


  

 

 
 

สารจากอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 

 
 
งานวิจัยและวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยความที่

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้การบริหารงานของหอการค้าไทย จึงให้ความส าคัญกับการแสวงหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด สืบทอด
องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความเป็นสากลและมีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
มาโดยตลอด 

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 (The 9th Annual National Conference on 
Business and Accounting)เป็นการจัดการในรูปแบบออนไลน์ E-conference ผ่านระบบ Cisco Webex ถือเป็นสนับสนุน
มาตรการของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19  ในขณะเดียวกันยัง
ตอบโจทย์ยุคสังคมดิจิทัลที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ 
คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรร่วมจัดงานประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการน าเสนอบทความและน าความรู้ไปพัฒนา
สร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศให้โดนเด่นบนเวทีโลกและท าให้คนไทยกินดีอยู่ดีภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ต่อไป 

                                                                                  
 
 
 

                                                                                 
                                                                                         
                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
                                                                                          อธิการบดี 
                                                                                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



  

 

 
 

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 

 
 
ด้วยความส าเร็จจากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีใน 8 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้การ

ตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจท าการศึกษาวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเข้ามาน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันจัดการ
น าเสนอผลงานวิจัย สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ครั้งที่ 9”( The 9th Annual National Conference on Business and Accounting ) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกับการจัดงานเสวนาในหัวข้อและประเด็นที่ก าลังได้รับความสนใจในรูปแบบออนไลน์ Video 
Conferencing ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ คุณค่าของการท างาน
วิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  โดยในปีนี้มีคณาจารย์ 
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาสนใจเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 293 บทความ  
แบ่งเป็น 18 ห้องน าเสนอย่อย    

บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่ปรากฏในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ครั้งที่ 9 ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ทุก
ท่านที่ได้โปรดเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน
การจัดประชุมครั้งนี้ ขอบคุณกองกองบรรณาธิการที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกในตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการที่มีคุณภาพ เผยแพร่แก่ผู้อ่านในในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้ 

 
                                                                                         

                                                                                         
                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์) 
                                                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



  

 

 
 

สารจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 

 
 
งานวิจัยและวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยความที่

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้การบริหารงานของหอการค้าไทย จึงให้ความส าคัญกับการแสวงหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด สืบทอด
องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความเป็นสากลและมีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
มาโดยตลอด 

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 (The 9th Annual National Conference on 
Business and Accounting)เป็นการจัดการในรูปแบบออนไลน์ E-conference ผ่านระบบ Cisco Webex ถือเป็นสนับสนุน
มาตรการของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19  ในขณะเดียวกันยัง
ตอบโจทย์ยุคสังคมดิจิทัลที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ 
คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรร่วมจัดงานประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการน าเสนอบทความและน าความรู้ไปพัฒนา
สร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศให้โดนเด่นบนเวทีโลกและท าให้คนไทยกินดีอยู่ดีภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ต่อไป 

                                                                                  
 
 
 

                                                                                 
                                                                                         

                                           (ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม) 
                                           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                                          รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธรุกจิ 
                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



  

 

 
 

สารจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 

 
 
ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้
อีกครั้ง ขอชื่นชมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ไ ด้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะ
การวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง 

การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันที่ต้องการผลิต บุคลากรที่มีศักยภาพทั้งคณาจารย์ นิสิตและ
นักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการประชุมทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งได้ต่อไป 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจของประเทศไทย และขอขอบคุณ คณะท างานจัดการประชุม   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง  และสุดท้ายขออวยพรให้การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา
บริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งนี้ จงประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ                                                                                  

 
 
 

                                                                                 
                                                                                         

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง แม่นมาตย์)  
                                     คณบดีวิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ  

                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



  

  

 
 

ก ำหนดกำร 
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี ครั้งที่ 9 

The 9th Annual National Conference on Business and Accounting 
วันที่ 22 พฤษภำคม 2564 

ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (e-Conference) ผ่ำนระบบ Cisco Webex 
-------------------------------------------------------- 

 

 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. กล่าวรายงาน 

 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนำ  ปัจฉิมนันท์ 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 การปาฐกถา หัวข้อ “ทิศทำงสถำบันอุดมศึกษำหลังวิกฤติโควิด-19” 
 โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  อมรสวัสดิ์วัฒนำ 
  รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

09.00 – 12.00 น. น าเสนอบทความ (ช่วงเช้า) 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอบทความ (ช่วงบ่าย) 
15.00 น. ปิดงานประชุมวิชาการ 

 



ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  linke  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 1 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m89e0a1a0ffeb7915bb3ead1f808e4e0c  

อาจารย์ ดร.จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 1   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 13.00 - 13.15 น. D1 พรเทพ  เกษกาญจน ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2 13.15 - 13.30 น. D2 บรรพต  สรุะมานะ ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ เรื่อง อัตราส่วน
ทางการเงินที่กระทบต่อระบบการลงทุนในดิจิทัล
มาร์เก็ตติ้ง 

3 13.45 - 14.00 น. D7 ไอลดา  ข าชม เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตรา
เ งินปันผลตอบแทนระหว่ างบริษัท ในกลุ่ ม 
SET100 และ MAI 

4 14.00 - 14.15 น. D9 วษิษฐ์  สัมมาสุจริตกลุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณของ 
คน Generetion Y และ Generetion Z 

5 14.15 - 14.30 น. D11 ภัทรสดุา  ทิพย์สุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืก
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส. 

6 14.30 - 14.45 น. C54 มลฤดี ศรีลาชัย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7 14.45 - 15.00 น. C55 ทิฆัมพร กระทู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 

8 15.00 - 15.15 น. C56 กนกวรรณ ชัชวงษ์ การศึกษาปัจจัยที่ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของประเทศจีน 
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา 

9 15.15 - 15.30 น. C57 ณัชณิชาภสัส์ อัศวินิกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม
ที่ไม่จ่ายปันผล 

10 15.30 - 15.45 น. C58 ธีรวิช จันทร์จิระวิทยา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลต่างดัชนีหลักทรัพย์
หมวดบรรจุภัณฑ์ 

11 15.45 - 16.00 น. C59 พิชิตชัย ภาคภูมิ  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทย 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m89e0a1a0ffeb7915bb3ead1f808e4e0c


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 2  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md93a308961c2a7a9046ad07e634c94ee  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  ภู่สุวรรณรัตน์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 2   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D13 ชานล  โอฬารกิจเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของวิศวกร ยุคเจนเนอเรช่ัน 
วาย ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

2 9.15 - 9.30 น. D14 เดือนเพ็ญ  จารุพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการท างานในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ A 

3 9.30 - 9.45 น. D15 ภัคมล  จันทรห์อม   ปั จ จั ย ภ า ย ใน ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ริ ม า ณหุ้ น กู้
ภาคเอกชน  

4 9.45 - 10.00 น. D18 วิชุดา  เศรษฐการพิทักษ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของวิกฤตโรค
ระบาด COVID – 19 ที่ส่งผลต่อมูลค่าการ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน 

5 10.00 - 10.15 น. D22 ปณิตา  เดชบุญช่วย ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ที่บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย  ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตรา
สารทุน 

6 10.15 - 10.30 น. D23 ภาคภูมิ  บุญทั่ง การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการ
ปล่อยสินเช่ือ ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

7 10.30 - 10.45 น. C60 วิทยา  ทองลาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) และดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม 
(Industry Group Index)   

8 10.45 - 11.00 น. C61 เอนก กุบแก้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

9 11.00 - 11.15 น. C62 กริช พชระสมบรูณ ์ ปัจจัยที่ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการค้า BRICS 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md93a308961c2a7a9046ad07e634c94ee


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 2 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md93a308961c2a7a9046ad07e634c94ee  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  ภู่สุวรรณรัตน์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 2   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

10 11.15 - 11.30 น. C63 ขนิษฐา  ค ารังสี ศึกษาค้นคว้ าถึ งความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาตลาดใน
ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่ มธนาคารที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11 11.30 - 11.45 น. C64 จิรประภา คณานุรักษ ์ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและพฤติกรรมการ
ออมเงินของประชากรกลุ่ม  Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

12 11.45 - 12.00 น. C65 จุฬารัตน์ บุญส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเงินยูโร เงินบาทต่อฟรังค์สวิสเงินบาท
ต่อปอนสเตอร์ลิง 

13 13.00 - 13.15 น. D26 สุปรีดา กานต์กาว ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Social Banking Application ของผู้ใช้บริการ
ใน เขตกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล 
(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) 

14 13.15 - 13.30 น. D27 อุษาวรรณ อธิคมชัยวงศ ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม (SSF) หรือประกันออม
ทรัพย์ เพื่อลดหย่อนภาษี 

15 13.30 - 13.45 น. C66 ชนิตา ราชฤทธ์ิ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุน 

16 13.45 - 14.00 น. C67 ธนพร แก้วธ ารงค ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 

17 14.00 - 14.15 น. A7 เติมทรัพย์ ฉตัรโชคชัย แนวทางการลดขั้นตอนให้บริการและสร้าง
ความพอใจในบริการสมัครบัตรเครดิต   ผ่าน
แอพพลิเคชัน ธนาคารออมสิน 

 
 
 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md93a308961c2a7a9046ad07e634c94ee


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 3 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7e78a0dd7808d4124bff107ddd452d7  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา   หงษ์รัตนวงศ์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 3   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D29 จิตราพร คงประสพ ความรู้ทางการเงินและระดับการออมของ
วั ย เ ริ่ มท า งาน และ  วั ยสร้ า งฐานะ : 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัท 

2 9.15 - 9.30 น. D30 มยุรา ฉิมด ี ปัจจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยจากระดับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  

3 9.30 - 9.45 น. D31 ชลลดา อภริูป ผลกระทบของระดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวด์
ฟันดิง 

4 9.45 - 10.00 น. D33 อรุณรตัน์ อัศวนิเวศน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในกองทุนรวมเพื่อการออม 
(SSF) ของผู้ลงทุนวัยเริ่มต้นท างาน วัยสร้าง
ฐานะ และวัยใกล้เกษียณ 

5 10.00 - 10.15 น. D34 ณัฏฐวรรณ แสนส าราญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ ยวที่มี ต่ อการท่องเที่ ยวเ ชิง
ส่งเสริมสุขภาพ 

6 10.15 - 10.30 น. D37 อภิญญา เกื้อเหลือ อิทธิพลของนโยบายการ เ งินภาครั ฐ 
มาตรการ LTV ที่กระทบต่อการตัดสินใจ
ลงทุนใน 

7 10.30 - 10.45 น. C68 ธิดารัตน์ สร้อยฉิมพล ี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงิน
เพื่อเกษียณอายุกรณีศึกษากลุ่มพนักงาน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

8 10.45 - 11.00 น. C69 พัชรพรรณ ภัทรมณีพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
ในกลุ่ม SET 50 Index 

9 11.00 - 11.15 น. C70 พงศธร แก่นทอง การทดสอบสัญญาณซื้ อขายในตลาด 
Forex โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7e78a0dd7808d4124bff107ddd452d7


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 3 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7e78a0dd7808d4124bff107ddd452d7  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา   หงษ์รัตนวงศ์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 3   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

10 11.15 - 11.30 น. C71 มนัสนันท์ รัศมีนพคุณ ศึกษาการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และการเงิน เพื่อใช้ชีวิตในวัย
เกษียณของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 

11 11.30 - 11.45 น. C72 วีระพงษ์ รุ่งฤดีไพรสันต ์ ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อดั ช นี ร าคาหลั กท รัพ ย์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

12 11.45 - 12.00 น. C73 ศิริวรรณ เทพพทิักษ์ การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการ
ประกันเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

13 13.00 - 13.15 น. D39 วนิตา ไคร้นาค ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตราสารทุน 
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
สูงสุดและต่ าสุด 3 อันดับแรก กรณีศึกษา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด        

14 13.15 - 13.30 น. D40 ชินวุฒิ ตัณสุเทพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม Gen 
Y  

15 13.30 - 13.45 น. C74 อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์ การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทใน
หมวดพลั ง ง านที่ จดทะ เ บียน ในตลาด
หลักทรัพย์ 

16 13.45 - 14.00 น. C75 อภิสิทธิ์ บุญญประภาสิทธิ ์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ อั ต ร า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการให้สินเชื่อของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

17 14.00 - 14.15 น. A8 วรกมล ณ ราช แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มยอดจ่ายสินเชื่อ
ธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคารออม
สินสาขาตลาดวงศกร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 4 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mcf39f8477f30d17af561a002bde149a8  

อาจารย์ ดร.พรพงศ์  ศักดาพัฒน์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 4   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D21 พีระ  ฤทธ์ิสมิตชัย การ เปรี ยบ เทียบความสอดคล้อ ง
ระหว่างมูลค่าซื้อ และ ขายสุทธินัก
ลงทุนรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ในช่วงก่อนและหลัง
เกิดวิกฤตโควิด-19 

2 9.15 - 9.30 น. D43 ชิดชนก ลัภย์มงคลชัย ผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และลักษณะเฉพาะของบริษัทต่อระดับ
การก่อหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 และ sSET 

3 9.30 - 9.45 น. D44 นงนุช แซ่ลิ้ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ
โลก 

4 9.45 - 10.00 น. D45 สุกัญญา คงวันดี การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสด
โดยใช้ Miller-Orr Model กรณีศึกษา
สาขาธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ 

5 10.00 - 10.15 น. D46 พิมพ์ชนก  ข าดวง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผิดนัดช าระ
ของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

6 10.15 - 10.30 น. D48 ณัฏฐ์นรี ศรีเมา ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

7 10.30 - 10.45 น. D49 นรภัทร   บุญยศริิกุล ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ดั ช นี ร า ค า ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8 10.45 - 11.00 น. D50 วิธาดา  สอนสนิท ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ อั ต ร า
ผลตอบแทนธุรกิจยางพาราในตลาด
หลั กทรั พย์ แห่ งป ระ เทศ ไทยและ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง
ผลตอบแทนช่วงวิกฤตโควิด 19 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mcf39f8477f30d17af561a002bde149a8


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 4 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mcf39f8477f30d17af561a002bde149a8  

อาจารย์ ดร.พรพงศ์  ศักดาพัฒน์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 4   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. D51 สุรพัฒน เลาหเบญ็จกุล ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรม
การวางแผนลดหย่อนภาษีของพนักงาน
รัฐบาลและพนักงานเอกชน 

10 11.15 - 11.30 น. B1 โชคชัย รุทธพิชัยรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผ่านทางโมบายแอพพลิ เค ช่ัน(GHB 
ALL)  ข อ ง ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร อ า ค า ร
สงเคราะห์ 

11 11.30 - 11.45 น. B2 วธัญญา วงศ์อุรประเสริฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway 
Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

12 11.45 - 12.00 น. B3 ภีรนันท์ จงเจรญิในธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเงินฝากของลูกค้ารายย่อยผ่าน
ธนาคารอาคารสง เคราะห์ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

13 13.00 - 13.15 น. B4 อัญญารตัน์ มั่นคง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้
บริการใบเสร็จช าระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ 
( e- Receipt)  ผ่ า น  Mobile Banking 
Application (GHB ALL)  ขอ งลู กค้ า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 4 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mcf39f8477f30d17af561a002bde149a8  

อาจารย์ ดร.พรพงศ์  ศักดาพัฒน์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 4   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

14 13.15 - 13.30 น. B5 พัณณ์ชิตา ทองบ่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
( REVERSE MORTGAGE)  ข อ ง ธน าคา ร
อาคารสงเคราะห์  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

15 13.30 - 13.45 น. B6 ศุภิสรา ตาวงษ์ คุณภาพการให้บริการและปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้บริการด้านสินเช่ือธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

16 13.45 - 14.00 น. B7 วิรัญทิชชา บุญเรือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัดอุบลราชธานี 

17 14.00 - 14.15 น. B8 บัญชรี มีผดุง ปัจจัยด้านคุณภาพและส่วนประสมทาง
การตลาด (8P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางการเงินกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 5  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mce001a3756574fdc192356421b6f7962  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รักพานิชมณี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 5   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D19 วริยา  ณ  พัทลุง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล
ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมกับการ
วางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร 

2 9.15 - 9.30 น. D20 เกษราภรณ์  ทองเกลี้ยง การวางแผนภาษีที่มีผลต่อนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3 9.30 - 9.45 น. D52 พลวรรธน์ เศยีนเสว ี แบบจ าลองการจัดหาเงินทุนโดยการเช่า
ส าหรับธุรกิจ SME 

4 9.45 - 10.00 น. D54 นกน้อย จันทร์วง การรับรู้ความส าคัญของดัชนีช้ีวัดแบบ
ส ม ดุ ล  ( Balanced Scorecard) 
กรณีศึกษา : รั ฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
ส านักงานใหญ่ 

5 10.00 - 10.15 น. D59 พลพัต อังคณานนท์ การศึกษานโยบายการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนกับความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6 10.15 - 10.30 น. D60 สัญญเมธ โพธิ์เรือง การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและ
ปั จ จั ย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

7 10.30 - 10.45 น. D62 อารักษ์ พรชัยขจรศักดิ ์ การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ดัชน ีSETWB ด้วยอัลกอริทึม XGBoost  

8 10.45 - 11.00 น. D63 เกวลิน สาเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการและผลการด า เนินงานทาง
การเงินของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 5 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mce001a3756574fdc192356421b6f7962  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รักพานิชมณี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 5   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. B9 พงศกร ปู่สละ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บ ริ ก า ร เ งิ น ฝ าก ผ่ า น  GHB ALL ข อ ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

10 11.15 - 11.30 น. B10 สุภัค รุ่งวิไลเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(กรณีศึกษาของผู้บริโภคที่มายื่นขอสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขารังสิต ปทุมธานี) 

11 11.30 - 11.45 น. B11 กิตติยา อุ่นมณีรตัน ์ การศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันคุ้มนิ
รันดร์ของลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

12 11.45 - 12.00 น. B12 จิราภสัร์ จริเดชวิโรจน ์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการช าระหนี้ เ งินกู้ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

13 13.00 - 13.15 น. A2 โศระยา  เปียงอุตร ส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อการ
แก้ปัญหายอดสินเช่ือรายย่อย กรณีศึกษา 
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา 

14 13.15 - 13.30 น. A3 ปิยะพร  ไชยเเลิศ แนวทางการแก้ปัญหาการสมัครบัตร
เครดิตส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 

15 13.30 - 13.45 น. A4 พัฒนฉัตร  เทพทอง แนวทางส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มยอดขายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบางเขน 

16 14.00 - 14.15 น. A6 อุษณิษา ทองยืน แนวทางการ เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างา 
นของ พนักงาน ธนาคารออมสิน ภาค 1 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mce001a3756574fdc192356421b6f7962


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 6 
https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7beaac802c97e0da42e61c9e5a1a04f   

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7beaac802c97e0da42e61c9e5a1a04f   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 6   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. B13 ศรัญญา บุญญาวรกุล ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีต่อ
ก า ร ใ ช้ แ อป พลิ เ ค ชั น  GHB ALL ข อ ง
ผู้ใช้บริการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2 9.15 - 9.30 น. B14 ชยพล ศรีศรัทธา ปัจจัยที่มี ผลต่อความตั้ ง ใจในการน า
เทคโนโลยีไปใช้  กรณีฟังก์ช่ันขอสินเช่ือ
เพิ่ ม ไม่ เ กินวง เ งินกู้ เ ดิ มผ่ าน   Mobile 
Application GHBALL  ข อ ง ธ น า ค า ร
อาคารสงเคราะห์  

3 9.30 - 9.45 น. B15 ณัฐพล เมฆนิล ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมการ
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ส านักงานใหญ่ 

4 9.45 - 10.00 น. B16 รรินดา ศาตะมาน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจใช้  GH 
Bank smart NPA mobile application 
ในการซื้อทรัพย์  NPA ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

5 10.00 - 10.15 น. B17 เอกพงษ์ จันทรประภาพร ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. 

6 10.15 - 10.30 น. B18 ลภาวรรณ บุญบุตร การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสั งคมที่ ส่ งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
กรณีศึกษาภาคตะวันออก 

7 10.30 - 10.45 น. D3 วีระรัฐ  อินทสิทธ์ิ คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท      
ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=ma7beaac802c97e0da42e61c9e5a1a04f


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link   
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 6 (ต่อ)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 6   

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

8 10.45 - 11.00 น. D5 ณัฏฐนียา  พงษ์พิทักษ์ การทบทวนแนวโน้มการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงสิ่งแวดล้อม 

9 11.00 - 11.15 น. D6 ปภาวี  ตันตระการสกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษา พนักงานสายงานวิศวกรรม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

10 11.15 - 11.30 น. D8 ธนทัศน์  สรรพกิจจานนท์ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลถึง
ประสิทธิผลการท างานของพนักงาน
หลังจากการน าหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการ
ผลิตอัตโนมัติมาใช้ช่วยในการท างาน 

11 11.30 - 11.45 น. D10 สกล  เมฆสุนทรากุล ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง
นวัตกรรม: กรณีศึกษาองค์การรัฐวิสาหกิจ 

12 11.45 - 12.00 น. D12 สมเจตต์  เดชาโภคิน การพัฒนาแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับ
จัดท าที่พักผู้สูงอายุ 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 
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อาจารย์ ดร.อนุฉัตร  ช่ าชอง : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 7  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D24 พรฤดี ยรรยงค ์ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อ
ลดปัญหาสินค้าขาดหรือเกินจากรายงาน บริษัท 
ABC จ ากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

2 9.15 - 9.30 น. D25 ชิตพล อัศวปกรณ ์ การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์จากการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

3 9.30 - 9.45 น. D28 พลพัฒน์ ปีกขุนทด ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการ
จ านองแบบย้อนกลับ 

4 9.45 - 10.00 น. D32 ภัททิรา  ชะโนวรรณะ พฤติกรรมความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
www.thailandpostmart.com 

5 10.00 - 10.15 น. D35 คณิตา คุม้ฉายา แรงจูงใจ และทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 
4C’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
เครื่องประดับแนวความเชื่อและโชคลางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

6 10.30 - 10.45 น. B19 ฤทธิไกร สายวรรณะ การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าทรัพย์ NPA 
ปรับปรุงเพื่อขายกรณีศึกษา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

7 10.45 - 11.00 น. B20 วิราพร นาคอินทร ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออก 

8 11.00 - 11.15 น. B21 ขวัญฤทัย ลอยสมุทร ์ การยอมรับเทคโนโลยีในการน าระบบ Smart 
Loan Monitoring และ ระบบ 360° Smart 
View Intelligent มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุน
งานด้านสินเช่ือ 

9 11.15 - 11.30 น. B22 ศุลีพร หัสจ านงค ์ ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

10 11.30 - 11.45 น. B23 ภัทรวดี ลลีาธีระกุล การพัฒนากระบวนการ ในการประ เมิน
สมรรถนะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ร ายบุ คคล  ก รณี ศึ กษา  ธนาคา รอาคาร
สงเคราะห์ 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mc274bc8cb519760063f5239aa9f9db51
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อาจารย์ ดร.อนุฉัตร  ช่ าชอง : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 7  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

11 11.45 - 12.00 น. B24 พรหมพร ตั้งศริิวัลลภ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ
ช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ของ
กลุ่มลูกค้าสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

12 13.00 - 13.15 น. B25 ธัญรดา ล่องพานิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ ผ่าน 360 Virtual Tour NPA 

13 13.15 - 13.30 น. D41 ศิริวรรณ แก้วนพคุณ คุณภาพประสบการณ์และการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับชมคอนเสิร์ตของศิลปิน
ต่างประเทศที่จัดในประเทศไทย  โดยผู้จัด
บริษัท BEC - Tero Entertainment 

14 13.30 - 13.45 น. D42 จิตรโสภา บญุด าเนิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องฟอกอากาศ 

15 14.00 - 14.15 น. D53 นิติกร เกษพรหม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างาน กรณีศึกษา พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

16 14.15 - 14.30 น. D55 กิรติยา  ศิริชัยพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้แอป
พลิเคชันส าหรับการใช้บริการสั่งสินค้าผ่าน
การตลาดดิจิทัล  

17 14.30 - 14.45 น. D56 ชูพงษ์ บุนนาค ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ของพนักงาน ในระบบ
บริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ใน
กรณีศึกษาโรงงานผลิตขวดแก้ว 

18 14.45 - 15.00 น. D57 ณิชาพัฒน์ ค าด ี การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC  และ ปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีประหยัด                      

 
 
 
 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mc274bc8cb519760063f5239aa9f9db51


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 8  
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อาจารย์ ดร.พันธิตรา  ปัทมานันท์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 8  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. D16 กฤษฎิ์  ธีรเวชพลกุล จรณทักษะที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรณีศึกษา บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่ งหนึ่ ง ในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย 

2 9.15 - 9.30 น. D17 สุภาวดี  ทิพย์ทวีชัย การศึกษารูปแบบธุรกิจไฟฟ้าภายใต้
นโยบายการเปิดเสรี 

3 9.30 - 9.45 น. D38 ปาริชาติ  เปรมวิชัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ า
รั่วซึมในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

4 9.45 - 10.00 น. D58 เป็นเอก การะเกต ุ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษา
เปรียบเทียบผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็น
บุคคลทั่วไป กับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5 10.00 - 10.15 น. D61  สิริลักษณ์ ศุภทนต ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประตูเหล็กทนไฟ
ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

6 10.15 - 10.30 น. D64 จารุวรรณ  หมอยาด ี การก าหนดต้นทุนเป้าหมายในซัพพลาย
เออร์ยานยนต์ไทย 

7 10.30 - 10.45 น. F1  ธนกร  นาไพศาล 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการของผู้ให้เช่ากับความพึง
พอใจในการใช้บริการของผู้เช่าในพื้นที่
ส านักงานอาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์  

8 10.45 - 11.00 น. G1 ปุณยาพร  ศรีจุลยั การยอมรับการใช้เทคโนโลยี  และ
คุณภาพการบริการ ที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ด
แพนด้า ในจังหวัดปทุมธานี 
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ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. G2 นวรรษภรณ์  รุจโิรจน์วงศ ์
 
 
 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้ าของบริษัทขนส่ง
พัสดุ  แฟลช เอ็กซ์ เพรสในจั งหวัด
กรุงเทพมหานคร 

10 11.15 - 11.30 น. H1 ปรางทิพย์ เมธางสุพัทธน ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
ร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

11 11.30 - 11.45 น. M1 ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่  
และทรรศนะ  บุญขวัญ 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้าส าหรับ
ความพึงพอใจในการบริการ 

12 11.45 - 12.00 น. M2 ทรรศนะ  บุญขวญั  
และธณษ์วรรณ ร่างใหญ ่

กลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมในจังหวัดชลบุรี 

13 13.00 - 13.15 น. I1 อัฐวีร์  แสงวัฒนานนท ์ พฤติกรรม และส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองลูกค้ า  (7Cs)  ที่ มี ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่มผู้บริโภคยุค 
Millennials ในจังหวัดพิษณุโลก 

14 13.15 - 13.30 น. K1 LI YUEHUA    ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
บริโภคหม้อไฟกับการใช้บริการซ้ าของ
หม้อไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง 

15 13.30 - 13.45 น. K2 Zhang Yuhua ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน
และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของครู
คนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

16 13.45 - 14.00 น. K3 กังสดาล โกมลสุรกลุ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) กับความ
ตั้ ง ใ จ ซื้ อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ น ว นิ ย า ย ว า ย
แปลภาษาต่างประเทศ 
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17 14.00 - 14.15 น. K4 กิจ ชาครานุวัฒนพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเชิง
คุณภาพภายในและคุณลักษณะเชิง
คุณภาพภายนอกกับความตั้งใจใช้
บริการซ้ าที่ร้านสะดวกซัก 24 ช่ัวโมง 
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

18 14.15 - 14.30 น. K5 แก้วตา ตั้งสุขสันต์  ปัจจัยส่ วนบุคคลและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อความตั้ งใจใช้
บริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอป
พลิเคชันของผู้รับบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน 

19 14.30 - 14.45 น. K6 ชุติมา ศิริผดุงธรรม แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบั ติ ง านของพนักงานในธุ รกิ จ
ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหนี้ : กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี 
จ ากัด 

20 14.45 - 15.00 น. K7 ฐิติยา คุณาริยานุกลู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 
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1 9.00 - 9.15 น. K8 ฑัณฑิกา พรรณพฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
word of mouth: eWOM) กับความตั้งใจ
ซื้อ และความตั้งใจซื้อต้นไม้ซ้ าในช่องทาง 
Facebook 

2 9.15 - 9.30 น. K9 ณภสันันท์ หงส์พิมลมาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อที่อยู่
อาศัยผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3 9.30 - 9.45 น. K10 ธดากรณ์ สิงห์สถติย ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4 9.45 - 10.00 น. K11 นิรมล พุฒซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตรา
สิ น ค้ า แ ล ะ ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

5 10.00 - 10.15 น. K12 เนติพงศ์  เนาวนัต ิ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน า
เ ที่ ย ว ข อ ง ก ลุ่ ม ค น  Gen Y ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

6 10.15 - 10.30 น. K13 พิชญา  เพ็งจันทร์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ย อม รั บ
เทคโนโลยีและความไว้วางใจกับการตั้งใจ
ในการใช้บริการซื้อสลากออมสินดิจิทัล
ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  Mymo Mobile 
Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 

7 10.30 - 10.45 น. K14 พีรณัฐ  จาดโต ความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งส่ วนผสมทาง
การตลาด 7Ps กับการตั้งใจซื้อสินค้าใน 
เพจMahanakhonshop_bkk 

8 10.45 - 11.00 น. K15 ศิรสิทธ์ิ สงนุ้ย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. K16 สิริกร สุคนธ์พงเผ่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการกับความพึงพอใจและความ
ต้ อ ง ก า ร ก ลั บ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ซ้ า ข อ ง
ผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

10 11.15 - 11.30 น. K17 สุพิศชา เหลืองระลึก  การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาการขาดทุนของแบรนด์ Redhigh 
ในช่องทาง instagram 

11 11.30 - 11.45 น. K18 สุมิตรา  มีสิน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนัก
ลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับการ
ตั้งใจซื้อของนักลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ของธนาคารไทย
พาณิชย์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

12 11.45 - 12.00 น. K19 อภินันท์ ชาวเหนือ การศึกษากลยุทธ์การแก้ปัญหาการลาออก
ของบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเอกชน ABC 

13 13.00 - 13.15 น. K20 อาภัสสร มงคลหงษ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์กลุ่มหมู่บ้าน
ดอนไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

14 13.15 - 13.30 น. L1 WANG DAN ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนที่
อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร  

15 13.30 - 13.45 น. L2 กนกกานต์ ธรรมวิชิต พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (4 Ps) ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิ เคชัน 
Spotify music streaming    ข อ ง
ผู้ใช้บริการกลุ่ม Gen Y 
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16 13.45 - 14.00 น. L3 กมลภัทร แก้วระยะ  การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมผู้บริ โภค และส่วนประสม
การตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลไม้อบกรอบของผู้บริ โภคชาวไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

17 14.00 - 14.15 น. L4 กรศิริ เอมะศิร ิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของอาหารสด
แบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร 

18 14.15 - 14.30 น. L5 กษิดิศ ปาณฑเุดชะ  ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิน ใจซื้ อ ชุด
โปรแกรมลิขสิทธิ์ออฟฟิศ Microsoft 365 
ของลูกค้าในเขต กทม. 

19 14.30 - 14.45 น. L6 ก้องเกียรติ  หงษ์ชัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคปลา
สลิด ไนน์ทีน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  สุรชัยกุลวัฒนา : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ  
ห้องที่ 10  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. L7 กัลยาณี  ศรีม่วงกลาง คุณภาพการบริการและส่วนผสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้
บริการกับบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส 
ของกลุ่มผู้ขายสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน 
online ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2 9.15 - 9.30 น. L8 กิตติชัย เถาวัลย ์ อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery 
Application ของผู้บริโภคเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

3 9.30 - 9.45 น. L9 จริยา จารุนัย ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิน ใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน  K 
PLUS ธนาคารกสิกร ไทย ของ
ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในเขต
พื้นที่ จังหวัดสระบุรี 

4 9.45 - 10.00 น. L10 จันธิรา เด็จดวง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า
ยาและเวชภัณฑ์ของลูกค้าบริษัท
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5 10.00 - 10.15 น. L11 ชนาพร มณีบุญยัง  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

6 10.15 - 10.30 น. L12 ชนินทร์  วงศ์ตรีสิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อกไก่ปั่นเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7 10.30 - 10.45 น. L13 ชัญญานุช พรหมศริน ปั จ จั ย ด้ า น ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่
มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจ เลื อกซื้ อ
อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ า แ บ ด มิ น ตั น ข อ ง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 10 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mb76b076f69f7a0df8734961b40db4e42  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  สุรชัยกุลวัฒนา : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ  
ห้องที่ 10  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

8 10.45 - 11.00 น. L14 ชัยวัฒน์  เหลืองอบอุ่น ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ลูกค้า 

9 11.00 - 11.15 น. L15 โชติกา คู่มาลา ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการของ
ส านักงานบัญชีดวงธรที่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

10 11.15 - 11.30 น. L16 ณัชชา  วิชชุประเสริฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัด
กาญจนบุรี 

11 11.30 - 11.45 น. L17 ณัฐพงศ์  ชาญอภิชัยกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อลูกช้ิน
แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นข
องผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

12 11.45 - 12.00 น. L18 ณัฐพร จันทวงค์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลื อกซื้ อบ้ านจั ดสรร ในเขตบาง เขน
กรุงเทพมหานคร 

13 13.00 - 13.15 น. L19 ณัฐวรา เทียมสุวรรณ ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ด ใจสิน ใจซื้ อ
อุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

14 13.15 - 13.30 น. L20 ณัฐิณี ชุ่มพิพัฒน์ การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การผ่านสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  สุรชัยกุลวัฒนา : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ  
ห้องที่ 10  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

15 13.30 - 13.45 น. L21 ณิชานันท์ รื่นเริง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ อ อ า ห า ร ป รุ ง สุ ก ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
แอปพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

16 13.45 - 14.00 น. L22 ธนิญจิญญา  วธีรวัฒนาคุณ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อเครื่องส าอางส าหรับแต่งหน้า
ยี่ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

17 14.00 - 14.15 น. L23 ธมลชนก เมืองแมลงภู ่ การศึกษาพฤติกรรม และส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านของผู้บริโภค:กรณีศึกษา บริษัท 
เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด 

18 14.15 - 14.30 น. L24 ธิดารัตน์ ปรีชาเดชบารม ี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแปรรูปจากสุกร 
(ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

19 14.30 - 14.45 น. L25 นนทวัตร์  การีม ี ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้งาน Application Shopee ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 11  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอ่ียมละออภักดี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 11  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. L26 นภัสวันท์ ศุภกิจชัยศลิป ์ การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางกลุ่มเมคอัพแบรนด์  Cathy 
Doll ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

2 9.15 - 9.30 น. L27 นัญณภัท แก้ววิไล อิทธิพลของ Micro Influencer และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics 
ของนักศึกษาท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

3 9.30 - 9.45 น. L28 นิกุล ตั้งนิลทรัพย ์ ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษัท เอ็มไอเค แอคเค้าติ้ง เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 

4 9.45 - 10.00 น. L29 นิรดา สมสมยั ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บ า รุ ง ผิ วหน้ า ร ะดั บ  Local Brand ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5 10.00 - 10.15 น. L30 บุศรินทร์  ภู่เกตุ  อิทธิพลของ Beauty Influencer และปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของ
กลุ่มวัยท างาน 

6 10.15 - 10.30 น. L31 ปรัชญ์ พรหมบรุมย ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมผ่านทาง  FACEBOOK  ของ
ตัวแทนแบรนด์ RENATAR 

7 10.30 - 10.45 น. L32 ปิยพร  อินทรประเสริฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดบั
เ งิ น อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

8 10.45 - 11.00 น. L33 ปิยวัฒน์  จันทร์ไพร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของร้านค้า
ในศูนย์การค้าเขตประตูน้ า 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอ่ียมละออภักดี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 11  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. L34 ปิยะวรรณ วิทยาพันธ์
ประชา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฝาก
เ งินผ่ านบริ การที่ ร้ าน  7-11 ของลูกค้ า
ธนาคารออมสินในเขต กรุงเทพมหานคร 

10 11.15 - 11.30 น. L35 พรวลี จารดุุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ัน 
MYMO ธนาคารออมสินของลูกค้าสาขา
ส านักพหลโยธิน 

11 11.30 - 11.45 น. L36 พิมพ์ชนก คงประเสริฐ พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์
บ ารุ งผิ วหน้าและผิวกายของนักศึกษา
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

12 11.45 - 12.00 น. L37 พิมพ์ภัทรา บวรธนสวัสดิ ์ การศึกษาคุณภาพการบริการและส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
แ ก ร็ บ ฟู้ ด ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

13 13.00 - 13.15 น. L38 ภัทร์นุช ก่อชัย  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเครื่องดื่มชาเขียวในร้านสะดวกซื้อ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

14 13.15 - 13.30 น. L39 วรรณรัตน์ เฟื่องฟ ู พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม
ผ ส ม วิ ต า มิ น ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

15 13.30 - 13.45 น. L40 วันสมภพ  เลียงถิระพันธ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และการรับ
บริการหลังการขายของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อ
รถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 
cc – 350 cc ในประเทศไทย 

16 13.45 - 14.00 น. L41 วิมลมาศ ศรีตะนิตร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา
ของคนใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
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ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

17 14.00 - 14.15 น. L42 วิไลลักษณ์ ศรีวาร ี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าขนมปังกรอบของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

18 14.15 - 14.30 น. L43 ศศิธร โง้วสกุล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภค
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

19 14.30 - 14.45 น. L44 โศภิตา ตั้งพิริยะวาร ี การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการ
ตั ดสิน ใจซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 12  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mb667cb231fc250bd97ca729a40c00ccb  

รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์: ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 12  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. L45 สกุลรตัน์ วังโส การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2 9.15 - 9.30 น. L46 สุนันทา ตั้งเตชะรุ่งเพชร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

3 9.30 - 9.45 น. L47 อดิศักดิ์ สุวรรณนาค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ า
มะพร้าวน้ าหอมพร้อมดื่มของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

4 9.45 - 10.00 น. L48 อภิกาศ ติวัฒนาสุข ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยาง
ของผู้บริโภคที่เคยซื้อยางรถอุตสาหกรรม
ยี่ห้อ JACK WHEEL  บริษัททองค า ทรัค 
จ ากัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี 

5 10.00 - 10.15 น. L49 อรรนพ ฤทธิรุตม ์ พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับ
ธุรกิจบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองที่
พักแบบโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6 10.15 - 10.30 น. E1 พฤทธ์ิ พาดฤทธ์ิ การวางแผนการตลาดเพื่อจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ของร้าน “Bank 
Lotto” ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

7 10.30 - 10.45 น. E2 วรวรรณ ศรีประเสริฐ แนวทางการลดอุบัติ เหตุในการขนส่ง
สินค้ารถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท ว.ศรี
ประเสริฐ จ ากัด 

8 10.45 - 11.00 น. E3 Shan Li The Components of Luxury Brands 
Consumption 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 12 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mb667cb231fc250bd97ca729a40c00ccb  

รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์: ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 12  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. E4 Engsrun Meng The Observable Variables of 
Facebook Marketing for Cosmetic 
Products  

10 11.30 - 11.45 น. E6 เลิศธิดา บุรัตน ์ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่ งผลต่อการใช้
บริการของร้านกาแฟของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

11 11.45 - 12.00 น. E7 กมลทิพย์ เดชกวินเลิศ องค์ประกอบของการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ของบริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จ ากัด 
จังหวัดอุดรธานี 

12 13.00 - 13.15 น. E5 เปรมฤทธิ์ เบญจมาศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
คุณลักษณะผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ต่อการเป็น
สินค้าขาดแคลนกับการตัดสินใจซื้อ และ
การเป็นผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบทของ
ผู้บริ โภคผ้าไหมมัดหมี่ชนบทในจังหวัด
ขอนแก่น 

13 13.15 - 13.30 น. E21 พิชชากร  มหาชัย แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการท างาน
เป็นทีมของบริษัท หนองคายชฎาทอง จ ากดั 
จังหวัดหนองคาย 

14 13.30 - 13.45 น. E26 สิทธิพันธุ์  ใยพนัธ ์ การประเมินปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
คุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

15 13.45 - 14.00 น. D4 ชลลดา  สัจจานติย์ อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของ
บุ ค ล า ก ร ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา:บทบาทของคุณภาพการ
บริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 13 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m59cbb1f26a537ac8fd7849959edcfbdd  

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  เลขมาศ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 13 

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. E15 นันธิกานต์มณี แสนประเสริฐ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพัน
ต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องดื่ม ABC จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 

2 9.15 - 9.30 น. E16 นิตยา คลังเพชร องค์ประกอบของการตลาดนวนิยาย
ออนไลน์ 

3 9.30 - 9.45 น. E17 วนพร คงเมือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้
บริการ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ 
วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาล
สระบุรี  

4 9.45 - 10.00 น. E18 ปภัสรา นามบุญมา การศึกษาพนักงานเป็นผู้ สนับสนุน
แนะน าองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขตพื้นท่ี 34 

5 10.00 - 10.15 น. E19 บุปผา มนทนม การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีต
ส าเร็จรูปส าหรับผู้ประกอบการบ้าน
จัดสรรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

6 10.15 - 10.30 น. E22 ภูเบศร์ สังพาลี การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์น้ าดื่มผสม
วิตามิน  ส าหรับผู้บริ โภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

7 11.00 - 11.15 น. E23 ยุพา  แสงสุรินทร์ การประเมินคุณภาพการบริการของการ
ให้บริการรถเช่า ร้ านบีบี  คาร์ เรนท์  
จังหวัดอุดรธานี   

8 11.15 - 11.30 น. E24 รณฤทธิ์ มุกดาม่วง แนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จังหวัดหนองคาย 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 13 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m59cbb1f26a537ac8fd7849959edcfbdd  

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  เลขมาศ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 13 

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.30 - 11.45 น. E25 สกุลลักษณ์ เอ็นดู พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ของ
ประชากรในจังหวัดขอนแก่น 

10 13.00 - 13.15 น. E27 สิริฉาย ไชยรส องค์ประกอบการตลาดร้านอาหารเพื่อสุขภาพใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

11 13.15 - 13.30 น. J1  Sishi Liu การวิเคราะห์ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อการ
ตัดสินใจการลงทุนที่ EEC ประเทศไทยของนัก
ธุรกิจจีน 

12 13.30 - 13.45 น. J2 ชัชดา สุขเกษม  การน า เ สนอแนวทางการบริ หารจั ดการ
ช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ในสถานการณ์ COVID-19 
กรณีศึกษากิจการ A ในเขตกรุงเทพมหานคร  

13 13.45 - 14.00 น. J3 ณัฐธยาน์ สุคันธมาลา ปัจจัยเหตุจูงใจที่ท าให้พนักงานลาออก และ
ระดับความพึงพอใจต่องาน :กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัทโอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 

14 14.00 - 14.15 น. J4 ณัฐพร พรั่งพร แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการเพิ่ม
ยอดขายของผลิตภัณฑ์กระดาษช าระของบริษัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤต
โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 14.15 - 14.30 น. J5 ณัฐพิชชา สุขอิ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้า  
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 14 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mac35c9b25050db4e11605dbdca22d6e4  

อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์  อุดมรัตนะมณี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 14  

ล าดับ เวลาในการ
น าเสนอ 

Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. J6 ทีปกร กิจกุลวนิช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2 9.15 - 9.30 น. J7 ธนพนธ์ แก้วบรรพต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท 
Function International 

3 9.30 - 9.45 น. J8 นิภา มากประดิษฐ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของบุคลากรในส านักงานบัญชี
ขนาดเล็ก 

4 9.45 - 10.00 น. J9 ภัคสริิ เถื่อนมูลละ กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายน้ าผลไม้และน้ าผักพร้อมดื่ม 
100% ตราทิปโก้ ในภาวะวิกฤตโควิด -19 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

5 10.00 - 10.15 น. J10 ภัทรานิษฐ์ พรมม ี ภาพลักษณ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์บริษัทบุญรอดบริ
วเวอรี่ จ ากัด 

6 10.15 - 10.30 น. J11 รวินท์พร เบ้าทองหล่อ  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ด าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในสถานการณ์ COVID-
19  

7 10.30 - 10.45 น. J12 วนิดา ธนะประสพ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า
กลุ่ม Economy กรณีศึกษาบริษัท R.E.F จ ากัด 

8 10.45 - 11.00 น. J13 วรการ วัชโรทัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่
เกิน 400 ซีซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

9 11.00 - 11.15 น. J14 วรรณา ธรรมวมิุตต ิ การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับ
องค์กรในสถานการณ์โควิด-19 

10 11.15 - 11.30 น. J15 วรรณา สิรมิงคลสกุล กลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนผู้รับบริการ OPD โรงพยาบาล
พญาไท 2 

11 11.30 - 11.45 น. J16 วรวิทย์ เตชะอ านวยสุข การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ในยุค Digital 
Disruption กรณีศึกษา บริษัท ผลิตรองเท้า ABC จ ากัด 

12 11.45 - 12.00 น. J17 อรรณพ ตยิะจามร การศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานของบริษัทวิศวกรที่
ปรึกษา 

13 13.00 - 13.15 น. J18 อัญชนา  อุทุมมา  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของสนามบินสุวรรณภูมิ 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mac35c9b25050db4e11605dbdca22d6e4


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 14 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mac35c9b25050db4e11605dbdca22d6e4  

อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์  อุดมรัตนะมณี : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 14  

ล าดับ เวลาในการ
น าเสนอ 

Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

14 13.15 - 13.30 น. C1 กษมา สามารถ การศึกษาอิทธิพลการเช่ือมต่อกันทางสังคม การค้นพบ
ภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลายและความเพลิดเพลิน 
ต่อความตั้ ง ใจต่ออายุสมาชิกอย่ า งต่อ เนื่ อ งของ
ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 13.30 - 13.45 น. C2 สันติสุข แคกลาง ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์และการ
รับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

16 13.45 - 14.00 น. C3 ญาณิฐา  ตรีสริิชัยวัฒน์ ผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม CSR ต่อ
ความไว้วางใจและการสนับสนุนของชุมชน:  กรณีศึกษา 
บริษัท ABC จ ากัด มหาชน 

17 14.00 - 14.15 น. C4 ดลยา จนัเดิม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องพักโรงแรมคุ๊กกี้ เกาะช้างของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

18 14.15 - 14.30 น. C5 นัฑชิยา แดงประสิทธิพร อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจ และกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=mac35c9b25050db4e11605dbdca22d6e4


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 15  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m6a96be611bf0842780578445067b873e  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนชุ พูศักดิ์ศรีกิจ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 15  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. C6 ประภาพ นพวงศ์ ณ อยุธยา การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการเปิดรับ
การเปลี่ยนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ  
และการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจที่จะ
เลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2 9.15 - 9.30 น. C7 ภารดี จ าศิลป การรับรู้ ตราสินค้ าระดับโลก การรับรู้
คุณภาพตราสินค้า และความสอดคล้องใน
ตนเอง ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตรา
สิ น ค้ า  Levi’ s  ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

3 9.30 - 9.45 น. C8 รัญชิดา ธีระสัตยกุล อิทธิพลของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเสี่ยงในการ
ใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยงในการเกิดโรค 
และพฤติกรรมการดูแลสขุภาพของตนเอง ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ TrueMoney Wallet 

4 9.45 - 10.00 น. C9 วีรประภา ทาวงค์วาน การรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับความตั้งใจซื้อ
กระเป๋าถือตรา BOYY 

5 10.00 - 10.15 น. C10 ศิรภสัสร  ประกอบวิทย ์ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ที่
ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องดื่ม
วิตามินซีแบบขวดแก้วตรา C – vitt  

6 10.15 - 10.30 น. C11 ศุภกิตติ์ กิตติเพิ่มทรัพย ์ การศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ส่วน
ประสมการตลาด และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม
ประเภทชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร 

7 10.30 - 10.45 น. C12 สารณิี บุญเกื้อ การศึกษาความพึงพอใจด้านคุณภาพอาหาร 
ด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ าของ
ลูกค้าร้านสุกี้ตี๋น้อย 

 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m6a96be611bf0842780578445067b873e


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 15 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m6a96be611bf0842780578445067b873e  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนชุ พูศักดิ์ศรีกิจ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 15  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

8 10.45 - 11.00 น. C13 สิรินภา โพธ์ิสุวรรณ ์ แรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน์ กลุ่ม 
Macro Influencer ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเสริมประเภทลดน้ าหนัก ของเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

9 11.00 - 11.15 น. C14 ธัญญาภรณ์ อัมรานนท์ การวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อการ
จัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา
บริษัทAAA 

10 11.15 - 11.30 น. C15 ชลดา  ฉลอง การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน และราคา ใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลในประเทศไทย 

11 11.30 - 11.45 น. C16 พันธิพา สุวรรณเหลา การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสีย
ที่เกิดในกระบวนการผลิต บริษัท ABC จ ากัด 

12 11.45 - 12.00 น. C17 รัชวิน ทับละคร กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มัทฉะ 
ฟรอม เกียวโต 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทควม ห้องที่ 16  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m47a78fcb0705d43fb88fa898566db7b7  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส  ศรีสุตโต : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 16  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. C18 สุปรียา ยันตะบุศย ์ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นนทบุรี 

2 9.15 - 9.30 น. C19 จิตติมา แสนประสิทธ์ิ การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้สด
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

3 9.30 - 9.45 น. C20 เพราพงศ์พันธุ์ ณีศะนันท ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ของผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

4 9.45 - 10.00 น. C21 จิราพร มหาอดุมทรัพย ์ ผลของการรับรู้คุณค่าต่อการตัดสินใจซื้อซ้ า
ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในประเทศไทย 

5 10.00 - 10.15 น. C22 ชาญณรงค์ ตันติรถานนท ์ กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.
พี. เมทัลเวอร์ค 

6 10.15 - 10.30 น. C23 ฐิติพงศ์ ผสมกิจ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
รถตุ๊กตุ๊กในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 10.30 - 10.45 น. C24 ณัฐวุฒิ  ศรีอินทร์ค า การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice) ”  ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

8 10.45 - 11.00 น. C25 พาพิรุฬน์ แสงวิโรจนพัฒน์ การศึกษาพฤติกรรม และ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเวย์โปรตีน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทควม ห้องที่ 16 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m47a78fcb0705d43fb88fa898566db7b7  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส  ศรีสุตโต : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 16  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. C26 ภัทรวดี ศิลาขาว กลยุทธ์ เพื่ อสร้ างความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันและการด าเนินธุรกิจ
ค้ าส่ งผล ไม้ ที่ มี ผ ลต่ อปั จจั ย แห่ ง
ความส าเร็จของผู้ประกอบการค้า
ส่ งผลไม้ ในเขตกรุง เทพมหานคร 
กรณีศึกษา: ร้านกลุ่มชาวสวน 

10 11.15 - 11.30 น. C27 ภานุวัตร เจนวิทยาการกลุ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมังคุด
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

11 11.30 - 11.45 น. C28 ภิญญดา ห่อทองค า การศึกษาคุณภาพในการให้บริการที่มี
ผลต่อการกลับมาใช้ซ้ า ที่ศูนย์บริการ
โตโยต้ามหานคร สาขาหลักสี่ 

12 11.45 - 12.00 น. C29 รมิดา พิชยวศิน การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท เอพี 
ไ ท ย แ ล น ด์  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  : 
กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 17 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md589fa6bff9e36379887ae426667d86f  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร  วชิรขจร : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 17  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. C30  วัชระพล แสนเมือ กลยุทธ์เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการสวัสดิการกองทัพบก ( PX ) 
สาขากองทัพภาคที่ 2 

2 9.15 - 9.30 น. C31 ศรีพร อินทร ผลของคุณภาพการบริการและการรับรู้
คุณค่าต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามแบบกึ่งศัลยกรรม  ใน
กรุงเทพมหานคร 

3 9.30 - 9.45 น. C32 อัจฉราพรรณ ทรัพย์กลิ่น การศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อการบริ โภค
เครื่องดื่มกรณีศึกษา แฟรนไชส์ร้านชานม
ไข่มุก  Kiko Cha สาขาดินแดง จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร 

4 9.45 - 10.00 น. C33 เกียรตสิุดา ชัยสุนทร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดใน
การท างานของพนักงานในโรงแรมระดับ 4 
ดาวขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

5 10.00 - 10.15 น. C34 ตุลยวัต ศรีทองกุล แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 10.15 - 10.30 น. C35 ปัณนัชญา  ผลประเสริฐ คุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้
บริการซ้ าของโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปใน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

7 10.30 - 10.45 น. C36 อธิชา พรหมรัตน ์ การสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
มอบรถยนต์ล่าช้า ของอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท
ศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากัด 

8 10.45 - 11.00 น. C37 แพรวิไล กนกศรีสวสัดิ ์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้
บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้ใช้บริการ 
เขต กรุงเทพมหานคร  
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 17 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md589fa6bff9e36379887ae426667d86f  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร  วชิรขจร : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 17  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

9 11.00 - 11.15 น. C38 ภณษร ฟักฤกษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
และบริโภคเครื่องดื่มร้านกาแฟพันธุ์ไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

10 11.15 - 11.30 น. C39 MS.CHUNYAN HE ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อการรั กษาพนั กงาน 
กรณีศึกษาบริษัท ZTR จ ากัด(มหาชน) 

11 11.30 - 11.45 น. C40 เทวิกา โพธ์ิแก้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่ง
เอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) 
จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

12 11.45 - 12.00 น. C41 เบญจมาศ  เบ้าค า กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ
ร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคุณยาย 
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link ห้องน าเสนอบทความ ห้องที่ 18  

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md6a06a041a5811a44c8fb99f24d6f860  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  เสยานนท์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 18  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

1 9.00 - 9.15 น. C42 แพรวพรรณ ราชญาณ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายของธุรกิจฟิล์ม
ก ร อ ง แ ส ง ติ ด ร ถ ย น ต์  CooLife ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

2 9.15 - 9.30 น. C43 กวิน  ช่วยแก้ว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  6P ของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce )  และ 
การยอมรับเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ ของผู้ในงานในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

3 9.30 - 9.45 น. C44 ชลธิชา อินต๊ะ ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนกลาง) 

4 9.45 - 10.00 น. C45 ณัฐจงกล อัคราพิทักษ์ การศึกษากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของร้าน AB เครื่องครัวสาขาพังงา 

5 10.00 - 10.15 น. C46 ณัฐพงษ์ ท้วมแสง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของร้านอาหารไทยสยามชาร์มม่ิง 

6 10.15 - 10.30 น. C47 ธัญพร ปัญญาชนกุล แนวทางการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของ 
เฮือนฮิมน้ า รีสอร์ต จ.เชียงราย 

7 10.30 - 10.45 น. C48 นโรดม น้อยมา การ ศึกษาปัจจั ย ท่ีส่ งผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม กรณีศึกษา ตลาดไท 

8 10.45 - 11.00 น. C49 พงศกรณ์  ผลเจริญ แนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านรถเครป-รถน้ า 

9 11.00 - 11.15 น. C50 รัญชิดา หิรัณยศุภศิลป์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 

10 11.15 - 11.30 น. C51 ศิริลักษณ์ แพทย์ไชโย กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจักษณ์ 

11 11.30 - 11.45 น. C52 สุจิตรา แซ่เฮง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองทองธานี 

 
 
 
 
 
 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md6a06a041a5811a44c8fb99f24d6f860


ตารางการน าเสนอบทความวิชาการ 

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยน าเสนอผ่าน Cisco Webex  Link  
ห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 18 (ต่อ) 

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=md6a06a041a5811a44c8fb99f24d6f860  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  เสยานนท์ : ประธานประจ าห้องน าเสนอบทความ ห้องท่ี 18  

ล าดับ เวลาในการน าเสนอ Code ชื่อผู้น าเสนอบทความ บทความ 

12 11.45 - 12.00 น. C53 อรจิรา นววุฒิเวท ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ 
แร งจู ง ใจ ท่ีส่ ง ผลต่ อ กา รตั ดสิ น ใจล ง ทุ น ใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ของนักลงทุนบุคคล
(Individual Investors) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

13 13.00 - 13.15 น. E8 กฤตนัย  จันทร์ชมภู แนวทางพัฒนาการบริการสินเชื่อรถยนต์ของ
บริษัทลีสซ่ิง ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 

14 13.15 - 13.30 น. E9 ก้องเกียรติ ประดิษฐ์วงศ์ องค์ประกอบของการบริการของส า นักงาน
กฎหมาย 

15 13.30 - 13.45 น. E10 คุณากร อินทะรังษี  แนวทางการพัฒนาระบบการบริการ แผนกงาน
พัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตขอนแก่น 

16 13.45 - 14.00 น. E11 ธนาภรณ์ แสนค า  พฤติกรรมการเลือกซ้ือผักและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผักสดในตลาดผักของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

17 14.00 - 14.15 น. E12 ธนิษฐา ชินชัย  องค์ประกอบการตลาดของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.พี. ออโต้เซอร์วิส กรุ๊ป 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

18 14.15 - 14.30 น. E13 ธนุพล สังฆรัตน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซ้ือไม้ด่างของผู้บริโภค ท่ี
อยู่ในกลุ่มผู้คนรักไม้ด่างบนสื่อออนไลน์ 

19 14.30 - 14.45 น. E14 Napaspayom Vorachat THE COMPONENTS OF CULTURAL AND 
COMMUNITY-BASED TOURISM 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สารบัญ 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 

ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
การศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างคา่เงินบาทต่อค่าเงินของประเทศจีน 
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศสหรัฐอเมริกา 
The Factors That Determine Currency Exchange Rate Between Baht Per Chinese Yuan,  
Japan Yen And US DOLLAR 
กนกวรรณ ชชัวงษ์  และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

1 – 10 

องคป์ระกอบของการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 
The Marketing Components of Electric Automobile  
กมลทิพย ์เดชกวินเลิศ และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

11 – 25 

การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
A Study of the Demography, Customer’s Behavior and Marketing Mix Factors Affecting 
the Decision to Purchase Dehydrate Fruit of Consumers in Bangkok Metropolis and 
Vicinity, Thailand 
กมลภทัร แกว้ระยะ และ เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

26 - 35 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนดเ์บทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร 
The factors affecting the loyalty of Betagro’s brand fresh food in the Bangkok 
กรศิริ เอมะศิริ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

36 - 44 

ปัจจยัท่ีก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS 
The Factor that Determine Currency Exchange Rate baht per the currency of Trade group 
BRICR  
กริช พชระสมบูรณ์ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

45 – 55 

แนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
GUIDELINES FOR CAR LEASING SERVICE OF LEASING COMPANY IN THE 
UPPER NORTHEASTERN REGION OF THAILAND 
กฤตนยั  จนัทร์ชมภู และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

56 – 65 
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 

ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
จรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กรณีศึกษา บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
The Soft Skills Affecting the Work Efficiency of Employees in An Information and 
Communication Technology Industry: A Case Study of an Information Technology 
Company in the Stock Exchange of Thailand 
กฤษฎ์ิ ธีรเวชพลกุล และ ศุภฤกษ ์สุขสมาน 

66 – 74 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  และ 
การยอมรับเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี 
ของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
The factor of the marketing mix, and the factor of technology acceptance that affects the 
Huay Kwang, Bangkok users’ decision to use a delivery application 
กวิน  ช่วยแกว้ และ อนุฉตัร  ช ่าชอง 

75 – 83 

การศึกษาอิทธิพลการเช่ือมต่อกนัทางสงัคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่  
ความแพร่หลายและความเพลิดเพลิน ต่อความตั้งใจต่ออายสุมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
ของผูใ้ชบ้ริการสตรีมม่ิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Studying the influence of social connection Discovery of new movies Ubiquity and 
enjoyment Following the intention of continuing to renew the subscription of the 
streaming service users In Bangkok 
กษมา สามารถ 

84 – 94 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ใน
เขต กทม. 
Factors Influencing Customers Purchasing Product Microsoft 365 in Bangkok 
กษิดิศ ปาณฑุเดชะ 

95 – 103 

การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิด ไนน์ทีน 
A Study of Consumer Satisfaction of Nineteen Gourami Fish. 
กอ้งเกียรติ  หงษช์ยั 

104 – 113 

องคป์ระกอบของการบริการของส านกังานกฎหมาย 
The Observable Variables of the Service of Law Firm 
กอ้งเกียรติ ประดิษฐว์งศ ์และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

114 – 123 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กบัความตั้งใจซ้ือ 
ส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 
Relativity Between Marketing Mix and Purchase Intention with International translation Y 
Novel Publishing. 
กงัสดาล โกมลสุรกลุ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

124 – 136 

คุณภาพการบริการและส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์
เพรส ของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ online ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Quality of service and marketing ingredients that affect how you use the service with Kerry 
Express. Of the group of online fashion clothing sellers in Bangkok 
กลัยาณี  ศรีม่วงกลาง 

137 – 145 

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกกบั
ความตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
The Relationship between Product Quality Intrinsic Attributes and Product Quality Extrinsic 
Attributes and Re-patronage intention of 24 hours Wash & Dry in Bangkok and Vicinity 
กิจ ชาครานุวฒันพงศ ์และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

146 – 154 

อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ของ
ผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
Influences consumers' decision to buy a la carte through Food Delivery Application in 
Bangkok 
กิตติชยั เถาวลัย ์

155 – 164 

การศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือของ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(The study purchasing decisions of Mortgage Reducing Term Assurance of the loan 
customers of Government housing bank in Bangkok and Metropolitan region) 
กิตติยา  อุ่นมณีรัตน์ และ นภวรรณ  คณานุรักษ ์

165 – 176 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้  
Factors Affecting the Decision Making Process on Choosing the Shopping Application  
กิรติยา  ศิริชยัพฒันา และ ช่ืนจิตต์  แจง้เจนกิจ 

177 – 186 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
The Relationship Between The Corporate Governance and Performance Efficiency of 
Financial Industry Companies Listed on The Stock Exchange of Thailand 
เกวลิน สาเมือง และ พรวรรณ นนัทแพศย ์

187 – 197 

การวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย 
The Effect of Tax Planning on Dividend Policy of Listed Companies in The Stock 
Exchange of Thailand 
เกษราภรณ์ ทองเกล้ียง และ ธ ารงศกัด์ิ เศวตเลข 

198 – 206 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการท างานของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Study of factors affecting hotel employees’ work-stress in 4 star hotels in Bangkok 
Province 
เกียรติสุดา ชยัสุนทร และ ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์ 

207 – 216 

ปัจจยัส่วนบุคคลและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์
บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
Personal Factors and Technology Acceptance Affecting Intention of Bangkok Christian 
Hospital Patients in Using Medical Services On Mobile Application. 
แกว้ตา ตั้งสุขสนัต ์และ รวิดา วิริยกิจจา 

217 – 226 

ศึกษาคน้ควา้ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาตลาดในตลาด
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
The study for relationship between financial ratios and Market Price of listed companies 
of Bank Group in the stock Exchange of Thailand 
ขนิษฐา  ค ารังสี และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์

227 – 237 

การยอมรับเทคโนโลยีในการน าระบบ Smart Loan Monitoring และ ระบบ 360° Smart 
View Intelligent มาประยกุตใ์ช ้เพ่ือสนบัสนุนงานดา้นสินเช่ือ 
Factors Affecting Technology Acceptance in Applying Smart Loan Monitoring and 360° 
Smart View Intelligent in banking 
ขวญัฤทยั ลอยสมุทร์ และ พนิตา สุรชยักุลวฒันา 

238 – 248 
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แรงจูงใจ และความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด 4C ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
Motivation and Marketing Mix 4C’s that Influencing Decision Making  to 
Buy Superstition Jewelry through Social Media 
คณิตา คุม้ฉายา และไพฑูรย ์เจตธ ารงชยั 

249 – 259 

แนวทางการพฒันาระบบการบริการ แผนกงานพฒันานกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น 
THE DEVELOPMENT OF SERVICE SYSTEM OF STUDENT DEVELOPMENT 
DEPARTMENT  BUSINESS AND INFORMATION RAJAMANGALA UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY ISAN  
KHON KAEN CAMPUS. 
คุณากร อินทะรังษี และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

260 – 270 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี 
Factors affecting the decision to use K PLUS application service of Kasikornbank of the 
elderly aged 50 years and over in the Saraburi Province 
จริยา จารุนยั และ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

271 – 280 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑข์องลูกคา้ 
บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
Factors Influencing Customers Purchasing Medicines and Medical Supplies of   
DKSH (Thailand) Company Limited in Bangkok. 
จนัธิรา เดจ็ดวง 

281 - 290 

การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
Target costing in Thai Automotive suppliers 
จารุวรรณ  หมอยาดี และ บดินทร์  รัศมีเทศ 

291 – 300 

การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่น
ช่องทางออนไลน์ 
A study consumer behavior and marketing mix affecting purchase decision to buy fresh fruit 
through online channels 
จิตติมา แสนประสิทธ์ิ และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 
 

301 – 310 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศ 
FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PURCHASING DECISION TOWARDS AIR 
PURIFIER 
จิตรโสภา บุญด าเนิน  และ ศศิวิมล มีอ าพล 

311 – 320 

ความรู้ทางการเงินและระดบัการออมของ 
วยัเร่ิมท างาน และ วยัสร้างฐานะ : กรณีศึกษาพนกังานบริษทั 
Financial Literacy and Savings Levels of Early Working Age and Social Status - Building 
Age: A case study of company employees 
จิตราพร คงประสพ และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

321 – 331 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน 
และพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Personal Financial Planning affecting to the financial spending  
and the saving behavior of Gen Y in Bangkok’s area 
จิรประภา คณานุรักษ ์

332 – 342 

ผลของการรับรู้คุณค่าต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ 
ในประเทศไทย 
The Effect of Perceived Values on Consumer Repurchase Intention Toward Cosmetic Facial 
Skincare Products in Thailand 
จิราพร มหาอุดมทรัพย ์และ ธีรขก์รณ์ อุดมรัตนะมณี 

343 – 352 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
ของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Factors Affecting Decision Making On Using Loan Payment Channels  
Of Government Housing Bank Customers 
จิราภสัร์ จิรเดชวิโรจน์ และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

353 – 363 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส  
เงินบาทต่อปอนสเตอร์ลิง 
The factors that affect the exchange rate of Baht to the Euro, Baht to Swiss Franc, Baht to 
Pound Sterling 
จุฬารัตน์ บุญส่ง และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

364 – 372 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลกูอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี   
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
The Factors Affect Purchasing Decision Hartbeat Candy with Vitamin C Powder Filled in 
Bangkok. 
ชนาพร มณีบุญยงั และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ 

373 - 381  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
THE FACTORS INFLUENCING THE RATE OF RETURN EQUITY FUND 
ชนิตา ราชฤทธ์ิ และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

382 – 390 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors impacting chicken breast buying decisions of consumers in Bangkok 
ชนินทร์  วงศต์รีสิน และ ผสุดี พลสารัมย ์

391 – 399 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงิน
กูเ้ดิมผา่น  Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
Factors influencing intention to use the technology in case of requesting additional loan up 
to the original loan amount via GHBALL Mobile Application  
ชยพล ศรีศรัทธา และ พนิตา สุรชยักุลวฒันา 

400 - 410  

การวิเคราะห์ อุปสงค ์อปุทาน และราคา ในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลในประเทศไทย 
Analysis of demand, supply and price in the cane and sugar industry in Thailand 
ชลดา  ฉลอง 

411 – 418 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
สงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
Factor Affecting to Working Efficiency of the office of the Permanent Secretary under 
Ministry of Energy (the Central Administration) 
ชลธิชา อินต๊ะ และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

419 – 428 

อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา: 
บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองคก์รในฐานะตวัแปรส่งผ่าน 
Influence of Employee Motivation on Employee Satisfaction in a Higher Education Sector: 
The Mediating Role of Internal Service Quality 
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ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Related factors that impacts on customers’ decisions to purchase cooked food via online 
application in Bangkok 
ณิชานนัท ์ร่ืนเริง 

788 – 798 
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การลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC และ ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ี
ประหยดั 
Reducing Inventory Costs with ABC Segmentation Techniques and Economic Order 
Quantity 
ณิชาพฒัน์ ค าดี และ สวสัด์ิ วรรณรัตน์ 

799 – 808 

ปัจจยัท่ีส่งผลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือการท างานในยคุ
เศรษฐกิจดิจิทลั ของพนกังานรัฐวิสาหกิจ A 
Factors Affecting Behavioral Intention in Using Digital Technology for working in the 
digital economy of state enterprise employees A  
เดือนเพญ็ จารุพนัธ์ และ ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต ์วงศจ์ารุพรรณ 

809 – 819 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
Factors Influencing Thai Tourists’ Satisfaction with the Service of Cookies Hotel Kohchang 
ดลยา จนัเดิม และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

820 – 829 

แนวทางการลดขั้นตอนให้บริการและสร้างความพอใจในบริการสมคัรบตัรเครดิต    
ผา่นแอพพลิเคชนั ธนาคารออมสิน 
Guidelines for reducing service steps and creating satisfaction in credit card application 
services Through the application of the Government Savings Bank 
เติมทรัพย ์ ฉตัรโชคชยั 

830 – 839 

แนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
Guidelines for the Development of Tourism Elements for Thai Tourists in Koh Phangan, 
Suratthani Province 
ตุลยวตั ศรีทองกุล และ มนรัตน์ ใจเอ้ือ 

840 – 855 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส จ ากดั  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Customer's Satisfaction of Kerry Express Company Limited service in Bangkok Metropolis 
เทวิกา โพธ์ิแกว้และฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

856 – 866 

กลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี   
Marketing Strategy for Traditional Trade Development In Chonburi 
ทรรศนะ บุญขวญั และ ธณษว์รรณ  ร่างใหญ่ 

867 – 878 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไร 
ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
Relationship between financial ratios and profitability of large commercial banks. 
ทิฆมัพร กระทู ้ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

879 – 891 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Factors that Influence the Decision to Purchase Housing in Bangkok and Metropolitan Area 
ทีปกร กิจกุลวนิช และ ผสุดี พลสารัมย ์

892 – 901 

การบริหารประสบการณ์ลกูคา้ส าหรับความพึงพอใจในการบริการ 
Customer experience management for Satisfaction in Service  
ธณษว์รรณ ร่างใหญ่ และ ทรรศนะ บุญขวญั 

902 – 909 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Consumer behavior of consuming clean food in Bangkok area 
ธดากรณ์ สิงห์สถิตย ์และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ์ 

910 - 919 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใช้
บริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์  
Study on the relationship between service quality of lessors and the satisfaction of tenants in 
the office space of CW Tower building 
ธนกร นาไพศาล และพิสมยั เหล่าไทย 

920 – 928 

ปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลถึงประสิทธิผลการท างานของพนกังานหลงัจากการน า
หุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาใชช่้วยในการท างาน 
Quality of work life factors that affect employee work effectiveness after deployed robot or 
automated production technology to work 
ธนทศัน์ สรรพกิจจานนท์ และ สวสัด์ิ วรรณรัตน์ 

929 – 938 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทั Function International 
ธนพนธ์ แกว้บรรพต และ ผสุดี พลสารัมย ์

939 – 947 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ธนพร แกว้ธ ารงค ์

948 – 956 
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เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
Customer Behavior to Buying Vegetable and Marketing Factors Affecting Determination 
Buying Vegetable of Restaurant Entrepreneur  
in Muang District, Khon Kaen Province 
ธนาภรณ์ แสนค า และศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกุล 

957 – 967 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
The Study of Marketing mix and Consumer Behavior Factors that Affecting Consumer 
Buying Decision towards Cosmetic Brand “CHANEL” in Bangkok 
ธนิญจิญญา  วธีรวฒันาคุณ 

968 – 978 

องคป์ระกอบการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน  
The Marketing Components of Private Vehicle Inspection Center 
ธนิษฐา ชินชยั และรุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

979 – 994 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไม้
ด่างของกลุ่มผูค้นรักไมด้่างบนส่ือออนไลน์ 
Consumer Behavior and Marketing Mix Factors Influencing Variegated Plant Purchasing 
Decision of Variegated Plant Lover Group Member in Online Media  
ธนุพล สงัฆรัตน์ และศกัด์ิชยั เจริญศิริพร 

995 – 1006 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคของ 
บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั 
Factors  Affecting  Decision-Making to Buy House of Consumer of     
Muangmalangpoo Real Estate Co., Ltd. 
ธมลชนก เมืองแมลงภู่ 

1007 – 1016 

การวางแผนการจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษาบริษทั
AAA 
ธญัญาภรณ์ อมัรานนท์ 

1017 – 1025 

แนวทางการพฒันากลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
ของ เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงราย 
The development of strategies to enhance the competitiveness  
of Huanhimnam Chiangrai resort 
ธญัพร ปัญญาชนกุล และ อศัวิน ปสุธรรม 

1026 – 1033 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ ผา่น 360 Virtual Tour NPA 
Factors Affecting toward Buying Decision on Non-Performing Assets (NPA) of 
Government Housing Bank Head Office via 360 Virtual Tour NPA 
ธญัรดา ล่องพานิชย์ และ ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1034 – 1047 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
แปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Service Marketing Mix Factor and  Consumer behavior affecting a decision-making of 
Purchasing processed food from pork (S. Khon Kaen) in Bangkok Area 
ธิดารัตน์ ปรีชาเดชบารมี และรัชดา ธูปทอง 

1048 – 1058 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอาย ุ
กรณีศึกษากลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
Factors Affecting Financial Stability Planning for Retirement 
A Case Study of Minor International Plc. 
ธิดารัตน์ สร้อยฉิมพลี 

1059 – 1068 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ ์
Factors Affecting the Difference of Packaging Index 
ธีรวิช จนัทร์จิระวิทยา และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ์ 

1069 – 1078 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะขาม กรณีศึกษา ตลาดไท 
Study of Factors Affecting the Decision of Purchasing Tamarind Processed Products Case 
Studies of Thai Market 
นโรดม นอ้ยมา และ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

1079 – 1088 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps) ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y 
Impact of Use Behavior and Marketing Mix (4P) on Satisfaction Towards Spotify Music 
Streaming Application of Generation Y Users 
กนกกานต ์ธรรมวิชิต และพีรพงษ ์ฟูศิริ 

1089 – 1097 

การรับรู้ความส าคญัของดชันีช้ีวดัแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  
กรณีศึกษา: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ส านกังานใหญ่ 
The Perceived Importance of the Balanced Scorecard: 
 A Case study of Electricite Du Laos (EDL), Headquarter 
นกนอ้ย จนัทร์วง และ สุชาดา เจียมสกุล 

1098 – 1106 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก 
Factors affecting the investment decision on Global Technology Innovation Fund  
นงนุช แซ่ล้ิม  และ พรวรรณ นนัทแพศย ์

1107 – 1116 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee-ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
Factors Influencing Satisfaction of Shopee Application Consumers in Bangkok  
นนทวตัร์ การีมี และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

1117 – 1133 

การศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
กลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of Brand Equity that Eeffecting to Changing Buying Behaviour of Cosmetic 
Category Cathy Doll Brand of Female Consumer in Bangkok Metropolis 
นภสัวนัท ์ศุภกิจชยัศิลป์และพีรพงษ ์ฟูศิริ 

1134 – 1144 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Economic factors affecting the securities price index of Service Industry Group in the Stock 
Exchange of Thailand 
นรภทัร  บุญยศิริกุล  และ อภิชาติ  พงศสุ์พฒัน์ 

1145 – 1156 

อิทธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งพสัดุซ ้ าของบริษทั แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
Effects of Logistics Service Quality and Brand Image on Consumers’ Decisions to Reuse the 
Parcel Delivery Service of Flash Express in Bangkok 
นวรรษภรณ์ รุจิโรจน์วงศ์ และ อุมาวสี ศรีบุญลือ 

1157 – 1167 

อิทธิพลของ Micro Influencer และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
Micro Influencer and Marketing Mix factors that affect the decision to buy 4U2 lipstick 
นญัณภทั แกว้วิไล 

1168 – 1176 

อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการทอ่งเท่ียว แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิง 
ต่อความตั้งใจในการเดินทางทอ่งเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี 
Influence of Tourists’ Attitude towards Tourism Potential, Motivation and Reference Group 
on Their Camping Travel Intention in Ratchaburi Province 
นฑัชิยา แดงประสิทธิพร และ กิตตินนัท ์พนัธุมสุต 

1177 – 1187 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ร ของ
พนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 
THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTECEDENTS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT 
AND EMPLOYEE ENGAGEMENT OF THE EMPLOYEE OF ABC BEVERAGE 
COMPANY LIMITED, KHON KAEN PROVINCE  
นนัธิกานต์มณี แสนประเสริฐ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1188 – 1202 

ปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั 
เอม็ไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
Service quality factors affecting the services selection of accounting firm of MIK 
Accounting Services Co., Ltd. 
นิกุล ตั้งนิลทรัพย ์

1203 – 1212 

องคป์ระกอบของการตลาดนวนิยายออนไลน์ 
The Components of Online Novel Marketing 
นิตยา คลงัเพชร และรุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

1213 - 1231  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน  
กรณีศึกษา พนกังานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
Factors that Affects the Safety Behavior in Working: A Case Study of Electricians (Hotline) 
of Provincial Electricity Authority 
นิติกร เกษพรหม และ สวสัด์ิ วรรณรัตน์ 

1232 – 1244 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชี 
ของบุคลากรในส านกังานบญัชีขนาดเลก็ 
Study of Factors Affecting The Delay of Operations Related to Accounting of Employees in 
The Small-Sized Accounting Offices 
นิภา มากประดิษฐ ์และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

1245 – 1253 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ระดบั Local Brand  
ผา่นช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
The factors affecting to purchase decision of Local Brand facial skincare products through 
online channels of working age consumers in Bangkok. 
นิรดา สมสมยั และ อนุฉตัร ช ่าชอง 
 
 

1254 – 1267 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
Relationship Between Brand Value Perception And Intention To Use High Speed Internet 
Service In Bangkok Area. 
นิรมล พุฒซ้อน   และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1268 – 1277 

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Decision Factors to Choose a Travel Agency Service for Gen Y People In the Bangkok 
เนติพงศ ์ เนาวนติัและ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1278 – 1287 

ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ เร่ือง อตัราส่วนทางการเงินท่ีกระทบต่อระบบการลงทุนใน
ดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง 
Entrepreneur's opinion in Financial Ratios which Affect the Level of 
Investment in Digital Marketing 
บรรพต สุระมานะ และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

1288 – 1295 

ปัจจยัดา้นคุณภาพและส่วนประสมทางการตลาด (8P) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทาง
การเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 
The effects of service quality and marketing mix (8P) on the customer decision to receive 
financial service at GHB area Phitsanulok. 
บญัชรี มีผดุง และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

1296 – 1311 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพนัต่อองคก์ร ธนาคารออมสิน ภาค 7 
Effect on satisfaction and relationship of staff toward Government Savings Bank RM 7 
บุญสิตา พ่วงบางโพ 

1312 – 1321 

การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑร้ั์วคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัขอนแก่น 
Development of Product Concept for a Concrete Fence for The Housing Real Estate 
Operators in Khon Kaen Province 
บุปผา มนทนม และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1322 - 1333  

อิทธิพลของ Beauty Influencer และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของกลุ่มวยัท างาน 
Influence of beauty influencer and marketing mix (7P’s) on facial skin care product 
purchasing power of working-age population 
บุศรินทร์  ภู่เกตุ และ ผสุดี พลสารัมย ์

1334 – 1343 
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กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคุณยาย 
กรุงเทพมหานคร 
The strategies to increase restaurant business operation profits Case Study of Grandmother 
Restaurant Bangkok 
เบญจมาศ  เบา้ค า  และ อศัวิณ ปสุธรรม 

1344 – 1354 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ี
บริหารจดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  ซ่ึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 
Economic factors affecting net asset value per unit of retirement mutual funds managed by  
Krungthai Asset Management Public Company Limited 
ปณิตา เดชบุญช่วย และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

1355 – 1363 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานสายงานวิศวกรรม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
Factors affecting organization commitment A case study of the Engineering function 
employees of Provincial Electricity Authority  
ปภาวี ตนัตระการสกุล และ ศุภฤกษ ์สุขสมาน 

1364 – 1375 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศและ 
การรับรู้ความเส่ียง ต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 
ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of the impact of Openness to Change, Ecological Care, Perceived Risk on Intention 
to Adopt Battery Electric Vehicles of consumer in Bangkok area 
ประภาพ นพวงศ ์ณ อยธุยา และ ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์ 

1376 – 1385 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นทาง FACEBOOK ของตวัแทน 
แบรนด ์RENATAR 
Factors which causing to purchase supplementary food of consumers by Facebook of 
Renatar agents 
ปรัชญ ์พรหมบุรมย ์

1386 – 1395 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
Factors Affecting the Success of Coffee Shop Business in San Sai Chiang Mai Province 
ปรางทิพย ์ เมธางสุพทัธน์ และ พิชาภพ พนัธ์ุแพ 
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คุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการ
ซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
The Effect of Service Quality on Decision to Revisit the Four-Star Hotel in Pattaya, 
Chonburi During the Covid-19 Situation 
ปัณนชัญา  ผลประเสริฐ และ ธนธร วชิรขจร 

1405 – 1417 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ป้องกนัน ้าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครRelationship 
Between Marketing Mix Factors and Customers’ Buying Decision Process Of 
Waterproofing Products In Modern Construction Material Store In Bangkok  
ปาริชาติ เปรมวิชยั และช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ 

1418 – 1428 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factor affecting the decision making on purchasing silver jewellery products through online 
channels in Bangkok metropolitan region. 
ปิยพร  อินทรประเสริฐ และ อนุฉตัร  ช ่าชอง 

1429 – 1440 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ใน
ศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า 
Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Rental Area to Sell Products of Stores in 
Pratunam District Shopping Center 
ปิยวฒัน์  จนัทร์ไพร และ เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

1441 – 1450 

แนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัรเครดิตส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 
The Guidelines for Resolving the Problems of Credit Card Application for 
ปิยะพร ไชยเลิศ และ ผสุดี พลสารัมย ์

1451 – 1462 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผา่นบริการท่ีร้าน 7-11 ของลกูคา้ธนาคาร 
ออมสินในเขต กรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting the Decision to Use the Service at 7-11 Stores of Government Savings 
Bank Customers in Bangkok 
ปิยะวรรณ วิทยาพนัธ์ประชา และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1463 – 1473 

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่ง
อาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี 
Technology Acceptance and Quality Services Affecting the Decision to use Foodpanda in 
Pathum Thani. 
ปุณยาพร ศรีจุลยั และ อุมาวสี ศรีบุญลือ 

1474 – 1484 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป กบั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
The factors that affect decision making in choosing service of construction company. Case 
study : Comparing between entrepreneur and construction company in Bangkok 
Metropolitan Area 
เป็นเอก การะเกตุ และช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ 

1485 – 1494 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลน
กบัการตดัสินใจซ้ือ และการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบทของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ี
ชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 
Relationships between Perception of Scarcity Characteristics of Chonnabot Mudmee Silks 
and the Purchasing Decision and Brand Advocacy of Chonnabot Mudmee Silk Customers in 
Khon Kaen Province 
เปรมฤทธ์ิ เบญจมาศ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1495 – 1507 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 
เงินฝากผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Effectiveness of Marketing Mix Strategies and Technology Acceptance on Deposit Services 
via Government Housing Bank (GHB) Mobile Application Banking, named as GHB ALL. 
พงศกร ปู่ สละ และ พนิตา สุรชยักุลวฒันา 

1508 – 1517 

แนวทางในการเพ่ิมยอดขายของร้านรถเครป – รถน ้า 
Guidelines for increasing the sales of the Crepe car shop  
พงศกรณ์ ผลเจริญ 

1518 – 1522 

การทดสอบสญัญาณซ้ือขายในตลาด Forex โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค 
Testing Buy and Sell Signal in Forex Market by Technical Analysis 
พงศธร แก่นทอง และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

1523 – 1529 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
Factors Influencing to Purchase Battery Electric Vehicle in Bangkok Metropolitan 
พรเทพ เกษกาญจน์ และ ศศิวิมล มีอ าพล 

1530 – 1542 

การวิเคราะห์ปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือลดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจากรายงาน 
บริษทั ABC จ ากดั ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตA์n Analysis of Inventory Management Problems 
in Shortage or Over-Reported of ABC Company Limited - an Auto Parts Manufacture 
พรฤดี ยรรยงค ์และ อุษารัตน์ ธีรธร 

1543 – 1551 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ MYMO ธนาคารออมสินของลูกคา้สาขาส านกั
พหลโยธิน 
Factors Affecting the Decision to use the MYMO Application Government Savings Bank 
Phaholyothin Office Branch 
พรวลี จารุดลุ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1552 – 1562 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL ของ
กลุ่มลูกคา้สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
FACTORS INFLUENCING THE ACCEPTANCE OF USING LOAN PAYMENT 
SERVICES VIA GHB ALL APPLICATION BY LOAN SERVICE USERS OF THE 
GOVERNMENT HOUSING BANK. 
พรหมพร ตั้งศิริวลัลภ และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1563 – 1575 

การวางแผนการตลาดเพ่ือจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของร้าน “Bank Lotto” ใน อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 
MARKETING PLANNING FOR GOVERNMENT LOTTERY ONLINE SALE OF 
“BANK LOTTO” SHOP IN MUANG KHONKAEN 
พฤทธ์ิ พาดฤทธ์ิ, ศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกุล และ ธีระ ฤทธิรอด 

1576 – 1591 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบั 
Factors affecting retirement planning through a reverse mortgage 
พลพฒัน์  ปีกขนุทด และภทัรกิตต์ิ  เนตินิยม 

1592 – 1599 

การศึกษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Working Capital Management Policy and Profitability of Listed Companies in Stock 
Exchange of Thailand 
พลพตั องัคณานนท ์และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

1600 – 1607 

แบบจ าลองการจดัหาเงินทุนโดยการเช่าส าหรับธุรกิจ SME  
Alternative leasing modeling comparison for SME 
พลวรรธน์ เศียนเสวี และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

1608 – 1617 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม SET 50 Index 
The Relationship between Financial Ratios and The Rate of Change in The Price of 
Securities in The SET 50 Index 
พชัรพรรณ ภทัรมณีพงศ ์และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1618 – 1631 
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แนวทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมยอดขายขา้วหอมมะลิบรรจุถงุ 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน 
Guidelines of Marketing Mix that Affect Increasing Sales of Packaged Jasmine Rice of 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bang Khen Branch 
พฒันฉตัร เทพทอง และ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

1632 – 1640 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอาย ุ
(REVERSE MORTGAGE) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
FACTORS INFLUENCING THE DECISION MAKING OF THE ELDERLY IN 
BANGKOK TO APPLY REVERSE MORTGAGE LOAN WITH GOVERNMENT 
HOUSING BANK (GHB) 
พณัณ์ชิตา ทองบ่อ และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

1641 – 1651 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสียท่ีเกิดในกระบวนการผลิต บริษทั ABC จ ากดั 
Improving the Production Process and Reducing the Waste Generated in the Production 
Process ABC Co., Ltd 
พนัธิพา สุวรรณเหลา 

1652 – 1662 

การศึกษาพฤติกรรม และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Consumer Behavior and Marketing Mix Factors Affecting Whey Protein BuyingDecision in 
Bangkok 
พาพิรุฬน์ แสงวิโรจนพฒัน์ 

1663 – 1673 

การประเมินประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั จงัหวดั
หนองคาย 
Evaluating the Team Effectiveness of Nongkhai Chadathong Limited Company, Nongkai 
Province  
พิชชากร  มหาชยั และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1674 – 1684 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความไวว้างใจกบัการตั้งใจในการใชบ้ริการ
ซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking  
ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 
 The relationship between technology acceptance and trust and the intention to use the 
digital GSB lottery service through the Mymo Mobile Banking application in the 
Government Savings Bank Region 2. 
พิชญา  เพง็จนัทร์ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1685 – 1694 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในประเทศไทย 
Factors affecting the amount of non-performing loans (NPLs) of commercial banks 
registered in Thailand 
พิชิตชยั ภาคภูมิ 

1695 – 1705 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (NPL) 
Factors affecting to default non performing loans of the Bangkok Commercial Asset 
Management Public Company Limited 
พิมพช์นก ข าดวง และ พรวรรณ นนัทแพศย ์

1706 – 1716 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวหนา้และผิวกายของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
Consumer Behavior and Marketing Mix That Affect The Buying Decision of Facial and 
Body Care Products of Undergraduates in Bangkok Metropolitan 
พิมพช์นก คงประเสริฐ และ รัชดา ธูปทอง 

1717 – 1724 

การศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สัง่อาหารผา่นโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
The study of service quality and marketing mix factors affecting purchase decision on food 
delivery via mobile application “GrabFood” in Bangkok 
พิมพภ์ทัรา บวรธนสวสัด์ิ 

1725 – 1735 

ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาด 7Ps กบัการตั้งใจซ้ือสินคา้ใน เพจ
Mahanakhonshop_bkk 
 The relationship between marketing mix 7Ps intend to purchase in Mahanakhonshop_bkk 
page. 
พีรณฐั  จาดโต และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1736 – 1746 

การเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างมูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายยอ่ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในช่วงก่อน และ ขณะ
เกิดวิกฤตโควิด-19 
Compare the Investigation of Relationship Between Net Value of Investor in SET with 
Relative Stock Market for Before and During COVID19 Crisis  
พีระ ฤทธ์ิสมิตชยั 
 

1747 – 1756 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สารบัญ (ต่อ) 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา 
Factors Affecting the Interest in Electric Vehicle Purchase of Working-Age Consumers in 
Muang District Nakhon Ratchasima Province 
เพราพงศพ์นัธ์ุ ณีศะนนัท์  และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

1757 – 1767 

การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายของธุรกิจฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์CooLife  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Sales Increasing strategies for CooLife Film 
แพรวพรรณ ราชญาณ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1768 – 1776 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผูใ้ชบ้ริการ  
เขต กรุงเทพมหานคร  
Factor Affecting Consumer decision of Fitness Centers In Bangkok, Thailand 
แพรวิไล กนกศรีสวสัด์ิ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1777 – 1785 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟพนัธ์ุไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors affecting the decisions making of services and consumption of “Punthai” coffee 
shop in Bangkok area 
ภณษร ฟักฤกษ ์และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1786 – 1797 

ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน  
Internal Factors Affecting the Amount of Private Bonds 
ภคัมล  จนัทร์หอม และ ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชยั 

1798 – 1808 

กลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
Strategy to increase the sales revenue of ready-to drink 100% Tipco fruit juice and 
vegetable juice during COVID-19 Crisis in Bangkok and its vicinity  
ภคัสิริ เถ่ือนมูลละ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1809 – 1818 

พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
www.thailandpostmart.com 
Purchasing Customer Engagement Behavior towards Electronic marketing of Thailand Post 
Co., Ltd.: a case study of the thailandpostmart website 
ภทัทิรา ชะโนวรรณะ และ ธงชยั ศรีวรรธนะ 

1819 – 1836 

http://www.thailandpostmart.com/
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ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

การพฒันากระบวนการในการประเมินสมรรถนะเพ่ือน าไปสู่การพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Development process for Competency assessment to lead into the for Individual 
Development Plan : Case Study of the Government Housing Bank 
ภทัรวดี  ลีลาธีระกุล  และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ 

1837 – 1848 

กลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการด าเนินธุรกิจคา้ส่งผลไมท่ี้มีผลต่อ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา: ร้านกลุ่มชาวสวน 
Strategies for Competitive Advantage and Fruit Wholesale Business Operations which 
Affecting the Success Factors of Fruit Wholesale Traders in Bangkok, Case Study: Kloom 
Chao Suans' shop 
ภทัรวดี ศิลาขาว  และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1849 – 1857 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. 
The case study of  factors affecting a decision to switching policies in Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives Provident Fund 
ภทัรสุดา ทิพยสุ์ข และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

1858 – 1868 

ภาพลกัษณ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ กรณีศึกษา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ 
บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 
The Image and Strategic Management, a Case Study of Alcoholic Beverages (Beer) of 
Boonrawd Brewery Co., Ltd 
ภทัรานิษฐ ์พรมมี และ พีรพงษ ์ ฟูศิริ 

1869 – 1879 

การศึกษาพนกังานเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์  
ในเขตพ้ืนท่ี 34 
The Study of Employee Advocate on Employees’ Siam Commercial Bank Area 34 
ปภสัรา นามบุญมา และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1880 – 1894 

การวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการปลอ่ยสินเช่ือของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
Analysis of factors affecting the loan approval of Krungthai Bank Public Company Limited 
ภาคภูมิ บุญทัง่ และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 
 
 

1895 – 1903 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
The effective factors relating to the purchasing decision of mangosteen through online 
platforms in Bangkok 
ภานุวตัร เจนวิทยาการกุล และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

1904 – 1914 

การรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และความสอดคลอ้งในตนเอง ท่ีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Impact of Perceived Brand Globalness, Perceived Brand Quality and  
Self-Congruity on Customer Loyalty of Levi’s in Bangkok 
ภารดี จ าศิลป และ กิตตินนัท์ พนัธุมสุต 

1915 – 1926 

การศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ า ท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร 
สาขาหลกัส่ี 
Involvement of satisfaction and service quality for customer revisit at Toyota Mahanakorn 
center service, Laksi branch  
ภิญญดา ห่อทองค า และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

1927 – 1936 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผา่นธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Factors affecting the decision of retail customer deposit service through Government 
Housing Bank in Bangkok and the Metropolitan Region 
ภีรนนัท ์จงเจริญในธรรม และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1937 – 1949 

การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวิตามิน ส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
Product Concept Development of Vitamin Drinking water for consumers in Bangkok and 
Khon Kaen municipality area 
ภูเบศร์  สงัพาลี และ ทิพยว์รรณา  งามศกัด์ิ 

1950 – 1962 

ศึกษาการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน เพ่ือใชชี้วิตใน 
วยัเกษียณของพนกังาน บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
Study the retirement preparation concerning physical, mental, social and financial wellbeing 
of company employees working for Bangkok  
Commercial Asset Management Public Company Limited 
มนสันนัท ์รัศมีนพคุณ และ นงนภสั แกว้พลอย 
 

1963 – 1972 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาก
ระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
Factors Affecting Investment Decision in Securities Outside the Stock Exchange of 
Thailand from the Level of Good Corporate Governance 
มยรุา ฉิมดี และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

1973 – 1981 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
The relationship between financial ratio and stock price of the Automotive industry sector in 
the Stock Exchange of Thailand. 
มลฤดี ศรีลาชยั และ อาจารย ์ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

1982 – 1993 

การประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี   
Service Quality Evaluation in Rental Car Service of BB Car Rent, Udonthani Province 
ยพุา  แสงสุรินทร์ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

1994 – 2005 

แนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย 
Guidelines For Developing Good Governance Management Of  
Savings And Credit Cooperative In Nongkhai Province 
รณฤทธ์ิ มุกดาม่วง และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

2006 – 2016 

การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั 
(มหาชน) : กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ 
Perception and Media Exposure Behavior Affecting Corporate Image of AP Thailand Public 
Company Limited : A Case Study of Ratburana 
รมิดา พิชยวศิน และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

2017 – 2027 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ลูกคา้ตดัสินใจใช ้GH Bank smart NPA mobile application ในการซ้ือ
ทรัพย ์NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
Factors affecting the decision making of customers by using GH Bank smart NPA mobile 
application for buying Non-Performing Assets (NPA) of Government Housing Bank, Head 
office 
รรินดา ศาตะมาน และ พนิตา สุรชยักุลวฒันา 

2028 – 2039 

กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม 
เกียวโต 
The Strategies for increasing competitiveness of RikaRika Craft Uji Matcha From Kyoto 
รัชวิน ทบัละครและ รวิดา วิริยกิจจา 

2040 – 2048 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

อิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน 
การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 
TrueMoney Wallet 
The influence of technology adoption factors System quality Perception of risk of use 
Perception of disease risk and their own health care behaviors in the situation of the 
COVID-19 epidemic affecting the acceptance of the TrueMoney Wallet online service 
รัญชิดา ธีระสตัยกุล และ กิตตินนัท ์พนัธุมสุต 

2049 – 2058 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
รัญชิดา หิรัณยศุภศิลป์ และ อศัวิณ ปสุธรรม 

2059 – 2068 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าทรัพย ์NPA ปรับปรุงเพ่ือขาย กรณีศึกษา  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
A FEASIBILITY SYUDY OF INVESTING NPA PROPERTY FOR SALE 
CASE STUDY GOVERNMENT HOUSING BANK 
ฤทธิไกร สายวรรณะ และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

2069 – 2079 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษาภาคตะวนัออก 
THE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES 
AFFECTING LOYALTY TO THE GOVERNMENT HOUSING BANK CASE STUDY IN 
THE EASTERN REGION 
ลภาวรรณ  บุญบุตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

2080 – 2090 

พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของร้านกาแฟของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
Consumer Behavior and Marketing Factors which Influenced the Decision to Choose Coffee 
Shop of Generation Y in Khon Kaen Municipality 
เลิศธิดา บุรัตน์ และศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกุล 

2091 – 2101 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Factors Affecting the Decision Making on Using Loan Service by  
Tollway Loan Project of Government Housing Bank 
วธญัญา วงศอ์ุรประเสริฐ และ นภวรรณ คณานุรักษ ์

2102 – 2012 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการ ร้านซกัผา้
หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี  
The Study of Consumer Behavior and Marketing Mix Factors in Decision to Use Coin-
Operated Laundry Service of Ottori Wash and Dry, Soi Saraburi Hospital Branch 
วนพร คงเมือง และบุษกรณ์ ลีเจย้วะระ 

2013 – 2123 

การวางแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่ม Economy 
กรณีศึกษาบริษทั R.E.F จ ากดั 
Planning marketing strategies to increase sales of economy products Case studies R.E.F Co., Ltd 
วนิดา ธนะประสพ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2124 – 2134 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตราสารทุน 
กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 
ECONOMIC FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE PER UNIT OF EQUITY 
FUNDS: UNDER A CASE STUDY OF TISCO ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 
วนิตา  ไคร้นาค และ ณฐัวุฒิ  คูวฒันเธียรชยั 

2135 – 2142 

แนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
สาขาตลาดวงศกร 
The Guidelines solve the problems for increasing in amount of Retail loans Government 
Saving Bank: Case study Taladwongsakorn Branch 
วรกมล  ณ ราช 

2143 – 2152 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors affecting the selection of motorcycles up to 400 cc. in Bangkok. 
วรการ วชัโรทยั และ ผสุดี พลสารัมย ์

2153 – 2160 

น ้าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Buying Behaviors And Marketing Mix Factors Influencing Vitamin Water Buying Decision 
Of Consumers In Bangkok 
วรรณรัตน์ เฟ่ืองฟู และ ผสุดี พลสารัมย ์

2161 – 2171 

การศึกษาแนวทางเชิงกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองคก์รในสถานการณ์โควิด-19 
Study of Strategic Approaches to Increase Corporate Sales in the COVID-19 Situation 
วรรณา ธรรมวิมุตติ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2172 – 2180 

กลยทุธ์ในการเพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการ OPD โรงพยาบาลพญาไท 2 
Strategies to increase the number of OPD service recipients Phyathai 2 Hospital 
วรรณา สิริมงคลสกลุ และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2181 – 2192 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

แนวทางการลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้รถบรรทกุ กรณีศึกษา บริษทั ว.ศรีประเสริฐ จ ากดั 
Method of Truck Accident Reduction : Case Study V.Sriprasert Limited Company 
วรวรรณ ศรีประเสริฐ 

2193 – 2200 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ในยคุท่ีธุรกิจหยดุชะงกัดว้ยเทคโนโลยี 
กรณีศึกษา บริษทั ผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั 
Strategic Performance Management system in Digital Disruption. A Case Study of ABC 
Shoes Manufacturing Co., Ltd. 
วรวิทย ์เตชะอ านวยสุข 

2201 – 2211 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัการวางแผนภาษีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
The Relationship between Corporate Social Responsibility and Tax Planning of   
Companies Listed in Resource Industrial Group on The Stock Exchange of Thailand 
วริยา ณ พทัลุง ธ ารงศกัด์ิ เศวตเลข และ อารยา เอกพิศาลกิจ 

2212 – 2221 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณของ คน GenerationYและGeneration Z 
Factors Affecting The Retirement Savings of Generation Y and Generation Z 
วษิษฐ ์สมัมาสุจริตกุล และภทัรกิตต์ิ  เนตินิย 

2222- 2230 

กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขา
กองทพัภาคท่ี 2 
The strategies to increase the competitiveness of the 2nd Army Area Command Post 
Exchange 
วชัระพล แสนเมือง และ รวิดา วิริยกิจจา 

2231 – 2240 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
Factor that impact to consumer to buy and use the after service at the Honda motorcycle 
chain 
วนัสมภพ  เลียงถิระพนัธ์ 

2241 – 2258 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Related Factors which influenced satisfaction of purchasing biscuits of the population  in 
Bangkok 
วิไลลกัษณ์ ศรีวารี 

2259 – 2268 
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ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 ท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน
ในตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชน 
The Impact of Economics factors and Pandemic of COVID-19 on Investment value in 
Government and Corporate Bonds 
วิชุดา เศรษฐการพิทกัษ ์และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

2269 – 2279 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index)   
Economic Factors Affecting Stock Price Index, The Stock Exchange of Thailand and 
Industry Group Index 
วิทยา  ทองลาย และ ธฤตพน  อู่สวสัด์ิ 

2280 – 2287 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจยางพาราในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนช่วงวิกฤตโควิด 19 
A study of factors affecting the returns of rubber business in the Stock Exchange of 
Thailand and the volatility estimation of the returns during the COVID-19 Crisis 
วิธาดา สอนสนิท และ ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชยั 

2288 – 2297 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
The Factors Influencing Decision to Use Spa Service of Spa Users in the Bangkok 
Metropolitan area 
วิมลมาศ ศรีตะนิตร และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

2298 – 2307 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON USING LOAN SERVICE OF 
GOVERMENT HOUSING BANK CUSTOMERS IN UBON RATCHATHANI 
PROVINCE 
วิรัญทิชชา บุญเรือง และ นภวรรณ คณานุรักษ ์

2308 – 2322 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบั 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออก 
Factors Affecting Decision in Choosing Housing Loan Service with the Government 
Housing Bank In the Eastern Region 
วิราพร นาคอินทร์ และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 
 

2323 – 2337 
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การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ กบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋าถือตรา BOYY 
Brand value perception and purchase intention of handbag: Case of BOYY 
วีรประภา ทาวงคว์าน และ โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 

2338 – 2347 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
Factors Affecting Securities Price Index, Technology and Communication Industry 
วีระพงษ ์รุ่งฤดีไพรสนัต ์และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2348 – 2361 

คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Impact of the working life quality on the employee engagement to the organization of  
Syntec Construction Public Company Limited 
วีระรัฐ   อินทสิทธ์ิ 

2362 – 2371 

ความคาดหวงั และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Expectation and Satisfaction toward the Usage of GHB ALL Application by Service Users 
of Government Housing Bank 
ศรัญญา บุญญาวรกุล และ พนิตา สุรชยักุลวฒันา 

2372 – 2383 

ผลของคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าต่อความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการธุรกิจคลินิกเสริม
ความงามแบบก่ึงศลัยกรรม  ในกรุงเทพมหานคร 
The effect of service quality and value perception toward repurchase intention of semi-
surgical aesthetic clinic in Bangkok 
ศรีพร อินทร และ ธีรขก์รณ์ อุดมรัตนะมณี 

2384 – 2392 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคผา่น
ช่องทางออนไลน์ 
Marketing-mix factor affecting purchasing decision fashion clothes of consumer via online 
shop 
ศศิธร โงว้สกุล และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2393 – 2402 

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซี
แบบขวดแกว้ตรา C – vitt  
The Effect of Attitude toward Product and Brand on Brand Loyalty of The Vitamin C 
Beverage “C – vitt” 
ศิรภสัสร  ประกอบวิทย ์และโรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 
 

2403 – 2412 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
Factors affecting the decision to rent a room at Muang District, Samut Sakhon Province. 
ศิรสิทธ์ิ สงนุย้ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ์ 

2413 – 2421 

กลยทุธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจกัษณ์ 
Marketing strategy of Pijak Jewelry Plating Shop 
ศิริลกัษณ์ แพทยไ์ชโย และ อศัวิณ  ปสุธรรม 

2422 – 2432 

การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณของกลุ่มพนกังานธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
A STUDY OF INVESTMENT AND INSURANCE BEHAVIORS FOR RETIREMENT 
AGE OF A GROUP OF COMMERCIAL BANK EMPLOYEES IN BANGKOK AREA 
ศิริวรรณ เทพพิทกัษ ์

2433 – 2443 

คุณภาพประสบการณ์ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผูเ้ขา้คอนเสิร์ตของศิลปิน
ต่างประเทศท่ีจดัในประเทศไทย  ท่ีจดัโดยบริษทั BEC - Tero Entertainment 
Experience Quality, Service Quality , and Attendee’s Satisfaction of International Artists' 
Concerts in Thailand Organized by the BEC - Tero Entertainment Company   
ศิริวรรณ แกว้นพคุณ และ ยอดมนี เทพานนท ์

2444 – 2453 

การศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร 
The effects of perceived brand equity, marketing mix, and lifestyle on consumer purchasing 
decision of bubble milk tea in Bangkok 
ศุภกิตต์ิ กิตติเพ่ิมทรัพย ์และลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

2454 – 2462 

คุณภาพการให้บริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
Service quality and Marketing mix affecting customer satisfaction of the loans service with 
Government housing bank in Bangkok and Metropolitan region 
ศุภิสรา ตาวงษ ์และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2463 – 2473 

ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
CORPORATE IMAGE AFFECTING LOYALTY OF GOVERNMENT HOUSING 
BANK'S HOME LOAN SERVICE CUSTOMERS. 
ศุลีพร หสัจ านงค ์และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

2474 – 2485 
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เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Study of Marketing Mix Factors and Lifestyle Styles Affecting the Decision of Buying 
Healthy Food in Bangkok 
โศภิตา ตั้งพิริยะวารี และ พีระพงษ ์ฟูศิริ 

2486 – 2493 

ส่วนประสมการตลาดบริการเพ่ือการแกปั้ญหายอดสินเช่ือรายยอ่ย 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาพะเยา 
The Study of Marketing Mix Service to Solve retail loan Problems, 
Case Study of Government Savings Bank Phayao Branch. 
โศระยา  เปียงอุตร 

2494 – 2503 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม: กรณีศึกษาองคก์ารรัฐวิสาหกิจ 
Factors influencing innovative organization: A case study of a state enterprise  
สกล เมฆสุนทรากุล และ พิทวสั เอ้ือสงัคมเศรษฐ ์

2504 – 2518 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
The realization of integrated marketing communication that affect the purchase decision of 
the customer to Uniqlo brand in Bangkok 
สกุลรัตน์ วงัโส และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2519 – 2527 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของประชากรในจงัหวดัขอนแก่น 
Online Shopping’s Consumer Behavior and the Marketing Mix on Customers Perspective in 
Covid-19 Product Healthy of the Population in Khon Kaen Province 
สกุลลกัษณ์ เอน็ดู และ บุษกรณ์ ลีเจย้วะระ 

2528 – 2537 

การพฒันาแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับจดัท าท่ีพกัผูสู้งอายุ 
Developing Online Survey for Senior Citizens Accommodation Services 
สมเจตต ์เดชาโภคิน และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

2538 – 2547 

การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนหลกัเกณฑภ์าษีดอกเบ้ียเงินฝากและปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
The impacts of deposit tax regulation’s remodeling plan and economic factors that Affect 
returns for financial sector in Stock Exchange in Thailand. 
สญัญเมธ โพธ์ิเรือง และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

2548 – 2557 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 
ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 

ปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซตแ์ละการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors of Quality of Website Service and Consumer Risk Perceptions Affecting Consumer 
Decision to Buy Used Cars Via Online Channels in Bangkok 
สนัติสุข แคกลาง และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2558 – 2567 

การศึกษาความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 
Studies regarding satisfaction with food quality and service quality influence the behavior of 
word of mouth and revisit to Suki Teenoi of its consumers 
สาริณี บุญเก้ือ 

2568 – 2577 

การประเมินปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
Evaluate Critical Success Factors of Service Quality in ABC Company Limited, Bangkok 
Metropolis 
สิทธิพนัธ์  ใยพนัธ์ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

2578 – 2587 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจและความตอ้งการ
กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Study of the relationship between Service Quality and Satisfaction and Intention to Return 
of Bangkok-based independent (non-chained)  
coffee shops’ customers. 
สิริกร สุคนธ์พงเผา่ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2588 – 2597 

องคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 
The Marketing Components of the Healthy Food Restaurant 
สิริฉาย ไชยรส และ รุจิรัตน์ พฒันถาบุตร 

2598 – 2611 

แรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์  
กลุ่ม Macro Influencer ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทลดน ้าหนกั ของ
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
Motivation, Lifestyle and macro influencer affecting purchasing decision for 
Buying weight loss supplement of the female in Bangkok 
สิรินภา โพธ์ิสุวรรณ์ และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 
 

2612 – 2625 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟให้กบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
Factors Affecting the Purchase of Steel Fireproof Doors for Real Estate Businesses in 
Bangkok and Metropolitan Region 
สิริลกัษณ์ ศุภทนต ์และ วรัญพงศ ์บุญศิริธรรมชยั 

2626 – 2635 

การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Miller-Orr ในการบริหารเงินสดสาขาธนาคาร  
กรณีศึกษาสาขาธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
Application of the Miller-Orr model in bank branch cash management. 
A case study of a bank branch in Thailand 
สุกญัญา  คงวนัดี, อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ และ อริชยั รักธรรม 

2636 – 2649 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ 
ในเมืองทองธานี 
Marketing Mix Factors Influencing Choosing a Nursery in Muang Thong Thani 
สุจิตรา แซ่เฮง และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้

2650 – 2660 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร  
Marketing Mix Factors Affecting Satisfaction of Hotel Customers in  
Bangkok Area 
สุนนัทา ตั้งเตชะรุ่งเพชร 

2661 – 2668 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Social Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) 
Factor Affecting to Customers in using financial service through the Social Banking 
Application in Bangkok and Metropolitan areas (Nakhon pathom Nonthaburi Pathum Thani 
Samut Prakan) 
สุปรีดา กานตก์าว และ ศศิวิมล มีอ าพล 

2669 – 2680 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
The Study of Consumer Behavior and Marketing Mix Factors on the Decision to Buy 
Organic Agricultural Product at Nonthaburi Province 
สุปรียา ยนัตะบุศย ์และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์
 
 

2681 – 2690 
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การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการขาดทุนของแบรนด ์Redhigh  
ในช่องทาง instagram 
Study the problem and analyze the root cause of Redhigh's brand loss problem in the 
instagram channel 
สุพิศชา เหลืองระลึก และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2691 – 2697 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (กรณีศึกษาของ
ผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี) 
FACTORS  AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE A HOUSE IN A HOUSING 
PROJECT IN BANGKOK AND PERIMETER A  CASE STUDY OF CUSTOMERS 
ASKING FOR A HOME LOAN BY GOVERNMENT HOUSING BANK  RUNGSIT 
BRANCH PATHUM THANI  PROVINCE 
สุภคั รุ่งวิไลเจริญ และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

2698 – 2708 

การศึกษารูปแบบธุรกิจไฟฟ้าภายใตน้โยบายการเปิดเสรี 
A Study of Power Utility Business Model Under the Liberalization Policy 
สุภาวดี ทิพยท์วีชยั และ กมลพรรณ แสงมหาชยั 

2709 – 2719 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัลงทุนและความเส่ียงท่ียอมรับไดก้บัการตั้งใจซ้ือของ
นกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
Relationship Between Investor Behavior and Acceptable Risks and Investors' Buying 
Intention in the Siam Commercial Bank Retirement Mutual Fund (RMF) In the Bangkok 
area 
สุมิตรา  มีสิน และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2720 - 2729 

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการวางแผนลดหยอ่นภาษีของพนกังานราชการและ
พนกังานเอกชน 
Impact of The COVID-19 Situation on Tax Deduction Planning Of Public Employees and 
Private Employees 
สุรพฒัน เลาหเบญ็จกลุ และ ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม 

2730 – 2737 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
Factors Influencing Decision Purchasing Coconut Water in Bangkok Area 
อดิศกัด์ิ สุวรรณนาค 

2738 – 2748 
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การสร้างกลยทุธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต ์บริษทัศรีสุข คาร์
เซอร์วิส จ ากดั 
Strategic settlement of Srisuk Car Service Company Limited’s for improving delayed delivery 
อธิชา พรหมรัตน์, อนุฉตัร ช ่าชอง และ สิริธิดา สงขวญั 

2749 – 2758 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
JACK WHEEL  บริษทัทองค า ทรัค จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง 
จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 
Factors affecting the decision to buy tires of consumers who used to buy industrial tires 
brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd. in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province, Ang Thong Province, Pathumthani Province, And Nonthaburi Province 
อภิกาศ ติวฒันาสุข 

2759 – 2769 

อิทธิพลของนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยI์nfluence of government monetary policy, LTV measure affecting real 
estate investment decisions 
อภิญญา เก้ือเหลือ และ ภทัรกิตต ์เนตินิยม 

2770 – 2778 

การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 
ในหมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
Financial Ratios affecting firm’s profitability of Those energy with the stock Exchange of 
Thailand 
อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์ และ ธฤตพน  อู่สวสัด์ิ 

2779 – 2789 

การศึกษากลยทุธ์การแกปั้ญหาการลาออกของบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทยข์อง
โรงพยาบาลเอกชน ABC 
Strategic Human Resources Management: a Case study of the ABC Private Hospital  
Medical Staff. 
อภินนัท ์ชาวเหนือ และ รวิดา  วิริยกิจจา 

2790 – 2798 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
Economic Factors Affecting the Rate of Change of Commercial Banks’s Loans of Bangkok 
Bank Public Company Limited., Siam Commercial Bank Public  
Company Limited., and Kasikorn Bank Public Company Limited. 
อภิสิทธ์ิ บุญญประภาสิทธ์ิ และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ์ 

2799 – 2813 
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ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ ของนกัลงทุนบุคคล(Individual Investors) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
A Study of Personal Factors, Investment Behaviors and Motivation affecting investment 
decision in international securities of individual investors in Bangkok 
อรจิรา นววุฒิเวท และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ 

2814 – 2823 

การศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา 
Study of Working Time Reduction in Engineering Consultant Company 
อรรณพ ติยะจามร และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2824 – 2831 

พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจ
บริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
Website usage behavior and Service Marketing mix factors Influencing the Purchasing 
Decision of hostel booking of Thai tourists in Prachuap Khiri Khan Province  
อรรนพ ฤทธิรุตม ์

2832 – 2841 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 
ของผูล้งทุนวยัเร่ิมตน้ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ 
The Marketing Mix Affecting SSF Investment for Early Working Age, Status Building Age 
and Nearly Retiring Age. 
อรุณรัตน์ อศัวนิเวศน์ และ เอกภทัร มานิตขจรกิจ 

2842 – 2852 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม กรณีศึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุก
ร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
The Study of Factors Affecting Customer Decisions on Purchasing Drinks  
The Case Study of Kiko Cha Bubble Milk Tea Franchise, Din Daeng Branch, Bangkok 
อจัฉราพรรณ ทรัพยก์ล่ิน และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

2853 – 2862 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
Impact Factors of the Income of Suvarnabhumi Airport during Covid-19 Pandemic 
อญัชนา  อุทุมมา และ พีรพงษ ์ ฟูศิริ 

2863 – 2871 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Factors affecting the decision of applying loan e-Receipt service via mobile banking 
application (GHB ALL) of Government Housing Bank’s customers 
อญัญารัตน์ มัน่คง และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2872 – 2882 
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พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ (7Cs) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบของกลุ่มผูบ้ริโภคยคุ Millennials  
ในจงัหวดัพิษณุโลก 
Behavior and Marketing Mix 7C’s Affecting Buying Decision Process of The Horizontal 
Real Estate of Millennials In Phitsanulok. 
อฐัวีร์ แสงวฒันานนท์ 

2883 – 2892 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองเบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
Marketing mix factors and consumer behavior that affects the decision to buy Benjarong 
products of the Don Kai Dee Village Group, Tambon Don Kai Dee, Krathum Baen District, 
Samutsakhon Province 
อาภสัสร มงคลหงษ ์และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

2893 – 2902 

การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SETWB ดว้ยอลักอริทึม XGBoost 
Forecasting Stock Price of SETWB Index using XGBoost 
อารักษ ์พรชยัขจรศกัด์ิ, พรวรรณ นนัทแพศย ์และ สุชาดา เจียมสกุล 

2903 – 2913 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการท างานของพนกังาน 
ธนาคารออมสิน ภาค 1 
The increase of efficiency in the performance of work, at reducing the mistakes in 
performing work of the employees who work for the Government Savings Bank, Region 1 
อุษณิษา ทองยืน 

2914 – 2923 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือประกนัออมทรัพย ์ 
เพ่ือลดหยอ่นภาษี 
Factors affecting investment decision for tax reduction in super saving fund or saving 
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The Factors That Determine Currency Exchange Rate Between Baht Per 
Chinese Yuan,  Japan Yen And US DOLLAR 

 

กนกวรรณ ชัชวงษ์1  และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

Kanokwan Chatchawong and Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของประเทศ
จีน ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่าส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Differential)  
มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในทิศทาง
เดียวกนั เงินสาํรองระหว่างประเทศของประเทศไทย (Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) มีผลกระทบ
ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติใน
ทิศทางตรงกนัขา้มและดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง(REER) มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวน
ของประเทศจีน ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในทิศทางตรงกันขา้ม ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวน
ของประเทศจีน ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) และการส่งออกสุทธิ (Net Export) 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้, ต่ำงอัตรำเงินเฟ้อ, เงินส ำรองระหว่ำงประเทศ,  กำรส่งออกสุทธิ, ดัชนีค่ำเงินท่ี
แท้จริง 
 

Abstract 
The Objective of the study of economic factors which correlated the international currency exchange rate between 
Thai Baht and Chinese Yuan, Yen and US Dollar. The results of this study found Interest Rate Differential 
influencing on currency exchange rate between Baht Per Chinese Yuan with statistical significance in the same 
direction. Foreign exchange reserves or Forex reserves influencing on currency exchange rate between baht per 
US Dollar with statistically significant in the opposite direction. And, real effective exchange rate (REER) 
influencing on currency exchange rate between Baht Per Chinese Yuan, Japan Yen and US Dollar with statistically 
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significant in the opposite direction. The factors that do not affect with currency exchange rate between Baht Per 
Chinese Yuan, Japan Yen and US Dollar is Inflation Rate and Net Export. 
 
Keywords: Interest Rate Differential, Inflation Rate, Foreign exchange reserves or Forex reserves, Net Export, 
Nominal Effective Exchange Rate 
 

1. บทน า 
 

ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงตน้ปี 2563 ค่าเงินบาทของประเทศไทยแขง็ค่ามากท่ีสุดในรอบ 6 ปีของประเทศไทย
ทาํให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกและการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะธุรกิจท่ีส่งออก
สินคา้โดยตรงหรือการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบจะมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจส่งออกตอ้งลดกาํลงัการผลิตลง 
ลดการจา้งงานและจะส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต ซ่ึงประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา(United 
States) ประเทศจีน (China) ประเทศญ่ีปุ่ น (Japan) ตามลาํดบั ซ่ึงประเทศดงักล่าวก็เป็นประเทศท่ีมีการคา้ขายกบั
ประเทศไทยมายาวนานและมีจาํนวนมูลค่าทางการคา้กบัประเทศไทยหลายลา้นบาทต่อปี ดงันั้นจึงทาํให้ประเทศ
ดงักล่าวมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํให้ผูศึ้กษา
สนใจเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น
และประเทศสหรัฐอเมริกา” เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจในอนาคต 

 
1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ นและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
1.2 นิยามศัพท์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) คือ ราคาของเงินตราสกุลหน่ึงจาํนวน 1 หน่วย

คิดเทียบให้อยูใ่นหน่วยเงินตรงอีกสกุลหน่ึง 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Differential) คือ ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียของทั้งสองประเทศท่ี

นํามาใช้ในการศึกษาหาข้อมูล ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียให้กู้ยืมของประเทศไทยหักกับอตัราดอกเบ้ียให้กู้ยืมของ
ประเทศจีน อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมของประเทศไทยหกักบัอตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมของประเทศญ่ีปุ่ นและอตัราดอกเบ้ีย
ให้กูย้ืมของประเทศไทยหกักบัอตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) คือ ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อของทั้งสองประเทศท่ีนํามาใช้ใน
การศึกษาหาขอ้มูล ไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่ นและส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  
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เงินส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) คือ สินทรัพยท่ี์ธนาคารกลาง
หรือหน่วยงานทางการเงินท่ีมีความเก่ียวขอ้งถือไว้และเป็นผูบ้ริหารจดัการ โดยเงินสํารองระหว่างประเทศท่ี
นาํมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาคือ เงินสาํรองระหว่างประเทศประเภททองคาํของประเทศไทย 

การส่งออกสุทธิ(Net Export) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกบัมูลค่าการนาํเขา้ โดยการส่งออกสุทธิ(Net 
Export) ท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาคือ มูลค่าส่งออกหักกบัมูลค่านําเข้าของประเทศไทยกบัประเทศจีน 
มูลค่าส่งออกหกักบัมูลค่านาํเขา้ของประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่ นและมูลค่าส่งออกหกักบัมูลค่านาํเขา้ของประเทศ
ไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  

ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) คือ ดชันีช้ีวดัค่าเงินท่ีสร้างข้ึนจากการคาํนวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั
ของค่าเงินบาท ณ เวลาต่างๆกนั โดยดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาคือดชันีค่าเงินบาท
ท่ีแทจ้ริงของประเทศไทย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ 
ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศคือเงินตราของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นครอบครอง

ของเอกชนและรัฐบาล เงินตราต่างประเทศแต่ละหน่วยมีอาํนาจซ้ือไม่เท่ากนั เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนด ์ เป็นตน้  
ปัจจยัท่ีกาํหนดความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตรา

ต่างประเทศมี 2 ส่วนคือ อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการต่าง ๆ  และอุปสงค์และอุปทานเงินตรา
ต่างประเทศโดยตรง (direct demand and supply)  

ทฤษฎีดุลการชาํระเงิน (Balance of Payments) คือ รายงานทางสถิติท่ีไดจ้ากการรวบรวมรายการทางเศรษฐกิจ
และการเงินอยา่งเป็นระบบในรอบระยะเวลาหน่ึง ดุลการชาํระเงิน (Balance of Payments) ประกอบไปดว้ย บญัชี
เดินสะพดั (Current Account) บญัชีเงินทุน (Capital and Financial Accounts) และบญัชีทุนสาํรองระหว่างประเทศ 
(International Reserve Account)   

ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราคือ ทฤษฎีความเสมอภาคของ
อาํนาจซ้ือ (the Purchasing Power Parity Theory : PPP Theory) นํามาใช้อธิบายพฤติกรรมของอตัราแลกเปล่ียน
จริง (actual exchange rate) ในระยะยาวราคาสินคา้เปรียบเทียบของ 2 ประเทศเป็นตวักําหนดอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัมาก ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือมี 2 แนวความคิด ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ืออยา่งสมบูรณ์ (absolute PPP) และทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ
โดยเปรียบเทียบ (relative PPP) คือการท่ีดุลยภาพของอตัราแลกเปล่ียนเท่ากบัอตัราส่วนของระดบัราคาสินคา้ของ 
2 ประเทศ ถา้ไม่มีค่าขนส่งและขอ้กีดขวางทางการคา้ 

2. ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ คือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลา
หน่ึงเท่ากับการเปล่ียนแปลงระดบัราคาของสองประเทศในเวลาเดียวกัน ตามทฤษฎีPPP จะเปรียบเทียบอตัรา
แลกเปล่ียนจะปรับตวัตามความแตกต่างของภาวะเงินเฟ้อของ 2 ประเทศ 

ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อคือ ทฤษฎี The Fisher Effect ใช้อธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อของสองประเทศ โดยมีหลกัการว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน
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ในตลาดเงินของแต่ละประเทศนั้นจะประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีนกัลงทุนตอ้งการบวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในตลาดเงินของประเทศนั้นๆ 

ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราคือ ทฤษฎี The International 
Fisher Effect คือ ความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ในตลาดเงินสองประเทศ
จะเท่ากบัเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสองสกุลนั้น แต่มีเคร่ืองหมายหรือทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ซ่ึงเงินตราสกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าโดยเปรียบเทียบจะมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินตรา
สกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า 

 ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าคือ ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอ
ภาค (The Interest Rate Parity) คือความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบ้ียระหว่างสองประเทศกับอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าของเงินสองสกุลนั้น โดยมีขอ้สมมติฐานเพ่ิมเติมคือเคล่ือนยา้ยเงินทุนเป็นไปอย่างเสรีไม่มีตน้ทุนในการ
ทาํธุรกรรม ไม่มีภาษีและไม่มีความเส่ียงทางการเงิน 

 
2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
กนกพร เฉลิมพนาพนัธ์ (2557) ทาํการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อหยวน ผลการวิเคราะห์พบว่า เงินสํารอง
ระหว่างประเทศ ( FER) ดชันีค่าเงินบาทท่ีแท้จริง (REER) ดุลบญัชีเงินทุน(FA)และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่ น ส่วนต่าง
อตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่ นมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนและมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน สุดทา้ยดุลบญัชีเดินสะพดั (CA)ไม่มีผลต่ออตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อหยวน 

กรรณิกา ศรีสังข์งามและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2559) ทาํการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดอตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน จากการศึกษาพบว่า อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวนไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมด 4 ปัจจยัไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ื้มระหว่างธนาคาร (IBR) ดชันีค่าเงิน
บาทท่ีแทจ้ริง (REER) มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน (XCN) ส่วนดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF)ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน 

เอกลกัษณ์ เกล็ดเครือมาศ (2555) ทาํการศึกษาท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน กรณีศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการเกิดภยัพิบติัสึนามิในประเทศญ่ีปุ่ นเดือนมีนาคม 2554 โดยมีการแบ่งขอ้มูล
ออกเป็น 3 ช่วงเวลาไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ช่วงขอ้มูลตั้งแต่ก่อน
เกิดภยัพิบติัจนถึงหลงัเกิดภยัพิบติั 2) ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 (ก่อนเกิด
ภยัพิบติั) และ 3) ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน เมษายน 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 (หลงัเกิดภยัพิบติั) จากการศึกษา
พบว่าส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียและส่วนต่างอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน M2 มีผลต่อการกาํหนดอตัรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน 2 ช่วงเวลาคือ ในช่วงระยะยาวตั้งแต่ก่อนเกิดภยัพิบติัถึงช่วงหลงัเกิดภยัพิบติั
และช่วงเฉพาะหลงัเกิดเหตุภยัพิบติัในทิศทางเดียวกนั ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อมีผลต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนในช่วงหลงัเกิดภยัพิบติัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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3. วธีิการศึกษาวจิยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ีย (Interest Rate Differential) ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) เงินสํารองระหว่างประเทศ (Foreign 
exchange reserves หรือ Forex reserves)  การส่งออกสุทธิ (Net Export) และดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (Real Effective 
Exchange Rate)  และอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อหยวน ค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดย
ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด (Maximum: 
MAX) ค่าตํ่า (Minimum: MIN ) ค่าเฉล่ีย (Mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และ ค่ามธัย
ฐาน (Median) ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร(Multicollinearity) แลว้นาํมาประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ
ของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) และทดสอบปัญหา 
Heteroskedasticity และ Autocorrelation เพ่ือคาํนวณคาํทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ แลว้นาํผล
ท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05   

 
3.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

 
𝐶𝑁𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏1 𝐼𝑅𝐶𝑁𝑌𝑡 + 𝑏2 𝐼𝑁𝐹𝐶𝑁𝑌𝑡 +  𝑏3 𝐹𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡 + 𝑏4 𝑁𝐸𝐶𝑁𝑌𝑡 +𝑏5   𝑅𝐸𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡  (1) 
      
     สมการท่ี (1) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวน 
 
𝑌𝐸𝑁𝑡 = a + 𝑏1  𝐼𝑅𝑌𝐸𝑁𝑡 + 𝑏2 𝐼𝑁𝐹𝑌𝐸𝑁𝑡 + 𝑏3𝐹𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡 + 𝑏4𝑁𝐸𝑌𝐸𝑁𝑡  +  𝑏5 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡 (2) 
      
     สมการท่ี (2) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน 
 
𝑈𝑆𝐷𝑡  =  𝑎 + 𝑏1𝐼𝑅𝑈𝑆𝐷𝑡  +  𝑏2 𝐼𝑁𝐹𝑈𝑆𝐷𝑡  +  𝑏3𝐹𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡  +  𝑏4𝑁𝐸𝑈𝑆𝐷𝑡  +  𝑏5 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑇𝐻𝐴𝐼𝑡  (3) 
          
     สมการท่ี (3) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 
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3.2 ผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นและทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ 
Autocorrelation 

ตวัแปร China Japan Amarica 
Const 5.11308 0.000626037 −0.0252306 
Interest 1.36795*** / −0.00938466 - 0.148657 - 
Inflation 0.053585 - 0.000264223 - 0.0545897 - 
FER −0.332455 - 0.00352402 - −0.595482*** / 
NE 0.00246452 - 0.000108064 - 0.0352871 - 
REER −0.0914470*** / −0.00342734*** / −0.293282*** / 
F-Stat 6.455602 9.661157 21.37859 
P(Value) 0.000078 0.000000952 0.00000000000388 
R2  0.313093 0.339514 0.644349 

  

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ตวัแปรต้นที่มีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Differential) มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวน

ของประเทศจีนอย่างมีนยัสําคญัในทิศทางเดียวกนั ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Differential) คือ ผลต่าง
ของอตัราดอกเบ้ียให้กู้ยืมของประเทศไทยกบัอตัราดอกเบ้ียให้กู้ยืมของต่างประเทศ แสดงว่าถา้ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบ้ียของประเทศไทยกบัประเทศจีนเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าเงินบาทของประเทศไทยอ่อนค่าลง ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) ทฤษฎี The International Fisher Effect และทฤษฎีความเสมอภาคของอตัรา
ดอ ก เ บ้ี ย  (The Interest –  Rate Parity Theory:  IRP)   โ ดย หลักการ ของทฤษฎี  The Fisher Effect จ ะอ ธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ีย(Interest Rate)และอัตราเงินเฟ้อ(Inflation Rate)ของสองประเทศ โดยมี
หลกัการว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน(Nominal Interest Rate)ในตลาดเงินของแต่ละประเทศนั้นจะประกอบดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง(Real Interest Rate) ท่ีนกัลงทุนตอ้งการบวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในตลาดเงิน
ของประเทศนั้นๆ ซ่ึงตามหลกัการนั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง(Real Interest Rate)ในตลาดเงินทุกประเทศควรจะ
เท่ากนัเพ่ือไม่ให้นกัลงทุนเกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ ดงันั้นแสดงว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินจะแปรผนั
โดยตรงตามอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเป็นในแต่ละประเทศ ดงันั้นประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงจึงควรมีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีเป็นตวัเงินสูงกว่าประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อตํ่ากว่า ส่วนทฤษฎี The International Fisher Effect แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเงินตราท่ีมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าจะมีแนวโนม้
แข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินตราสกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า และหลกัการทฤษฎีความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ีย 
(The Interest – Rate Parity Theory: IRP) อธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียระหว่างสองประเทศกบัอตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินสองสกุลนั้น โดยมีเงินทุนเป็นไปอยา่งเสรี ไม่มีตน้ทุนในการทาํธุรกรรม ไม่มีภาษีและ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 7 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ไม่มีความเส่ียงทางการเงิน โดยผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเงินทุนในรูปแบบบญัชีเงินฝากจะข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยัคือ อตัรา
ดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน (IRP) ถา้ปัจจยัดอกเบ้ียทาํให้ผลตอบแทนในรูปแบบบญัชีเงินฝากแตกต่างกนันั้นจะ
ส่งผลให้นกัลงทุนไปลงทุนในประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าจึงทาํให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนสกุลเงินท่ีมี
ผลตอบแทนอตัราดอกเบ้ียนอ้ยไปยงัเงินทุนสกุลเงินท่ีมีผลตอบแทนอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าส่งผลให้อตัราแลกเปล่ียน
ของประเทศท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าอ่อนค่าลง ดงันั้นส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบกับอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกพร เฉลิม
พนาพนัธ์ (2557) และเอกลกัษณ์ เกลด็เครือมาศ (2555) 

เงินสํารองระหว่างประเทศ(Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงว่าถา้
เงินสาํรองระหว่างประเทศ(Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน 
ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีดุลการชําระเงิน (Balance of Payment: BOP) ซ่ึงบญัชีดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย บญัชีเดินสะพดั (Current Account) บญัชีเงินทุน (Capital and Financial Accounts) และบญัชีทุน
สํารองระหว่างประเทศ (International Reserve Account) บญัชีทุนสํารองระหว่างประเทศ คือ ยอดท่ีแสดงการ
เปล่ียนแปลงในปริมาณทุนสํารองเงินตราต่างประเทศของประเทศในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับความแตกต่างระหว่างยอดรวมทางดา้นรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศของทั้งบญัชีเดินสะพดัและ
บัญชีเงินทุนในรอบระยะเวลานั้นๆ โดยทั่วไปทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศจะประกอบด้วย ทองคาํ 
หลกัทรัพยรั์ฐบาล เงินตราสกุลหลกั เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เป็นตน้และสิทธิไถ่ถอนพิเศษ (Special Drawing 
Rights: SDRs) รวมทั้งบญัชีเงินสาํรองท่ีมีอยูท่ี่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยมูลค่าเงินสาํรองระหว่าง
ประเทศ(Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) จะประกาศในรูปแบบเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดงันั้นเงิน
สาํรองระหว่างประเทศ(Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีนและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกพร เฉลิมพนาพนัธ์ (2557)  

ดชันีค่าเงินท่ีแท้จริง(REER) มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีน 
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมี
นยัสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงว่าถา้ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง(REER) เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทของประเทศ
ไทยแขง็ค่าข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง((Real Effective Exchange Rate, REER) 
คือดชันีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) คูณดว้ยดชันีราคาของประเทศคูณค่าสําคญัและ
หารดว้ยดชันีราคาภายในประเทศ โดยอตัราแลกเปล่ียนคือราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงนัน่ก็คือเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
ราคาของสินค้านั้นข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศนั้นๆ ดงันั้นถ้าดชันีค่าเงินท่ีแท้จริง
(REER)ปรับตวัสูงข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
กนกพร เฉลิมพนาพนัธ์ (2557) และกรรณิกา ศรีสงัขง์าม และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2559) 

 
4.2 ตวัแปรต้นที่ไม่มีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Different) ไม่มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ

หยวนของประเทศจีน ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศ
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สหรัฐอเมริกาอยา่งมีนยัสาํคญั ถา้ส่วนต่างของอตัราอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยกบัอตัราเงินเฟ้อของต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Differential) คือ ผลต่างของอตัราอตัรา
เงินเฟ้อของประเทศไทยกบัอตัราเงินเฟ้อของต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนจะปรับตวัไปตามสภาพเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยรัฐบาลและธนาคารกลางส่วนใหญ่ใชน้โยบายเงินเฟ้อในการควบคุมอตัราเงินเฟ้อ 
ซ่ึงประเทศไทยใช้นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting) คือ การท่ีธนาคารกลาง
กําหนดอตัราเงินเฟ้อเป้าหมายไว้ล่วงหน้า แล้วจึงทาํการปรับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีตั้งไว ้ถา้เม่ือใดท่ีอตัราเงินเฟ้อของประเทศสูงข้ึนเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ธนาคารกลางจะ
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัโดยการเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย ชะลอหรือหยุดการผลิตเงิน เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณของเงินในระบบของประเทศ ดงันั้นส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อจึงไม่มีผลต่อผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง
ค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีนและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 

การส่งออกสุทธิ(Net Export)ไม่มีผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีน 
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมี
นยัสาํคญั แสดงว่าถา้มูลค่าส่งออกสุทธิ (Net Export) เพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน ซ่ึงบญัชีดุลการชาํระเงิน
สามารถนํามาใช้เป็นขอ้มูลสําคญัในการวิเคราะห์และคาดคะเนทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ีย น
เงินตราของประเทศนั้นๆ ได ้ดุลการชาํระเงิน (Balance of Payments) ประกอบไปดว้ยบญัชีเดินสะพดั (Current 
Account) บัญชีเงินทุน (Capital and Financial Accounts) และบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ (International 
Reserve Account) ความไม่สมดุลในดุลการชาํระเงินของประเทศจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในระดบัท่ี
แตกต่างกนัไป ประเทศไทยใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราลอยตวัแบบจดัการ (Managed Floating Countries) 
ซ่ึงระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราลอยตวัแบบจดัการจะปล่อยให้ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ินของประเทศเปล่ียนแปลงไป
ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดไดใ้นระดบัหน่ึง แลว้ธนาคารกลางจะเขา้แทรกแซงค่าเงินบา้งเป็นคร้ังคราวโดย
การให้ธนาคารกลางใชน้โยบายการเงิน (Monetary Policy) เพ่ือป้องกนัไม่ให้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรามีความผนั
ผวนมากจนเกินไป เช่น การปรับเพ่ิมหรือปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายภายในประเทศเพ่ือควบคุมปริมาณการ
ไหลเข้าและออกของเงินทุนจากต่างประเทศ ดังนั้นการส่งออกสุทธิ(Net Export)ไม่มีผลกระทบกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนของประเทศจีน ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นและค่าเงินบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
จากการการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินของประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ นและ

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากมาย เช่น นกัลงทุนหรือนกัธุรกิจ เป็นตน้ สามารถนาํ
ผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือประเมินสถานการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ วางแผนการลงทุน
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และป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจาก
การลงทุนหรือเก็งกาํไรในการทาํธุรกิจในอนาคต 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัคร้ังนี้ 
ในช่วงของการศึกษาหาขอ้มูลในคร้ังน้ี เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (Covid19)ในประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆทัว่โลก จึงทาํให้ทุกประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่โลก ส่งผลให้รัฐบาลและธนาคารกลางเขา้แทรกแซงโดยการออกมาตรการและ
ใช้นโยบายทางการเงินและนโยบายการคลงัต่างๆ เช่น ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เป็นต้น ทําให้อตัรา
แลกเปล่ียนไม่ปรับตวัไปตามปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการศึกษา
คร้ังต่อไป ควรนาํเอาตวัแปรต่าง ๆ นาํมาพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ผูท่ี้

ตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมอาจทาํการศึกษาในแต่ละช่วงเวลาและสามารถนาํช่วงเวลาต่างๆมาขยายทาํให้การศึกษานั้น
ให้ระยะเวลาท่ียาวมากข้ึน จึงอาจทาํให้ผูท่ี้ศึกษาไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบกนัในแต่ละ
ช่วงเวลาและมองเห็นผลลพัธ์ในช่วงเวลาท่ียาวมากยิ่งข้ึน 

2. ในช่วงของการศึกษาหาขอ้มูลในคร้ังน้ี เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (Covid19) จึงทาํให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ จึงทาํให้รัฐบาลและธนาคารกลางเขา้แทรกแซงโดยการ
ออกมาตรการต่างๆและใช้นโยบายทางการเงินและนโยบายการคลงั ทาํให้อตัราแลกเปล่ียนไม่ปรับตวัไปตาม
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการศึกษาคร้ังต่อไป ควรนาํเอาตวัแปร
ต่าง ๆ นาํมาพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย 

3. ในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเลือกใช้ตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนมีหลายปัจจยัทั้งปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศ เช่น 
ปัจจยัทางการเมือง นโยบายการคลงั เป็นตน้ เพ่ือทาํให้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มีความแม่นยาํและมองเห็น
ภาพรวมของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษาระยะท่ี 1 ของการศึกษาแนวทางการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของ
บริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องการตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิธีการ
อุปนยั โดยการวิจยัเอกสารจาํนวน 45 ฉบบั และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า
ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อย 2 ปีในบริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จํากัด และมีตาํแหน่งหัวหน้างาน 
จาํนวน 13 คน และกาํหนดค่าความสําคญัของตวัแปรดว้ยความถ่ี โดยเลือกตวัแปรท่ีมีความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวั
แปรทั้งหมด จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรท่ีสังเกตได ้ซ่ึงมีความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมดคือ 33 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ 1) มีการรับประกนัหลงัการขาย 2) ราคามีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายไป 3) สินคา้มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 4) 
ทาํเลท่ีตั้งท่ีมีความสะดวก 5)โมเดลรถมีความหลากหลายน่าสนใจ 6) มีช่องทางติดต่อหลายช่องทาง 7) มีการ
บริการท่ีดี 8) มีสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 9) มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 10) การ
จดัโปรโมชัน่ เช่น คูปอง ส่วนลด และของแถม 11) ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั 12) มีสถานท่ีจดัจาํหน่าย
และศูนย์บริการหลายสาขา 13) มีบริการให้ทดลองขับ 14) การสร้างบรรยากาศ  ในสถานประกอบการ 15) 
ระยะเวลาท่ีให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ 16) มีเจ้าหน้าท่ีและผูเ้ช่ียวชาญคอยให้คาํแนะนาํ 17) มีการจดังานแสดงสินคา้ตาม
สถานท่ีต่าง ๆ 18) ศูนย์บริการมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ 19) ผลิตภณัฑ์ตอบสนองผูบ้ริโภค 20) ความ
ถูกตอ้งในการให้ขอ้มูลของพนกังาน 21) มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย 22) ศูนยบ์ริการมีความครบวงจร 
23) สินค้ามีสต๊อกพร้อมจําหน่าย 24) ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาไม่สูงมาก 25) มีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัท่ีครบครัน 26) สินคา้มีคุณภาพและไดรั้บมาตรฐาน 27) มีเครือข่ายและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัไฟแนนซ์ 28) 
บริการขนส่งสินค้า 29) ความรวดเร็วและถูกต้องในการขนส่งสินค้า 30) อายุการใช้งานของตวัรถยนต์ 31) ตวั
สินคา้สามารถขายต่อไดใ้นราคาท่ีดี 32) สินคา้มีคุณสมบติัของการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 33) วนัเวลาในการ
เปิดทาํการ 
 
ค ำส ำคัญ: องค์ประกอบกำรตลำด, รถยนต์ไฟฟ้ำ 
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Abstract 
This article is the study and presenting the results of the first step of the research topic “The Marketing Guidelines 
for the Electric Automobile of the MG Motor Udon Thani Company Limited, Udon Thani Province”.  The 
objective of this study was to study the observable variables of the latent variables of marketing of the electric 
automobile.  The researcher applied an inductive qualitative research methodology to analyze data from 
documentary research 45 papers and in-depth interviews from electric vehicle marketing experts with at least 2 
years of working experience at MG Motor Udon Thani Company Limited and having supervisors’ position 1 3 
persons, to determine the significance of the variables by frequency by selecting a variable whose frequency 
exceeds half of all variables. From the study found that there were observable variable which has a frequency 
greater than half of all variables are 33 variables which are 1) After-sales warranty 2) Price is worth compared to 
what was paid 3) Unique product 4) Convenient location 5) A variety of interesting car models 6) Multiple contact 
channels 7) Good service 8) There is an electric charging station that is easily accessible. 9) Public relations 
through various media 10) Organizing a promotion such as coupons, discounts and freebies 11) Company 
reputation and image 12) There are many branches of distribution locations and service centers 13) Test -drive 
service 14) Creating an atmosphere in the workplace 15) The credit period to customers 16) There are staff and 
experts to advise 17) Exhibitions are held at various locations 18) Service centers are standardized and reliable 
19) Products Responding to consumers 20) Accuracy of providing information of employees 21) Various payment 
channels 22) Service centers are fully integrated 23) Products have stock, ready for sale 24) Maintenance costs 
are not very high 25) Fully equipped with safety standards 26) Quality and standardized products 27) There are 
chains Good network and relationship with finance 28) Cargo service 29) Speed and accuracy in shipping 30) 
Service life of the vehicle 31) The product itself can be resold at a good price 32) The product has the feature of 
being environmentally friendly and 33) days and hours of opening hours. 
 
Keywords: Marketing Components, Electric Automobile 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศท่ีหลายพ้ืนท่ีทัว่โลกกาํลงัประสบปัญหาอยู ่ ส่งผลให้
เกิดกระแสรักษ์โลกมากข้ึน ทาํให้รัฐบาลในหลายประเทศ เร่ิมมีการออกประกาศแผนลดการใช้รถยนต์แบบ
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน พร้อมกบัออกมาตรการกระตุน้ให้คนในประเทศเปล่ียนไปใชร้ถยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงภายใต้
กระแสความตอ้งการรถยนตไ์ฟฟ้าในตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้
ทนักบักระแสโลกดงักล่าว ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตร์ายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ และเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก (ประชาชาติมติ, 2562) เม่ือต้นปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลและภาคเอกชนได้
ดาํเนินการสนับสนุนการลงทุนในการผลิตรถพลงังานไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งสถานีชาร์จในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยคาดว่าทิศทางดงักล่าวจะเขา้มามีบทบาทในการหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากข้ึน ซ่ึงโดยรวม
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เป็นโอกาสอนัดีสาํหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองในอุตสาหกรรมน้ีท่ีมีการปรับตวัให้สอดรับกบัการพฒันาตลาดรถพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับตวั โดยเฉพาะการเร่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการให้สามารถตอบรับกบัทิศทางดงักล่าว ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และสามารถแข่งขนัได้
ในยคุท่ีตลาดเปิดเสรีในปัจจุบนั (ธนาคารกสิกรไทย, 2560)  

บริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั เป็นหน่ึงในบริษทัตวัแทนจาํหน่วยรถยนต์เอม็จี จากบริษทั เอ็มจี เซลส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั ตั้งอยู่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ 50% เน่ืองจากมีคู่แข่ง 1 
ราย (บริษทั เอ็มจี ชา้ง จาํกดั) เขา้มามีบทบาทในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของจงัหวดั (ประชาชาติธุรกิจ, 
2563) ทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัในหลายๆดา้นเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตไปในทางท่ีดี ดงันั้นบริษทั เอม็จี มอเตอร์ 
อุดรธานี จาํกดั จึงมีความตอ้งการตอบสนองตลาดท่ีตรงต่อความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ีให้ได้มากท่ีสุด จึงได้
มอบหมายให้ผูวิ้จยัทาํการศึกษาองคป์ระกอบการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือคน้หาตัวแปรท่ีสงัเกตได ้และนาํตวัแปรท่ี
ไดเ้หล่าน้ีไปเป็นตวัแปรตั้งตน้ในการศึกษาระยะท่ี 2 และ 3 ของการวิจยัแนวทางการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั 
เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานีต่อไป นอกจากนั้นแลว้ผูท่ี้สนใจหรือเห็นความสําคญัในการตลาด
รถยนตไ์ฟฟ้าท่านอ่ืนๆ สามารถนาํตวัแปรท่ีสงัเกตไดท้ั้งหมดไปประยกุต์ใชใ้นต่างพ้ืนท่ีหรือต่างองคก์รท่ีตอ้งการ
ศึกษาได ้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การตลาด       
      

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการตลาด ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดว้่า การตลาด หมายถึง 
กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออาํนวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์
ให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด ซ่ึงการตลาดมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบบเศรษฐกิจใน
ความตอ้งการของทุกประเทศคือระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและการตลาด
จะเป็นกลไกท่ีจะทาํให้ระบบเศรษฐกิจเกิดสภาวการณ์ขา้งตน้ไดด้ว้ยปัจจยัต่างๆ โดยท่ีการตลาดเป็นกลไกผลกัดนั
ให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตวัและเติบโต และการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัการดาํรงชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในสงัคมให้สูงข้ึน ซ่ึงเกิดจากการแข่งขนัทางการตลาดท่ีจะเป็นปัจจยัให้ผูผ้ลิตเร่งพฒันาสินคา้หรือบริการ
ของตนให้มีคุณภาพเกิดความสะดวกและมีราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง นอกจากนั้นการตลาดยงัมีความสําคญัต่อองค์กร
ธุรกิจ เน่ืองจาก การตลาดคือ กิจกรรมหลกัประการหน่ึงของภาคธุรกิจ และเป็นเคร่ืองมือของการสร้างผลกาํไร
หรือนาํไปสู่เป้าหมายอ่ืนๆขององค์กร โดยการตลาดเป็นกิจกรรมหลกัขององค์กรท่ีจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการขององค์กรไปสู่ผูบ้ริโภคและนาํรายไดสู่้องค์กรในท่ีสุด ผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลประโยชน์โดยจะ
สามารถเลือกสรรสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน การตลาดทาํให้สินคา้หรือบริการมีราคาถูกลง
เม่ือเทียบกับคุณภาพและความพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับ และหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ยงั
สามารถนาํการตลาดมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการได ้ 
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2.2 รถยนต์ไฟฟ้าและสถานการณ์การตลาด 
   

รถยนตไ์ฟฟ้า คือ รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยพลงังานไฟฟ้าจะถกูเกบ็ในแบตเตอร์ร่ี หรืออุปกรณ์
แบบอ่ืนท่ีเก็บพลงังานไฟฟ้าได ้ดว้ยขอ้ดีของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีให้แรงบิดไดท้นัที ทาํให้รถพลงังานไฟฟ้ามีอตัราเร่ง
ท่ีรวดเร็วและเรียบ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2561) 

1. ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEVs) ใช้เคร่ืองยนต์ลูกสูบเป็นต้นกําลงัในการขบัเคล่ือนหลกั ซ่ึงใช้
เช้ือเพลิงท่ีบรรจุในยานยนต์และทาํงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมกําลังของรถยนต์ให้เคล่ือนท่ีทาํให้
เคร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ไฮบริดปลั๊กอิน (Plug–in Hybrid Electric Vehicle: PHEVs) รถยนต์ไฟฟ้าท่ีพฒันาต่อมาจากรถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริด โดยสามารถประจุพลงังานไฟฟ้าไดจ้ากแหล่งภายนอก (Plug–in) ทาํให้สามารถใชพ้ลงังานจาก 2 แหล่ง
พร้อมกนั สามารถว่ิงในความเร็วและระยะทางเพ่ิมข้ึน ดว้ยพลงังานจากไฟฟ้าโดยตรง   

3. แบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle, BEVs) รถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกาํลงัให้รถยนต์
ขบัเคล่ือนและใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีเท่านั้น ดงันั้นระยะทางการว่ิงของรถยนต์จึงข้ึนอยู่กับการ
ออกแบบชนิดและขนาดของแบตเตอร่ี 

4. เซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEVs) รถยนตท่ี์มีเซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีสามารถ ผลิตพลงังานไฟฟ้า
ไดโ้ดยตรง ขอ้ดีท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ความจุพลงังานจาํเพาะสูงกว่าแบตเตอร่ีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

        
ธนาคารกสิกรไทย (2560) ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์การตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ไวว้่า ในปี2560 ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้

ดาํเนินการสนับสนุนการลงทุนผลิตรถพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนัพบว่ามีความ
คืบหน้าทั้งการแสดงความสนใจในการลงทุน การประกาศการลงทุนผลิตรถพลงังานไฟฟ้าของบางค่ายรถ และ
สร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นตน้ ทิศทางดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ การส่งออก
และการผลิตท่ีมีโอกาสเปล่ียนแปลงไปจากการเพ่ิมเซกเมนต์ตลาดรถยนต์ใหม่ข้ึนมา คาดว่าจะเข้ามาหนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากข้ึน โดยรวมแลว้ถือเป็นโอกาสอนัดีสําหรับธุรกิจเก่ียวเน่ืองในอุตสาหกรรมน้ีท่ีมี
การปรับตวัให้สอดรับกบัการพฒันาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมไปถึงแนวโน้มท่ีจะประกาศว่า
ภายในปี 2573 จะผลกัดนัให้เกิดการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าในสดัส่วน 30% ซ่ึงถือว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดี และก็เช่ือว่าในปี 
2568 ถึงปี 2573 น่าจะเป็นช่วงยานยนตไ์ฟฟ้าเติบโตอยา่งมากเป็นไปตามกระแสโลก  

จากการศึกษาผูศึ้กษาตอ้งการหาตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงท่ีวิจยั  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัภาพ
ท่ี 1 

ตวัแปรแฝง                          ตวัแปรที่สังเกตได้ 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาระยะท่ี 1 

การตลาด

รถยนต์ไฟฟ้า  

 

ตวัแปรสงัเกตได ้
 

ตวัแปรสงัเกตได ้
 

 

…………………..…n term 
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3. ระเบียบวธีิวจิยั    

 
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิธีการอุปนัยในระยะท่ี 1 ของการศึกษาแนวทางการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั เอ็มจี 

มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการวิจยัเอกสารจาํนวน 45 ฉบบั ซ่ึงเป็นจาํนวน
ท่ีเพียงพอต่อการศึกษา เน่ืองจากขอ้มูลท่ีหาไดจ้ากการศึกษามีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด และสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ท่ีกาํลังศึกษาได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2552) และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อย 2 ปีในบริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี 
จาํกดั และมีตาํแหน่งหัวหนา้งาน ทั้งหมด 13 ท่าน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์สรุปเน้ือหาและจดักลุ่มขอ้มูลพร้อมทั้ง
หาค่าความถ่ีของตวัแปรสังเกตได ้ ท่ีจะนาํมาใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ (2551) กล่าวว่า การ
วิจยัควรท่ีจะมีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจากการสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 8 คน จึงจะเหมาะสมและนาํมาทาํการศึกษาเชิงคุณภาพได ้ 
เม่ือไดต้วัแปรแลว้จึงจาํแนกดว้ยค่าความถ่ี โดยนาํความถ่ีในส่วนของการวิจยัเอกสารรวมกบัค่าความถ่ีของการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นค่าความถ่ีรวม และเลือกตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีมีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด มาเป็นผล
การศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554) ซ่ึงผลการศึกษาระยะท่ี 1 น้ีจะนาํไปใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาระยะท่ี 2 และ 3 ต่อไป 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            การศึกษาระยะที ่1: การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผูท่ี้ใชแ้ละสนใจรถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

การวจิัยเอกสาร 
+ 

การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ตวัแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า ของบริษทั เอ็มจี 

มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี 

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

องคป์ระกอบหลกัของการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 

 การศึกษาระยะท่ี 2: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

การระดมสมอง (Brainstorm) 

แนวทางการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า ของบริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี 

         การศึกษาระยะท่ี 3: การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั 
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4. ผลการศึกษา 
      

ผลการวิจยัเอกสารจาก 45 ฉบบั และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า จาํนวน 13 
คน พบตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงทั้งหมด 33 ตวัแปร และพบว่าค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของค่าความถ่ีรวม 
เท่ากบั 17 จึงจะสามารถนาํมาใชวิ้เคราะห์หาองคป์ระกอบได ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 
ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่

สะสม 
4.1 มีการรับประกันหลังการขาย ธุรกิจในการประกอบรถยนต์ส่ิงท่ีพึงมีคือการรับประกนัหลงัการขาย

เพราะเป็นหัวใจสาํคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และสร้างไวว้างใจต่อตวัสินคา้และตวัธุรกิจ 
 (ธิดาวรรณ, 2557; กญัจน์นิกข,์ 2563; กานต,์ 2560; เกียรติกุล, 2559; วศิรุต, 2560; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; 
เพ็ญจุรี, 2557; วราภรณ์, 2554; เพียรนุช, 2561; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ชาญเดช, 2560; Wee, 2019; นงลกัษณ์, 
2557; ศิริวรรณ, 2557; เยาวภา, 2559; ขวญัชัย, 2560; เอกศาสตร์, 2559; สุดารัตน์, 2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 
2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติ
ศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

33 

4.2 ราคามีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับที่จ่ายไป ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นราคาต้องมีความเหมาะสมกบั
คุณค่าท่ีจะไดรั้บ 
 (ธิดาวรรณ, 2557; กญัจน์นิกข์, 2563; กานต์, 2560; เจนจิรา, 2561; เกียรติกุล, 2559; วิศรุต, 2560; นภดล, 2555; 
สิริพฒัน์, 2559; Degirmenci & Breitner, 2017; ภคพล, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; รวิวรรณ, 2561; ธวชั
ชัย, 2560; ธฤษิดา, 2559; นรีนุช, 2560; เยาวภา, 2559; ขวญัชัย, 2560; ทศพร, 2558; สุดารัตน์, 2557; วีรพงษ์, 
2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล
, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

33 

4.3 สินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น หากอยากสร้างความแตกต่างตอ้งสร้างความโดดเด่นและหาความเป็น
เอกลกัษณ์ให้แก่ตวัสินคา้ จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ไดม้ากข้ึนเน่ืองจากการมองเห็นและ
จดจาํ  
(ธิดาวรรณ, 2557; กญัจน์นิกข,์ 2563; เจนจิรา, 2561; เกียรติกุล, 2559; นภดล, 2555; เพญ็จุรี, 2557; ณฐัชยา, 2558; 
ภคพล, 2558; เสรี, 2557; รววิรรณ, 2561; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559; นงลกัษณ์, 2557; นรีนุช, 2560; อมรรัตน์, 
2557; เยาวภา, 2559;วิลาสินีย์, 2558; เอกศาสตร์, 2559; ทศพร, 2558; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุ
ตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร
, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.4 ท าเลที่ตั้งที่มีความสะดวก เป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากลูกคา้มกัพูดถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปชมรถท่ีจดัแสดงในโชวรู์ม  
(ธิดาวรรณ, 2557; กญัจน์นิกข,์ 2563; เกียรติกุล, 2559; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; เพญ็จุรี, 2557; ณฐัชยา, 
2558; ภคพล, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ชาญเดช, 2560; ธฤษิดา, 2559; นรีนุช, 2560; 
ศิริวรรณ, 2557; อมรรัตน์, 2557; เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ขวญัชยั, 2559; วีรพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; 
ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 
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ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

4.5 โมเดลรถมคีวามหลากหลายน่าสนใจ ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั การมีโมเดลรถท่ีหลากหลาย
และน่าสนใจ เป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งคาํนึงถึงเพ่ือตอบโจทยก์บัลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
(ธิดาวรรณ , 2557; กญัจน์นิกข,์ 2563; กานต ์, 2560; เกียรติกุล, 2559; สิริพฒัน์, 2559; เพญ็จุรี, 2557; เพียรนุช
, 2561; ภคพล, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; รวิวรรณ, 2561; ชาญเดช, 2560; ธวชัชยั, 2560; นงลกัษณ์, 2557; นรี
นุช, 2560; อมรรัตน์, 2557; เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ทศพร, 2558; ศรัญญา, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พร
ดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; 
กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.6 มีช่องทางติดต่อหลายช่องทาง เช่น Call-center Line Facebook Instragram เพราะมีช่องทางติดต่อ
มากเท่าใดก็ยอ่มไดเ้ปรียบเน่ืองจากเราจะสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดม้ากข้ึนไปดว้ย  
(ธิดาวรรณ, 2557; กัญจน์นิกข์, 2563; กานต์, 2560; นภดล, 2555; Degirmenci & Breitner, 2017; เพียรนุช, 
2561; ภคพล, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; รวิวรรณ, 2561; ชาญเดช, 2560; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 
2559; นงลักษณ์, 2557; นรีนุช, 2560; เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ขวญัชัย, 2559; เพ็ญจิรา, 2557; วีร
พงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; 
สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.7 มกีารบริการทีด่ี พนกังานท่ีดูแลเป็นบุคลากรสาํคญัคนแรกท่ีจะสร้างความประทบัใจในการให้บริการ
ต่อลูกคา้ดงันั้นตอ้งเนน้การบริการท่ีดีให้ลูกคา้พึงพอใจ  
(ธิดาวรรณ, 2557; กัญจน์นิกข์, 2563; กานต์, 2560; เจนจิรา, 2561; นภดล, 2555; เพ็ญจุรี, 2557; วราภรณ์, 
2554; ภคพล, 2558; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชยั, 2560; นงลกัษณ์, 2557; นรีนุช, 2560; อมรรัตน์, 2557; 
เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ทศพร, 2558; สุดารัตน์, 2557; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธี
ระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.8 มีสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น ในป๊ัมนํ้ ามนั ลูกค้าต้องได้รับความ
สะดวกสบายท่ีเพ่ิมข้ึนและสามารถลดความกงัวลในการเดินทางของลูกคา้ลง 
(กญัจน์นิกข,์ 2563; เกียรติกุล, 2559; วิศรุต, 2560; สิริพฒัน์, 2559; วราภรณ์, 2554; ณัฐชยา, 2558; เพียรนุช, 
2561; ภคพล, 2558; อนุชิต, 2560; รวิวรรณ, 2561; ธวชัชัย, 2560; ธฤษิดา, 2559; นรีนุช, 2560; ศิริวรรณ, 
2557; เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ขวญัชยั, 2559; ธีระวฒัน์, 2559; เพญ็จิรา, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 
2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติ
ศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.9 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ Line Facebook Instragram และ Website ของบริษทั 
เป็นการสร้างการรับรู้ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
(กญัจน์นิกข,์ 2563; กานต,์ 2560; เจนจิรา, 2561; วิศรุต, 2560; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; เพ็ญจุรี, 2557; 
ณฐัชยา, 2558; เพียรนุช, 2561; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559; นง
ลกัษณ์, 2557; ศิริวรรณ, 2557; ขวญัชยั, 2560; ทศพร, 2558; ธีระวฒัน์, 2559; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 
2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; 
นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.10 การจัดโปรโมช่ัน เช่น คูปอง ส่วนลด และของแถม การส่งเสริมการตลาดส่งผลทาํให้เกิดพฤติกรรม
อยากจะซ้ือ  

32 
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ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

(กัญจน์นิกข์, 2563; เจนจิรา, 2561; เกียรติกุล, 2559; นภดล, 2555; เพ็ญจุรี, 2557; วราภรณ์, 2554; ภคพล, 
2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; รวิวรรณ, 2561; ชาญเดช, 2560; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559; นงลกัษณ,์ 
2557; นรีนุช, 2560; อมรรัตน์, 2557; เยาวภา, 2559; ศริยา, 2561; ธีระวฒัน์, 2559; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; 
ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

4.11 ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หากบริษทัมีช่ือเสียงท่ีดี จะสร้างความสบายใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้
ในระดบัหน่ึง 
 (กานต์, 2560; เจนจิรา, 2561; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; เพ็ญจุรี, 2557; วราภรณ์, 2554; ภคพล, 2558; 
เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชัย, 2560; ธฤษิดา, 2559; นงลักษณ์, 2557; ศิริวรรณ, 2557; วิลาสินีย ,์ 2558; 
ขวญัชยั, 2560; ศริยา, 2561; ทศพร, 2558; สุดารัตน์, 2557; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 
2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; 
นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

32 

4.12 มีสถานที่จัดจ าหน่ายและศูนย์บริการหลายสาขา ศูนยบ์ริการและสถานจดัจาํหน่ายหลากหลายสาขา
ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคมากกว่า  
(กญัจน์นิกข,์ 2563; กานต,์ 2560; สิริพฒัน์, 2559; วราภรณ์, 2554; เพียรนุช, 2561; พิทยาภรณ์, 2559; รวิวรรณ
, 2561; ชาญเดช, 2560; ธฤษิดา, 2559; นรีนุช, 2560; อมรรัตน์, 2557; เยาวภา, 2559; ทศพร, 2558; วีรพงษ์, 
2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล
, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

26 

4.13 มบีริการให้ทดลองขับ รถคนัไหนท่ีเหมาะกบัลูกคา้ จาํเป็นตอ้งอาศยัการ ทดลองขบั เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ  
(นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; เพญ็จุรี, 2557; ณฐัชยา, 2558; ภคพล, 2558; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชยั, 
2560; ธฤษิดา , 2559; นงลักษณ์ , 2557; นรีนุช, 2560; ศิริวรรณ , 2557; เยาวภา, 2559; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 
2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติ
ศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

26 

4.14 การสร้างบรรยากาศ ในสถานประกอบการ มีห้องรับรองสําหรับลูกคา้และสร้างบรรยากาศท่ีดี น่า
ประทบัใจ 
(ธิดาวรรณ, 2557; กานต,์ 2560; สิริพฒัน์, 2559; ณฐัชยา, 2558; เสรี, 2557; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559; นรี
นุช, 2560; อมรรัตน์, 2557; เยาวภา, 2559; ขวญัชยั, 2560; ธีระวฒัน์, 2559; สุดารัตน์, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พร
ดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; 
กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

26 

4.15 ระยะเวลาที่ให้สินเช่ือแก่ลูกค้า เช่น ผ่อนชาํระไดก่ี้งวด อตัราดอกเบ้ียเท่าใด ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือก
มากข้ึน ตดัสินใจซ้ือง่าย  
(นภดล, 2555; Degirmenci & Breitner, 2017; วราภรณ์, 2554; ภคพล, 2558; เสรี, 2557; รวิวรรณ, 2561; Wee, 
2019; อมรรัตน์, 2557; ขวญัชยั, 2560; ทศพร, 2558; ศริยา, 2561; สุดารัตน์, 2557; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ์, 
2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล
, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

26 

4.16 มเีจ้าหน้าทีแ่ละผู้เช่ียวชาญคอยให้ค าแนะน า ลูกคา้ตอ้งการคาํแนะนาํจากจากพนกังานขายเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการซ้ือ  

25 
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

(กญัจน์นิกข,์ 2563; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; วราภรณ์, 2554; ณัฐชยา, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 
2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชยั, 2560; เยาวภา, 2559; ขวญัชยั, 2559; สุดารัตน์, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; 
ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

4.17 มีการจัดงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ  เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทาํให้ลูกค้ารู้จัก
ผลิตภณัฑไ์ดดี้ ๆ เช่น Motor Show ห้างสรรพสินคา้ และตามชุมชน 
(กญัจน์นิกข,์ 2563; เจนจิรา, 2561; เกียรติกุล, 2559; นภดล, 2555; เพ็ญจุรี, 2557; วราภรณ์, 2554; เพียรนุช, 
2561; ภคพล, 2558; เสรี, 2557; ศิริวรรณ, 2557; ขวญัชยั, 2559; ศรัญญา, 2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธี
ระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

25 

4.18 ศูนย์บริการมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ ลูกคา้สามารถมัน่ใจไดใ้นบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั
กบัทางแบรนด ์สะทอ้นถึงศกัยภาพและความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพการบริการ 
(กานต์, 2560; นภดล, 2555; วราภรณ์, 2554; เสรี, 2557; รวิวรรณ, 2561; ชาญเดช, 2560; นงลักษณ์, 2557; 
เยาวภา, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ศริยา, 2561; ขวญัชยั, 2559; เพญ็จิรา, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 
2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; 
นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

25 

4.19 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้บริโภค ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง เช่น ในเร่ืองของ
การใชง้าน การออกแบบภายนอกและภายใน 
(ธิดาวรรณ, 2557; กานต,์ 2560; เจนจิรา, 2561; นภดล, 2555; สิริพฒัน์, 2559; เพญ็จุรี, 2557; วราภรณ์, 2554; 
ภคพล, 2558; พิทยาภรณ์, 2559; เสรี, 2557; อนุชิต, 2560; ธวชัชัย, 2560; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 
2564; ชุตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; 
นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

25 

4.20 ความถูกต้องในการให้ข้อมูลของพนักงาน พนักงานต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและสามารถให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัผูบ้ริโภคได ้ 
(วิศรุต, 2560; สิริพฒัน์, 2559; วราภรณ์, 2554; ณัฐชยา, 2558; เสรี, 2557; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559; นง
ลกัษณ์, 2557; ศิริวรรณ, 2557; เยาวภา, 2559; ขวญัชยั, 2559; ธีระวฒัน์, 2559; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ
, 2564; ชุตินันท์, 2564; พิสมัย , 2564; ภคพร , 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชัย, 2564; สุรพล , 2564; กิตติศักด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

25 

4.21 มช่ีองทางการช าระเงินทีห่ลากหลาย เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกในการชาํระเงินให้ผูซ้ื้อ เช่น บตัรเครดิต เงินสด 
หรือ ระบบชาํระเงินผา่นทางมือถือและออนไลน์  
(กานต,์ 2560; เจนจิรา, 2561; นภดล, 2555; เพ็ญจุรี, 2557; พิทยาภรณ์, 2559; ธวชัชยั, 2560; ธฤษิดา, 2559;
นงลกัษณ์, 2557; ขวญัชยั, 2560; เอกศาสตร์, 2559; ศริยา, 2561; สุดารัตน์, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธี
ระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 
2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

25 

4.22 ศูนย์บริการมีความครบวงจร ให้บริการจาํหน่าย ซ่อมบาํรุงรถยนต์ ให้บริการรวดเร็ว เพ่ือความพึง
พอใจของลูกคา้  

20 
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

(กญัจน์นิกข,์ 2563; พิทยาภรณ์, 2559; อนุชิต, 2560; Wee, 2019; นงลกัษณ์, 2557;อมรรัตน์, 2557; ขวญัชยั, 
2560; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิ
ชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

4.23 สินค้ามสีต๊อกพร้อมจ าหน่าย สต๊อกสินคา้นั้นสาํคญัในการทาํธุรกิจแสดงถึงความพร้อม  
(กญัจน์นิกข,์ 2563; วิศรุต, 2560; เพียรนุช, 2561; ธวชัชยั, 2560; อมรรัตน์, 2557; ขวญัชยั, 2559; เพ็ญจิรา, 
2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิ
ชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

20 

4.24 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาไม่สูงมาก หากสูงเกินไปลูกคา้จะไม่พิจารณาเลือกซ้ือ 
(กานต,์ 2560; วราภรณ์, 2554; นรีนุช, 2560; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

4.25 มีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ครบครัน ผูบ้ริโภครู้สึกอุ่นใจเม่ือศูนยจ์าํหน่ายและบริการ
รถยนตมี์อุปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานและมีความปลอดภยั  
(กานต,์ 2560; วิศรุต, 2560; สิริพฒัน์, 2559; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

4.26 สินค้ามคุีณภาพและได้รับมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  
(เสรี, 2557; นงลกัษณ์, 2557; ขวญัชยั, 2560; ขวญัชยั, 2559; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

4.27 มเีครือข่ายและความสัมพันธ์ทีด่ีกบัไฟแนนซ์ เป็นหัวใจสาํคญัของธุรกิจรถยนตเ์พ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้ลูกคา้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริการ  
(พิทยาภรณ์, 2559;  ชาญเดช, 2560; นงลกัษณ์, 2557; เพญ็จิรา, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุ
ตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร
, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564)    

17 

4.28 บริการขนส่งสินค้า ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สะดวกมารับรถดว้ยตนเอง การบริการขนส่งสินคา้จึงสาํคญั 
(ณัฐชยา, 2558; ธวชัชยั, 2560; ศิริวรรณ, 2557; ศริยา, 2561; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564)     

17 

4.29 ความรวดเร็วและถูกต้องในการขนส่งสินค้า การขนส่งสินคา้ใหญ่ ตอ้งมีขั้นตอนการขนส่งท่ีมีความ
ระมดัระวงัสูง และมีความถูกตอ้ง  
(ธิดาวรรณ, 2557; เพ็ญจุรี, 2557; นงลกัษณ์, 2557; เพ็ญจิรา, 2557; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุ
ตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร
, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564)      

17 

4.30 อายุการใช้งานของตัวรถยนต์ มีอายุการใชง้านนาน ไดรั้บการประกนัคุณภาพ ISO จะทาํให้เป็นท่ี
ยอมรับของลูกคา้ และบุคคลทัว่ไป  

17 
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ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

(เกียรติกุล, 2559; เอกศาสตร์, 2559; ธีระวฒัน์, 2559; เพญ็จิรา, 2557; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุ
ตินนัท,์ 2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร
, 2564; กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

4.31 ตัวสินค้าสามารถขายต่อได้ในราคาที่ดี หากรถยนต์มีราคาขายต่อท่ีดี เป็นท่ีนิยมจะทาํให้ลูกค้า
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
(นภดล, 2555; นงลกัษณ์, 2557; Gan, 2018; Kao, 2017; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 2564; 
พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ์, 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; กิตติ
ชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

4.32 สินค้ามีคุณสมบัติของการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคทราบว่าพฤติกรรมการซ้ือของพวกเขา
ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ จึงมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์น้ีโดยคาํนึงถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มเม่ือซ้ือ
ของ ผลิตภณัฑต์อ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (สิริพฒัน์, 2559; Kumar, 2015; Ozanne, 2019; Forleo, 2018; วรีพงษ,์ 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท,์ 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

4.33 วนัเวลาในการเปิดท าการ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัมาก ในมุมของการดาํเนินธุรกิจบริการ  
(ธวชัชยั, 2560; จุฑารัตน์, 2558; กาํพล, 2555; พิสิทธ์ิ, 2560; วีรพงษ์, 2564; พรดี, 2564; ธีระ, 2564; ชุตินนัท์, 
2564; พิสมยั, 2564; ภคพร, 2564; กิตติพงษ,์ 2564; สุทธิชยั, 2564; สุรพล, 2564; กิตติศกัด์ิ, 2564; นนัทกร, 2564; 
กิตติชยั, 2564; ณฐัรดา, 2564) 

17 

 

5. สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล  
 
ผลการศึกษาระยะท่ี 1 องค์ประกอบของการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จํากัด 

จงัหวดัอุดรธานี โดยวิธีการวิจยัเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด
รถยนตไ์ฟฟ้า พบว่ามีตวัแปรท่ีสงัเกตไดซ่ึ้งมีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของค่าความถ่ีรวมทั้งหมด 33 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) มี
การรับประกนัหลงัการขาย 2) ราคามีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายไป 3) สินคา้มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 4) ทาํเลท่ีตั้งท่ี
มีความสะดวก 5)โมเดลรถมีความหลากหลายน่าสนใจ 6) มีช่องทางติดต่อหลายช่องทาง 7) มีการบริการท่ีดี 8) มี
สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 9) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 10) การจดัโปรโมชัน่ 
เช่น คูปอง ส่วนลด และของแถม 11) ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั 12) มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายและศูนยบ์ริการ
หลายสาขา 13) มีบริการให้ทดลองขบั 14) การสร้างบรรยากาศ ในสถานประกอบการ 15) ระยะเวลาท่ีให้สินเช่ือ
แก่ลูกค้า 16) มีเจ้าหน้าท่ีและผูเ้ช่ียวชาญคอยให้คาํแนะนํา 17) มีการจัดงานแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ 18) 
ศูนยบ์ริการมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ 19) ผลิตภณัฑ์ตอบสนองผูบ้ริโภค 20) ความถูกตอ้งในการให้ขอ้มูล
ของพนกังาน 21) มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย 22) ศูนยบ์ริการมีความครบวงจร 23) สินคา้มีสต๊อกพร้อม
จําหน่าย 24) ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาไม่สูงมาก 25) มีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีครบครัน 26) 
สินคา้มีคุณภาพและไดรั้บมาตรฐาน 27) มีเครือข่ายและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัไฟแนนซ์ 28) บริการขนส่งสินคา้ 29) 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/expert/95-pisit.html
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ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการขนส่งสินคา้ 30) อายุการใชง้านของตวัรถยนต์ 31) ตวัสินคา้สามารถขายต่อไดใ้น
ราคาท่ีดี 32) สินคา้มีคุณสมบติัของการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 33) วนัเวลาในการเปิดทาํการ 

     ผูวิ้จยัจะนาํผลการศึกษา ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาระยะท่ี 1 น้ี ไปใชใ้นการศึกษาระยะท่ี 
2 ด้วยการนําไปใช้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลและนํามาประมวลผล โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และนําผลการศึกษาท่ีได้เป็นปัจจัยนําเข้าของ
การศึกษาระยะท่ี 3 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการระดมสมองกบัผูบ้ริหารขององค์กรต่อไป นอกจากน้ีผูท่ี้
สนใจในการตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าสามารถนาํตวัแปรสงัเกตไดท้ั้งหมดไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นกนั 
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การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนประสมการตลาด 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคชาวไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
A Study of the Demography, Customer’s Behavior and Marketing Mix Factors 

Affecting the Decision to Purchase Dehydrate Fruit of  
Consumers in Bangkok Metropolis and Vicinity, Thailand 

 

กมลภัทร แก้วระยะ และ เอกชัย อภิศักดิ์กลุ 
Kamonlapat Kaewraya and Ekkachai Apisakkul 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือนาํผล
การศึกษาไปสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และทาํการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ี
เคยซ้ือและบริโภคผลไมอ้บกรอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 385 คนผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจยั ดงัน้ี 1.เพศ 2.อายุ 3.ความถ่ี และ 4.การส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั ในขณะท่ี 
ปัจจยัดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทของผลไม ้ช่วงเวลาในการบริโภค สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
เหตุผลท่ีซ้ือ ผูใ้ห้คาํแนะนําในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การ
ให้บริการส่วนบุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 
ค ำส ำคัญ : ผลไม้อบกรอบ , กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
The objectives of this research were study the demography, customer’s behavior and marketing mix factors 
affecting the decision to purchase dehydrate fruit of consumers in Bangkok Metropolis and Vicinity, Thailand and 
to use the results of the study to create an STP marketing strategy. This is quantitative research and use an online 
questionnaire collected data from 385 samples, all purchasers of dehydrate fruit in Bangkok Metropolis and 
Vicinity, Thailand. Results were that 4 factors – 1. Gender 2. Age 3. Purchase Frequency 4. Promotion influenced 
purchase decisions in a significance level of 0.05. However, Marital Status, Education, Occupation,  Income,  Fruit 
Type, Consumption Time, Shop, Influencer, Price per Product, Product, Price, Place, People, Physical Evidence, 
Process had no affecting the decision to purchase dehydrate fruit. 
 

Keywords: Dehydrate Fruit, Decision to Purchase 
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1. บทน า 

 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีมีดินและนํ้ าอุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปดว้ยผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืช ผกั ผลไม ้

ดงันั้น เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินคา้ ในปัจจุบนัการแปรรูปสินคา้เกษตรจึงไดรั้บความสําคญั  ปัญหาของ
การศึกษามาจากคนไทยนิยมบริโภคผลไมส้ดมากกว่าเพราะสามารถหาซ้ือไดส้ะดวกพฤติกรรมของคนไทยมกั
บริโภคผลไมส้ดมากกว่าเน่ืองจากสามารถหาซ้ือไดส้ะดวก อา้งอิงจากผลวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการกินผกัผลไม้แปร
รูปของคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ15 - 60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือ
ถามถึงพฤติกรรมการรับประทานผกัและผลไม ้พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ระบุผลไมส้ด รองลงมาร้อยละ 
84.8 ระบุผกัสด ร้อยละ 78.8 ระบุผลไม้แปรรูป ร้อยละ 71.0 ระบุผกัปรุงสุก และร้ อยละ 65.9 ระบุผกัแปรรูป 
ตามลาํดบั  ดงันั้น ความนิยมในการซ้ือผลไมแ้ปรรูปดว้ยการอบกรอบจึงอยูใ่นกลุ่มของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ แต่
ดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นกลุม่ลูกคา้หลกัของบริษทั ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จาํกดั 
ลดลง ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผูวิ้จยัไดป้ฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนั ประกอบกบัการส่งออกชะลอตวั ผลประกอบการจึงไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจของผลไมอ้บกรอบค่อนขา้งสูงในดา้นของผูแ้ข่งขนัใน
ธุรกิจของผลไมแ้ปรรูป ปัจจุบนั (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2557) สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม อนัไดแ้ก่ 

 1. ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ประกอบดว้ยเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ท่ีดาํเนินธุรกิจ
แบบครัวเรือนโดยจะรวบรวมผกัและผลไม้มาแปรรูปขั้นต้น และส่งจําหน่ายร้านค้าและร้านขายของฝากใน
ทอ้งถ่ินหรือในจงัหวดั ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

 2. ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี มีทั้งผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมและสามารถขยายธุรกิจเป็นผูป้ระกอบการ SMEs และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี
เลง็เห็นโอกาสในธุรกิจแปรรูปผกัและผลไม ้

 3. ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ดาํเนินธุรกิจประเภทผกัและผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผกัและผลไม ้และขนมขบเค้ียว 
ได้แก่ มนัฝร่ังแผ่นทอดกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ เป็นต้น มีกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน สินคา้มีความหลากหลาย แบรนดสิ์นคา้เป็นท่ีรู้จกั มีช่องทางการจาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากเทคโนโลยีการแปรรูปผลไมไ้ม่ใช่เทคโนโลยีท่ีซับซ้อน ผูแ้ข่งขนัจึงเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีไดง่้าย 
กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯท่ีมีสัดส่วนของยอดขายถึง 70% แต่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลภาพรวมตวัเลขการ
ท่องเท่ียวของทั้งปี 2563 คาดการณ์ว่าอาจลดลงไปอย่างมากถึงราว 65% จากปีก่อน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2563)  โดย มีการประเมินว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ไทยจะเหลือเพียงราว 14 ถึง 16 ลา้นคน จาก
ยอดนกัท่องเท่ียวเม่ือปีท่ีแลว้ท่ีอยู่ท่ี 39.8 ลา้นคน99.32 สร้างรายได ้4.99 ร้อยลา้นบาท หดตวัร้อยละ 99.45 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั (VOA Thai,2020) จึงทาํให้ยอดขายของบริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้
กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปผลไมไ้ทย ถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ในการส่งออกสูง มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก ถึงแมว้่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นส่วนหน่ึงของ
การเกิดปัญหาดงักล่าว แต่ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจผลไมอ้บกรอบ เน่ืองจากมีกระแสท่ีผูบ้ริโภคมี
ความใส่ใจเลือกรับประทานของท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน  จึงได้กําหนดขอบเขตในการศึกษา กลุ่ม
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ประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีชีวิตเร่งรีบ แต่ยงัใส่ใจสุขภาพ 
ผลไมอ้บกรอบจึงเป็นขนมเพ่ือสุขภาพท่ีตอบโจทยก์ลุ่มคนเหล่าน้ี 

ดงันั้น จุดประสงค์ในศึกษา คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือหวงัว่าผลวิจยัจะมีประโยชน์ดา้นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บกรอบในช่องทางอ่ืนๆ สามารถนาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในอนาคตต่อไป 
ประกอบกบัการตอ้งการทราบถึงขอ้มูลของผูบ้ริโภคเป้าหมายไปใชป้ระกอบการวางแผนในสร้างกลยุทธ์ เพ่ือ
กาํหนดตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมไปถึงสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด 

โดยมีการตั้งสมมติฐานงานวิจยัดงัน้ี 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ฟิลิป คอตเลอร์, 1999 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2552 ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นการวิเคราะห์ให้ทราบถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจัยหรือค้นหาเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภคโดยใช้
คาํถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือหาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็นคาํถามเพ่ือให้ ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 4 
ดา้น คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือ จิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือให้ทราบ ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าแข่ง  

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ (Why Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบวตัถุประสงค์
ในการซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา 

4. ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying?) เป็นคาํถามเพ่ือต้องการทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่าง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When Does the Consumer Buy?) เป็ นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ เช่น 
ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลไหนของปี ช่วงวนัไหนของ เดือน ช่วงเวลาไหนของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือ
เทศกาลวนัสาคญัต่าง ๆ 
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6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง ท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

 
2.2 ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 
ฟิลิป คอตเลอร์, 1997 ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการ
ของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
สําหรับธุรกิจบริการจะอยู่ในประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์

หรือลูกคา้ได ้เรียกไดว้่าเป็นการวิเคราะห์จากส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งการจะมอบให้ผูซ้ื้อนัน่เอง ถือเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งเอามา
เป็นตวักาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

2. ดา้นราคา (Price) 
คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ท่ีจะไดก้ลบัมาในรูปแบบของเงิน ลูกคา้จะทาํการไตร่ตรองระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

และราคาท่ีต้องจ่ายของบริการเสมอ และอาจจะมีการเปรียบเทียบกับบริการของท่ีอ่ืนด้วย ในด้านน้ีคุณต้อง
คาํนึงถึงความเหมาะสม และสํารวจคู่แข่งก่อนท่ีจะปล่อยการบริการนั้นออกสู่ตลาดเต็มตวั หรือจะมีหลายระดบั
ราคาเพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือก ก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีนกัการตลาดนํามาใชก้นั ราคาถือว่ามีความสําคญัมาก เพราะ
ลูกคา้ สามารถหาขอ้มูล และเปรียบเทียบราคาออนไลน์ไดส้ะดวก และรวดเร็วมากข้ึน เง่ือนไขการชาํระเงินก็เป็น
อีกเร่ืองท่ีตอ้งบริหารให้ดี เพราะมีเร่ืองของการชาํระล่วงหน้า การทาํสญัญากบัเอเย่นต์ท่ีทาํให้ซบัซ้อนยิ่งข้ึน ส่ิงท่ี
จะช่วยให้หลีกเล่ียงได ้เช่น กรณีโรงแรม มอบส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั เช่น รวมอาหารเชา้แลว้, รวมรถ
รับ-ส่งจากสนามบิน เป็นตน้ เพ่ือให้ยากต่อการเปรียบเทียบราคาของลูกคา้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
เป็นส่ือกลางในการส่งสินคา้หรือบริการให้ลูกคา้ นกัการตลาดจะตอ้งพิจารณาดา้นทาํเลท่ีให้คนมาใชบ้ริการ 

ช่องทางจาํหน่ายท่ีเหมาะสม ซ่ึงธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกั ดงัน้ี  
1.) ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) เช่น เซ็นทรัล, โรบินสนั, เดอะมอลล ์
2.) ดิสเคาน์สโตร์ (Hypermarket/ Cash and Carry) เช่น เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี, แมค็โคร 
3.) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เช่น ทอ็ปส์, วิลล่า มาร์เก็ท, ฟู้ดแลนด ์
4.) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) เช่น 7-11, แฟมิล่ีมาร์ท, ลอวส์นั 108 
5.) ร้านคา้ปลีกขายสินคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) เช่น วตัสนั, บู๊ทส์, ซูเปอร์สปอร์ต 
 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จําเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่ือสารเพ่ือชกัจูง เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจมาใช้บริการ ซ่ึงเป็นดา้นท่ี

จะตอ้งทาํความเขา้ใจ และมีความละเอียดอ่อนในการทาํงานให้ประสบความสาํเร็จ 
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การศึกษาทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัไดก้าํหนด
กรอบแนวคิดงานวิจยัเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัน้ี  
                   
ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือและบริโภคผลไมอ้บรอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งตามกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จากสูตรของ W.G.Cochran ดงัน้ี 
   

n =  

 
      โดย         n =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

p =    โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ หรือสดัส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจในตวัอยา่ง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

การตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบ 
1. ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือ

การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need 
arousal or Problem recognition)  

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information 
search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision)  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase 

behavior) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
1. อาย ุ(Age)  
2. เพศ (Sex)  
3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status)  
4. รายได ้(Income)  
5. การศึกษา (Education)  
6. อาชีพ (Occupation) 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค  
1. ผูซ้ื้อ ( Who )  
2. ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือคืออะไร ( What )  
3. ซ้ือเม่ือไร (When)  
4. สถานท่ีซ้ือ (Where) 
5. สาเหตุท่ีซ้ือ (Why)  
6. ซ้ือใหใ้คร (Whom) 
7. ซ้ืออยา่งไร (How) 
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q =    โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์เท่ากบั 1-pในกรณีของกลุ่มตวัอยา่ง 
e =    สดัส่วนความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

กาํหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด p คือ = 0.5 และ q = 0.5 ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือน
จากการสุ่มตวัอยา่ง 5%  ซ่ึงแทนคา้ไดด้งัน้ี 

n =  

 
จากการคาํนวณพบว่า ในกรณีท่ีไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และมีการกาํหนดตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมศาสตร์ (6W1H), ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ( 7 Ps )  ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยมีลกัษณะคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) แบบสอบถามประกอบไปดว้ยคาํถาม 5 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 คาํถามจากทฤษฎีประชากรศาสตร์ 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 คาํถามจากทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ( 7 Ps )  25 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 คือ คาํถามจากทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 5 คือ คาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะ 1 ขอ้  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบัแรกโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าหรือ
บอกต่อ ในดา้นสินคา้มีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ( เห็นดว้ยมากท่ีสุด ) เกณฑใ์นการ
ประเมินทางเลือกในการซ้ือสินคา้ ในปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ( เห็นดว้ยมาก ) ปัจจยัสถานการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ในดา้นกระบวนการซ้ือมีความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ( เห็นดว้ยมาก) 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของกลุ่มตวัอย่างโดยรวม 

ตวัแปรตาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลค่า 

ระดบัการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยรวม 

3.70 0.584 
เห็นดว้ยมาก / อาจจะ

ซ้ือ 
 
ตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของกลุ่มตวัอยา่งอาจจะตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบใน

คร้ังต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียของการตดัสินใจซ้ือเท่ากบั 3.70 
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การทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศกับระดบัการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
พบว่า ได้ค่าSig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.01 ทาํให้สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียการ
ตดัสินใจซ้ือมากกว่าเพศชาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือของเพศหญิง เท่ากับ 3.82 และเพศชาย เท่ากับ 3.42 
ตามลาํดบั  และปัจจยัดา้นอายกุบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ไดค้่าSig. เท่ากบั 0.022 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ทาํ
ให้สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั  ในส่วนของ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ดา้นความถ่ีในการบริโภคกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือผลไม้
อบกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่า ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 ทาํให้สรุปไดว้่า ความถ่ีในการบริโภคท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  
โดยค่าเฉล่ียของความถ่ีในการซ้ือท่ีส่งผลในการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริโภค 
3 – 4 คร้ังต่อเดือน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน และ 1- 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และ บริโภคนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
มีค่าเฉล่ีย 4.24 , 3.68 และ 3.60 ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ปัจจยั กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) ในรูปแบบของ Enter Multiple Regression โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
ท่ีไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นแลว้ทั้ง 385 ชุดขอ้มูล และกาํหนดระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 ไปวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวิธี All Enter 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 
Constant 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการซ้ือ 

2.541 
-0.053 
-0.012 
0.076 
0.155 
0.074 
0.022 
0.033 

   0.239 
0.071 
0.053 
0.065 
0.051 
0.059 
0.060 
0.062 

 
-0.049 
-0.015 
0.084 
0.199 
0.095 
0.025 
0.040 

10.618 
-0.746 
-0.232 
1.174 
3.040 
1.260 
0.367 
0.534 

0.000 
0.456 
0.817 
0.241 

0.003* 
0.208 
0.714 
0.594 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสําคญั
ท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในดา้น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 
การทดลองให้ชิมสินคา้ การจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา , ซ้ือ1แถม 1 และมีแจกรางวลัหรือชิงโชค ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคเห็นว่ารายการส่งเสริมการตลาดใดท่ีมีความคุม้ค่า ผูบ้ริโภคก็จะซ้ือสินคา้นั้นๆ ดงันั้น ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางจดัจาํหน่าย การให้บริการส่วนบุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการซ้ือ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจยั ดงัน้ี 1.เพศ 2.อาย ุ3.ความถ่ี และ 4.การส่งเสริม
การตลาดท่ีต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทของผลไม ้ช่วงเวลาในการ
บริโภค สถานท่ีจดัจาํหน่าย เหตุผลท่ีซ้ือ ผูใ้ห้คาํแนะนาํในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางจดัจาํหน่าย การให้บริการส่วนบุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั  ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 ดงันั้น ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการคือ การทาํการตลาดออนไลน์ ดว้ย SEO (Search Engine Optimization): 
คือ การใช้ Google เพ่ือค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดงันั้น Google จึงเป็น
ช่องทางการตลาดท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไดดี้ ดงันั้น การนาํ SEO (Search Engine 
Optimization) มาประยกุตใ์ชใ้นการโฆษณา โดย SEO เป็นกระบวนการท่ีทาํให้เว็บไซต ์หรือเฟสบุ๊คเพจ ติดหนา้แรก
ของ Google (Search Engine Results Page; SERPP) เม่ือกลุ่มลูกค้าทาํการค้นหาด้วยคําท่ีเก่ียวข้อง(Keywords)ของ
ผลไมอ้บกรอบ นอกจากน้ี ควรมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน ดว้ยกลยทุธ์การตลาด STP ดว้ยการเลือกมุ่งประชาสมัพนัธ์ไป
ยงัไปยงัเพศหญิง อายุ 21-34 ปี ตามผลการศึกษาท่ีมีนยัสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ นาํมาซ่ึงเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือดว้ย
การใชส่ื้อโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค อินสตราแกรม ไลน์ เป็นตน้ สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่ง
เฉพาะเจาะจงได ้ไม่ว่าจะเป็นเพศ อาย ุท่ีอยู ่อาชีพ งานอดิเรก หรือความสนใจอ่ืน  ๆอีกทั้งยงัสามารถเลือกวตัถุประสงค์
ของการลงโฆษณาไดห้ลากหลายตามความเหมาะสมตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้แนะนาํท่ีเก่ียวขอ้งทฤษฎีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค โดยลกัษณะเน้ือหา เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร ในช่วงแรก เน้นการให้ขอ้มูลสินคา้ สลบักบั
เน้ือหาท่ีสร้างประโยชน์ให้กบักลุ่มเป้าหมาย เช่น ปริมาณผลไมท่ี้ควรรับประทานต่อวนั กิจกรรมเพ่ือสุขภาพต่างๆ 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะทาํ การซ้ืออาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามามีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไดอี้ก เช่น ความลงัเล ณ จุดจาํหน่าย เม่ือเห็นสินคา้อ่ืนๆ ดงันั้น ป้ายราคา โปรโมชัน่ และการจดัเรียงในระดบั
สายตา จะเป็นส่วนสําคญัให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายยิ่งข้ึน กรณีออนไลน์ อาจร่วมแคมเปญจน์กบัเวบ็ไซตท่ี์เปิด
ให้ร้านคา้ไปวางจาํหน่ายได ้( E-Commerce หรือ การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) เช่น เวบ็ไซต ์Shopee , Lazada เป็นตน้  
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

1. งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยการคดัเลือกการฝากลิงค์แบบสอบถาม
ไปยงัร้านคา้เพ่ือสุขภาพ จาํนวน 5 ร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งแบบสอบถามให้ผูท่ี้เคยซ้ือ
ผลไมอ้บกรอบทางออนไลน์ ทาํให้กลุ่มประชากรไม่กระจายตวัเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความคลาดเคล่ือนใน
การนาํไปอา้งอิงกบัพฤติกรรมของกลุ่มประชากรทั้งหมด 

2. ผูวิ้จยัใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลเพียง 15 วนั คือ ระหว่างวนัท่ี 5 – 20 มกราคม 2564 ซ่ึงอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผูท่ี้จะนําข้อมูลงานวิจยัชุดน้ีไปทาํการศึกษาต่อควรระมดัระวงัเร่ืองการนาํ
ขอ้มูล เน่ืองจาก ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาได้ 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ควรทาํการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการแจก
แบบสอบถาม 

2. ผลการวิจยัพบว่า การส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ รวมไปถึงการศึกษาการตลาดของคู่แข่ง เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภกัดขีองอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร 
The factors affecting the loyalty of Betagro’s brand fresh food in the Bangkok 

 

กรศิริ เอมะศิริ1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Kornsiri Emasiri “And Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคอาหารสดแบรนดเ์บทาโกรท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
400 คน ซ่ึงคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran จากนั้นคาํนวณและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณาและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี
มีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อายุ และเพศ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีไม่ส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีของอาหารสด
แบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เหตุผลในการซ้ือ ช่องทางการรับรู้ข้อมูล ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 
ช่วงเวลาในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไม่มีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์
เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ จุดประสงค์ในการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ และสถานท่ีในการซ้ือ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมภักดี, อำหำรสด, แบรนด์เบทำโกร 
 

Abstract 
This research aimed to study demographic characteristics, behavioral and the marketing mix that affects the loyalty 
of fresh food brand Betagro in Bangkok, Thailand. The data were collected by using questionnaires from a sample 
of 400 people which calculates the sample size from the Cochran formula then analyzing the descriptive statistics 
and the inferential statistics from a statistical program with the statistic constant. The research found that 
demographic factors affecting the loyalty of Betagro’s brand fresh food in the Bangkok area were age and gender, 
a demographic factor that does not significant to Betagro's brand loyalty in Bangkok monthly income. By the way, 
the consumer behavior factors which significant to Betagro's brand loyalty in Bangkok are reasons for 
purchase,perception of influencers, purchasing time, channels of information. and the frequency of purchase. The 
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consumer behavior factors which does not significant to Betagro's brand loyalty in Bangkok were the purpose of 
the purchase and the budget. The marketing mix factors affecting Betagro's brand loyalty in Bangkok are products, 
prices, distribution channels, and marketing campaign. 

 

Keywords: loyalty, fresh food, Betagro’s brand 
 

บทน า 

 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารเป็นหน่ึงในภาคอุตสาหกรรรมสําคญัของโลกท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และเป็น

ธุรกิจอนัดบัตน้ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ และมีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ส่วนท่ีมาจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เน่ืองจากอาหารยงัคงเป็นปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวิตอาหาร
จึงประกอบดว้ยผูเ้ล่นตั้งแต่รายเลก็ไปจนถึงหลายใหญ่ และยงัมีความเก่ียวเน่ืองไปยงัผูเ้ลน่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทาํ
ให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกบักลุ่มธุรกิจอาหารท่ีกาํลงัเกิดข้ึนใหม่ 
และกลุ่มธุรกิจอาหารเดิมท่ีพยายามสร้างกลยทุธ์และจุดเด่นในแบรนดข์องตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสในไดรั้บบริการ
จากผูบ้ริโภค ซ่ึงหน่ึงในแบรนดธุ์รกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัสากล คือ แบรนดเ์บทาโกร แบรนดผ์ลิตภณัฑค์ุณภาพมาตรฐานภายใตเ้ครือเบทาโกร สินคา้ภายใตแ้บรนดเ์บ
ทาโกร ประกอบดว้ย เน้ือหมูอนามยั เน้ือไก่อนามยั ไข่ไก่อนามยั และผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีผลิตจากเน้ือสัตวอ์นามยั
หลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเคร่ืองปรุงรส โดยจดัจาํหน่ายให้แก่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป ซ่ึงผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกซ้ือสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะสร้างความภกัดีต่อตรา
สินคา้ให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของอาหารสดแบรนดเ์บทาโกร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบ
รนด์เบทาโกรและเพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกร โดย
ประโยชน์จากการวิจยัคร้ังน้ี คือ การนาํผลการวิจยัเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงและพฒันาแบรนด ์เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้และเกิดการซ้ือซํ้ า และการนาํผลการวิจยัเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือการแข่งขนัและการ
พฒันาทางธุรกิจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
Kotler (2014) กล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค(Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรม การ

ซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนท่ีทาํการซ้ือสินคา้และบริการ สําหรับการบริโภค 
ส่วนตวัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมากระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งทาํ
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การตดัสินใจซ้ือมากมายในแต่ละวนั กิจการขนาดใหญ่ส่วนมากทาํการวิจยัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่าง
ละเอียด เพ่ือตอบคาํถามให้ไดว้่า ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออยา่งไรและซ้ือเท่าใด (How and 
How much) ซ้ือเม่ือใด (When) และซ้ือทาํไม (Why) 

Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการ
วิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ หรือการใชข้องผูบ้ริโภค โดยใชค้าํถามช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือคน้หา
คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 6W 1H ประกอบไปดว้ย 

1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target market?) เป็นคําถาม เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือให้ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ ์(Object) คือ ตอ้งการคุณสมบติั หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์(Product component) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบวตัถุประสงค์ใน
การซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา 

4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดวย ผูริ้เร่ิม ผูมี้
อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5. ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนไหนของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือใน
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทาง หรือแหล่ง 
(Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มารเก็ต หรือร้านขายของชาํ เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
ความรู้สึกหลงัซ้ือ 
 

แนวคดิ ทฤษฎีส่วนประสมการส่ือสารทางการตลาด 
 
เสรี วงศม์ณฑา (2542, หนา้ 17) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปร

ทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช่ร่วมกนั เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์าร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2547 กล่าวว่า ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาด เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย หรือเพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิด
ความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4Ps คือ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 39 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือความจาํเป็นของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑ์จึงเป็นไดท้ั้งสินคา้และบริการ 
ซ่ึงตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในความรู้สึกของลูกคา้ จึงทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงแลกเปล่ียนท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ ์ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
กระจายของสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่งและการเก็บรักษา 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ใน
ผลิตภณัฑ์ โดยคาดคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจจะใชพ้นกังาน
ขาย (Personal selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช่คน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงเลือกใชไ้ดห้ลากหลาย โดยการเลือกใชใ้ห้พิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
การส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง 

 
แนวคดิ ทฤษฎีความภักดีต่อตราสินค้า 

 
Jacoby & Robert,1978 กล่าวว่า ความจงรักภกัดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าและไมใช่การ

วดัในระยะสั้นเท่านั้น แต่ความจงรักภกัดียงัตอ้งมีการวดัในมิติอ่ืนอีก และจะตอ้งวดัในระยะยาวดว้ย ดงันั้นแนวคิด 
ดา้นความจงรักภกัดีมีการขยายขอบเขตของความหมายออกไป โดยสามารถแบ่งเป็น 2 มิติคือ มิติดา้นพฤติกรรม 
(Behavioral) และมิติดา้นทศันคติ (Attitudinal) สาหรับการศึกษาเร่ือง ความจงรักภกัดีตลอด 25 ปีท่ีผ่านมามีการ
มุ่งเนน้เฉพาะความถ่ีและการซํ้ าาเท่านั้น สาํหรับความเป็นจริงในปัจจุบนัจะพบว่า โดยพ้ืนฐานแลว้ผูบ้ริโภคจาํนวน
มากซ้ือสินคา้ดว้ยเหตุผลหลกั คือความสะดวกสบาย หรือความบงัเอิญ (Happenstance) เท่านั้น และท่ีสําคญั คือ
พฤติกรรมการซ้ือ ดงักล่าวจะถูกปกปิดอยูภ่ายใตค้วามพึงพอใจในตราสินคา้ท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจจะมี
ความจงรักภกัดีหลายตราผสมกนั (Multiband Loyal) ในสินคา้ชนิดเดียวกนั หรือไม่มีตราสินคา้ ผูน้าํอยู่ในใจ จึง
ควรศึกษาขอ้มูลโดยการแบ่งระดบัชั้น เพ่ือการเปรียบเทียบ และนาํไปอนุมานเป็น ระดบัความจงรักภกัดี 

Oliver,1980 กล่าวว่า ทศันคติเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยหากผูบ้ริโภคมีทศันคติ
ท่ีดีต่อตราสินค้า ก็จะนําไปสู่พฤติกรรมการซ้ือนั่นเอง ทัศนคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมี
ความสัมพนัธ์อย่างถาวรต่อวตัถุ หรือประสบการณ์จากการบริโภคสินคา้ ความภกัดีในดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค
เป็นส่ิงจาํเป็น เพราะการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ยอ่มจะนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า ซ่ึงถือเป็นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริงจริง ทศันคติเกิดจาก 3 องคป์ระกอบ คือ การรับรู้ ความรู้สึก และ พฤติกรรม 

Kim, Morris & Swait,2008 พบว่า ความภกัดีท่ีแทจ้ริง (True BrandLoyalty) มีสาเหตุมาจาก 5 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 
ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ (Brand Credibility) ความรู้สึกเช่ือมัน่ท่ีมีต่อตราสินคา้ (Affective Brand Conviction) 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 40 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ความเช่ือมัน่ในการรับรู้ท่ีมีต่อตราสินค้า (Cognitive Brand Conviction) ความแข็งแกร่งของทศันคติ (Attitude 
Strength) และความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand Commitment) 

 

วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กระทาํตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 

โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยบริโภคอาหารสดแบรนดเ์บทาโกรท่ีอาศยั
อยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาดว้ยสูตรการคาํนวณกลุ่มประชากรตวัอยา่ง
แบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกินร้อยละ 
5 ของ Cochran,1997 ทาํให้มีขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม  
ขอ้มูลในแบบสอบถามประกอบดว้ย 6 ส่วน ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรอง ส่วนท่ี 2 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 3 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 5 ความภกัดีต่อตราสินค้า และส่วนท่ี 6 
ขอ้เสนอแนะ โดยกาํหนดตวัแปรในการศึกษา ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2.พฤติกรรมผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย เหตุผลในการซ้ือ จุดประสงคใ์นการซ้ือ ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ช่วงเวลาใน
การซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ งประมาณในการซ้ือ และสถานท่ีในการซ้ือ 3.ส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) คือ ความภักดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร  จากนั้นนํามา
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา โดยการนาํเสนอในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพ่ือ
การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach เท่ากับ 0.953 แสดงว่า

แบบสอบถามทั้งฉบบัมีความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดโ้ดยทัว่ไป โดยผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน มีลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นเพศ
หญิง(ร้อยละ 61.8) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 38.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 79.5) มากกว่าสถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 20.5)  กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี (ร้อยละ 60.3) มากท่ีสุด กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 2.5) น้อยท่ีสุด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 72.5) มากท่ีสุด ระดบัการศึกษาปริญญาเอก (ร้อยละ 0.3)  นอ้ยท่ีสุด อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (ร้อยละ 42.0) มากท่ีสุด อาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น (ร้อยละ 5.5) นอ้ยท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 
20,000 บาท (ร้อยละ 52.0) มากท่ีสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 3.3) น้อยท่ีสุด โดย
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลใน
การซ้ือมากท่ีสุด คือคุณภาพของสินคา้ (ร้อยละ 59.3) น้อยท่ีสุด คือบรรจุภณัฑ์และช่องทางการจาํหน่าย (ร้อยละ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 41 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

5.5) ดา้นจุดประสงคใ์นการซ้ือมากท่ีสุด คือเพ่ือประกอบอาหารทานกบัครอบครัว/เพ่ือน (ร้อยละ 58.0) นอ้ยท่ีสุด 
คือ ประกอบอาหารเพ่ือจาํหน่าย (ร้อยละ 0.3) ดา้นช่องทางการรับรู้ขอ้มูลมากท่ีสุด คือส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
(ร้อยละ 37.5) น้อยท่ีสุด คือนิตยสาร (ร้อยละ 0.3) ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือตวัเอง (ร้อยละ 45.5) น้อย
ท่ีสุด คือดารา/นกัแสดง/ผูมี้ช่ือเสียง (ร้อยละ 4.8) ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือมากท่ีสุด คือ  12.00 – 17.59 น. (ร้อยละ 
53.3) น้อยท่ีสุด คือ 00.00 – 05.59 น. (ร้อยละ 0.5) ดา้นความถ่ีในการซ้ือมากท่ีสุด คือ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ
66.3) นอ้ยท่ีสุด คือ มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 7.5) ดา้นงบประมาณในการซ้ือมากท่ีสุด คือ ตํ่ากว่า 300 บาท
ต่อคร้ัง (ร้อยละ 47.5) น้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 1,000 บาทต่อคร้ัง (ร้อยละ 6.0) ดา้นสถานท่ีในการซ้ือมากท่ีสุด คือ 
Supercenter (Big C, Tesco Lotus) (ร้อยละ 40.3) นอ้ยท่ีสุด คือ Shopping Online (ร้อยละ 2.8) ดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก -เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ดา้นราคาระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก-เห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจาํหน่ายระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย
มาก-เห็นดว้ยมากท่ีสุด และดา้นส่งเสริมการขายระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง-มาก  

 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากสมมติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและเพศมีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนดเ์บทา

โกรเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนดเ์บทาโกรเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพเยาว์ สนสาขา (2558) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสดของประชาชนในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ และอายท่ีุแตกต่างมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสด
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนัสมนต์ กลํ่าแดง (2561) ได้
ทําการศึกษาเก่ียวกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้านท่ีถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้ร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ดา้น
ความยากง่ายในการเขา้ถึงท่ีแตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า เหตุผลในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการ
ซ้ือ  ช่วง เวลาในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือมีผลต่อความภักดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรเขต
กรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีจุดประสงคใ์นการซ้ือ ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล งบประมาณในการซ้ือ และสถานท่ีใน
การซ้ือไม่มีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณฐักฤตตา นนัทะสิน (2558) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภกัดีต่อ
อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) มี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีรากร อนุ
จนัทร์ ทิพวรรณ ลิมงักูร และสมศกัด์ิ คูหาสวรรคเ์วช (2560) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการซ้ือ ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความภกัดีของอาหารสดแบ
รนด์เบทาโกรเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐกฤตตา นนัทะสิน (2558) ไดท้าํการศึกษา
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เ ก่ียวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อความภกัดีต่อ
อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนากร วงษ์พาสกลาง 
(2559) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และการดาํเนินชิวิตมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในกรุงเทพ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 
จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจัยท่ีมีความเป็นปักเจกชนสูง จึงอาจมีความคาดเคล่ือนในการสรุปผลการศึกษา 
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วตามบริบทของสงัคม จึงควรท่ีจะ 
ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองเป็นเชิงลึกมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของอาหารสดแบรนดเ์บทาโกรเป็นส่ิงท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความภกัดีต่อตรา

สินค้า ซ่ึงเม่ือหากอา้งอิงราคาของอาหารสดแบรนด์เบทาโกรจะมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์อาหารสดแบรนด์อ่ืน
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคยงัมีความรู้สึกถึงความคุม้ค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาท่ีจ่ายไป ทาํให้คุณภาพด้าน
ผลิตภณัฑจึ์งเป็นแรงจูงใจสาํคญัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการซ้ือซํ้ า ตลอดจนการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาการท่ีเครือเบทาโกรไดน้าํเสนอภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด์ของเครือเบทาโกรดา้นคุณภาพ
ของสินคา้ภายใตแ้นวคิดเพ่ือคุณภาพเพ่ือชีวิตอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้แบรนดก์ลุ่มตวัอยา่งเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะบริโภค
สินคา้ อย่างไรก็ตาม ในดา้นปัจจยัการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแบรนด์เบทาโกรใน
ระดบัปานกลาง-มาก ซ่ึงแบรนดเ์บทาโกรจาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูล
ของแบรนดเ์บทาโกรไดม้ากข้ึน เพ่ือขยายกลุ่มผูบ้ริโภค 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

 
ตามท่ีผูวิ้จยัมีระยะเวลาในการศึกษาค้นควา้ เดือนธนัวาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ซ่ึงอยู่ในระยะเวลาของ

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํให้ผูวิ้จยัมีการปรับเปล่ียนการเก็บขอ้มูลจากการ
เก็บแบบสอบถามออฟไลน์ 100% เป็นการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 50% และการเก็บแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ 50% อย่างไรก็ตาม ผูวิ้จยัไดมี้ส่วนคดักรองในแบบสอบถาม เพ่ือคดักรองผูต้อบแบบสอบถามว่าเคย
บริโภคอาหารสดแบรนดเ์บทาโกร และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจริง และไดผู้ส้อบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 คน 
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ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังถัดไป 
 
เพ่ือการไดรั้บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมข้ึน ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) หรือ การสมัภาษณ์

แบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือทราบความตอ้งการและปัญหาของผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 
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ปัจจัยที่ก าหนดอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิของกลุ่มการค้า BRICS 
The Factor that Determine Currency Exchange Rate baht per the currency of 

Trade group BRICR  
    

กริช พชระสมบูรณ์1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 
Kris Pachrasomboon and Wanrapee Banchuenvijit 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อค่าเงิน
ของกลุ่มการคา้ BRICS โดยนาํปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของ
กลุ่มการค้า BRICS และค่าเงินของแต่ละประเทศในกลุ่มการค้า BRICS ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
แอฟริกาใต ้เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติละหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนต่างของอตัราเงิน
เฟ้อ(INF) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเรียลบราซิล (บราซิล) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
บาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินแรนด(์แอฟริกาใต)้  ในทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย(IR) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน 
เรนมินบิ(จีน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง(REER) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเรียลบราซิล (บราซิล) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อรูปี(อินเดีย) อตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) ในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เงินทุนสํารอง
ระหว่างประเทศ(FER) มีอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ค ำส ำคัญ : ดัชนีค่ำเงินท่ีแท้จริง, ส่วนต่ำงของอัตรำเงินเฟ้อ, ส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบีย้ ,เงินทุนส ำรองระหว่ำง
ประเทศ, มลูค่ำส่งออกสุทธิ 
 

Abstract 
This research aims to study. The Factor that Determine Currency Exchange Rate baht per the currency of Trade 
group BRICR. By bringing in various factors that are related to The Factor that Determine Currency Exchange 
Rate baht per the currency of Trade group BRICR Including Brazil, Russia, India, China, South Africa To calculate 
the statistical value and to find the relationship of the variables. The results of the study showed that INF affects 
Exchange rate between the Thai baht against the Brazilian currency, China, South Africa In the same direction 
has been statistically significant. IR affects the exchange rate between the Thai baht and the Chinese currency. In 
the same direction has been statistically significant. REER affects the Exchange rate between the Thai baht and 
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the Brazilian currency. India China in the opposite direction is statistically significant.  FER has a statistically 
opposite exchange rate between the baht and the Chinese currency. 
 
Keywords: Real Effective Exchange Rate, Inflation Rate Differential, Interest Rate Differential, Foreign Exchange 
Reserves, Net Export 
 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคญั 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) ในการทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง

มูลค่าราคาสินคา้และบริการของแต่ละประเทศท่ีมีค่าเงินท่ีต่างกนั โดยการใชร้าคาของเงินตราต่างประเทศสกุล
หน่ึงเม่ือเทียบกบัอีกสกุลหน่ึงให้มีมูลค่าท่ีเท่าเทียมกนัจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

กลุ่มการคา้BRICS ประกอบดว้ย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต ้
(South Africa) นกัวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจจะมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วมากและมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ในโลกและเป็นกลุ่มท่ีเป็นมหาอาํนาจในแง่ของเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มประเทศท่ีร่ํารวยมีพ้ืนท่ีมากกว่าหน่ึงในส่ี
ของแผน่ดินโลก และมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก มี GDP รวม 16.6 หม่ืนลา้นดอลล่าสหรัฐ หรือ ร้อยละ 
22 ของ GDP โลก กลุ่ม BRICS จึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มประเทศท่ีน่าสนใจอยา่งมากในเชิงของการเป็นตลาดท่ีเติบโต
เร็วและเป็นเป้าหมายสาํหรับประเทศต่าง ๆ  

การทาํเขตการคา้เสรีระหว่างประเทศไทยกบั BRICS มีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย โดยเฉพาะเชิงของเศรษฐกิจมหภาค 
เช่นการประมาณการว่าค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.87 และการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนท่ี
ร้อยละ 11.09 ในขณะท่ีอาเซียนกบั BRICS ก็ส่งผลดีต่อไทยและอาเซียนดว้ยเช่นกนั จึงควรเร่งผลกัดนัการทาํความ
ตกลง FTA น้ีเพ่ือการไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีของทุกฝ่าย 

ปัญหาวจิยั 
อตัราแลกเปล่ียนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจภายในและภายนอก อตัราดอกเบ้ีย การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และความต้องการซ้ือขายสกุลเงิน ทั้งบวกและลบต่อเศรษฐกิจข้ึนอยู่กบัการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าระหว่าง
ประเทศ และธุรกรรมทางการเงินท่ีเกิดข้ึน การนาํเขา้-ส่งออกของนกัลงทุน ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าเงินจะแขง็ข้ึน แต่
ในขณะเดียวกนั ถา้ธุรกรรมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ลดปริมาณลง ค่าเงินจะอ่อนค่าลง เงินบาทแขง็ค่ามีทั้งผลดีผลเสียต่อ
ผูป้ระกอบการ สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีนาํเขา้วตัถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เงินบาทแขง็ค่าช่วยให้ตน้ทุน
การผลิตลดลงเพราะซ้ือของเท่าเดิมแต่เทียบเป็นเงินบาทแลว้จ่ายน้อยลง ในขณะท่ีผูป้ระกอบการดา้นการส่งออก
จะรับภาระตน้ทุนมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของแต่ละประเทศใน

กลุ่มการคา้ BRICS โดยนาํปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทของแต่ละประเทศใน
กลุ่มการคา้ BRICS  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทต่อค่าเงินของแต่ละประเทศในกลุ่มการคา้ BRICS โดยนาํปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS และค่าเงินของแต่ละประเทศในกลุ่มการคา้ BRICS ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้ให้ความสนใจในการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการค้า BRICS 
และสามารถนาํขอ้มูลใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางแผนและป้องกันความเส่ียงของค่าเงิน หรือนโยบายทาง
เศรษฐกิจ พร้อมรับมือกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวนตลอดเวลา 

ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS ไดแ้ก่ บราซิล : เรีย

ลบราซิล (BRL) , รัสเซีย : รูเบิล (RUB) , อินเดีย : รูปี (INR) , จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY) , แอฟริกาใต ้: แรนด ์
(ZAR) โดยศึกษาแยกเป็นแต่ละสกุลเงิน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นประเภททุติยภูมิ (Secondary 
Data) และเป็นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา โดยการนาํขอ้มูลสถิติของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เป็นรายเดือน ตั้งแต่  
มกราคม 2558 จนถึง มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 66 เดือน  
 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ 

BRICS ไดแ้ก่ มูลค่าส่งออกสุทธิของไทยไปยงัแต่ละประเทศของกลุ่มการคา้ BRICS ,ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง ,ส่วน
ต่างของอตัราเงินเฟ้อ ,ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย ,เงินทุนสาํรองระหว่างประเทศ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS 

ไดแ้ก่ บราซิล : เรียลบราซิล (BRL) , รัสเซีย : รูเบิล (RUB) , อินเดีย : รูปี (INR) , จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY) , 
แอฟริกาใต ้: แรนด ์(ZAR) 

ทฤษฎ ี 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) อตัราเงินตราสกุลหน่ึงใชใ้นการแลกเปล่ียน กบัเงินตราอีกสกุลหน่ึง

หรือกบัทองคาํ และสิทธิพิเศษในการถอนเงิน อตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนในตลาดซ้ือขายในทนัที 
(Spot Market) หรือตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (Forward Market) ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็ได ้อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงขณะใดขณะหน่ึงจะถูกกาํหนดข้ึนโดยสภาพอุปสงค์และอุปทานของเงินตราในตลาด ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัสภาพดุลการชาํระเงินของประเทศท่ีเป็นนั้น โดยท่ีระบบอตัราแลกเปล่ียนแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบคงท่ีและระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั    
  

ดุลการชาํระเงิน (Balance of Payments : BOP) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการสรุปรวมสถิติรายการทางเศรษฐกิจการคา้
อยา่งเป็นระบบของประเทศใดประเทศหน่ึง เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก ภายในระยะเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดไว้
ซ่ึงข้อมูลดุลการชําระเงินจะเป็นตวัวดัรายการทางเศรษกิจท่ีเกิดข้ึนระหว่างประชากรของประเทศหน่ึงกับ
ประชากรของประเทศอ่ืน ๆ และดุลการชาํระเงินยงัมีความสําคญัต่อนกัธุรกิจ นกัลงทุน ผูบ้ริโภค และรัฐบาล 
เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะมีอิทธิพลต่อจากปัจจยัหลกัทางเศรษฐศาสตร์ระดบัมหาภาค ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ระดบัการจ้างงาน ระดบัราคา อตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ีย 
และยงัการกาํหนดนโยบายการเงินและการคลงัในระดบัประเทศ และมีความสําคญั ช่วยในการคาด การณ์ความ
ตอ้งการของตลาดในแต่ละประเทศ โดยเฉพราะความตอ้งการในระยะสั้น เน่ืองจากประเทศท่ีมีดุลการชาํระเงิน 
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ขาดดุลเป็นอย่างมากมีแนวโน้มท่ีจะไม่ขยายการนาํเข้า และประเทศท่ีมีดุลการชาํระเงิน เกินดุลมีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายการ 

ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) มีพ้ืนฐานมาจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราแลกเปล่ียนและราคาสินคา้แต่และประเภท คือแนวคิดกฎราคาเดียว (Law of One Price) โดยแนวคิดกวา้งๆ 
ของทฤษฎีน้ี คือการท่ีระดบัราคาสินคา้ชุดเดียวหรือแบบเดียวกนัในทุกประเทศ เม่ือคิดในรูปเงินสกุลเดียวกนัแลว้
จะต้องมีค่าเท่ากันจากการทํา Arbitrage ในตลาดแนวคิดกฎราคาเดียวแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนนั้นทาํให้ราคาสินค้าประเทศนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีเท่ากัน เรียกว่าการส่งผ่านอตัรา
แลกเปล่ียนแบบ เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายความการเช่ือมโยงกนัระหว่างระดบัราคาและอตัราแลกเปล่ียน โดย
ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าระดบัราคาสินคา้ของประเทศเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดระดบัอตัราแลกเปล่ียน ดงันั้นอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีดุลยภาพจึงเช่ือมโยงกับ PPP ทฤษฎีน้ีมีรากฐานมาจากการศึกษาค่าเงินตราผ่านอุปสงค์เงินตรา
ต่างประเทศ หากมีความต้องการเงินตราต่างประเทศเพ่ือซ้ือสินค้าและบริการจากประเทศคู่ค้า คือ อาํนาจซ้ือ
ระหว่างประเทศ “International Purchasing Power” เป็นตวักาหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีดุลยภาพ ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาํนาจ
ซ้ือในประเทศเท่ากบัอาํนาจซ้ือในต่างประเทศ หากอาํนาจซ้ือไม่เท่ากนั แสดงถึงอตัราแลกเปล่ียนไม่ไดอ้ยูท่ี่ดุลย
ภาพ อตัราแลกเปล่ียนจะมีการปรับตวัผา่นอาํนาจซ้ือ หรือระดบัราคาสินคา้ 

ทฤษฎีความเสมอภาคอาํนาจซ้ืออยา่งสมบูรณ์ (Absolute Purchasing Power Parity : APP) เป็นทฤษฎีซ่ึงใชใ้น
ราคาสินคา้แทนราคาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงในการคาํนวณอตัราแลก เปล่ียนตาม PPP โดยมีสมมติฐานว่าถา้ตลาด
เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิ (Efficient Market) ราคาของสินคา้จะเท่ากนัทุกตลาด 

ทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ (Relative Purchasing Power Parity : RPP) เป็นทฤษฎีท่ี
กําหนดอัตราแลกเปล่ียนดุลยภาพโดยนําเอาภาวะเงินเฟ้อมาพิจารณาร่วมด้วยโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสองสกุลจะเท่ากบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อระหว่าง
สองประเทศ แนวคิดว่า PPP ไม่ไดช่้วยในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนแบบทนัที ณ วนัน้ี แต่การเปล่ียนแปลงของ
ราคาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาหน่ึงจะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลานั้น หรือ
ในอีกความหมายหน่ึงก็คือ ถ้าอัตราแลกเปล่ียนแบบทันทีระหว่างสองประเทศเ ร่ิมจากจุดเสมอภาคการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนต่อความแตกต่างในอตัราเงินเฟ้อของสองประเทศมีแนวโน้มท่ีจะถูกทาํให้หมดไปใน
ระยะยาวดว้ยการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแบบทนัทีในขนาดท่ีเท่ากนัแต่เป็น ไปในทิศทางตรงขา้ม  

ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบั อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ของ
แต่ละประเทศ จะเท่ากับอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Real Interest Rate) บวกด้วยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
(Expected Inflation) ในประเทศนั้น ๆ โดยนกัเศรษฐศาสตร์ เออร์วิง ฟิชเชอร์ (Irving Fisher) เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ี 
เพ่ือใช้อธิบายความสัมพนัธ์ ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อของสองประเทศโดยมีหลกัการว่า อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินในตลาดเงินของแต่ละประเทศนั้นจะประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีนกัลงทุนตอ้งการ
บวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในตลาดเงินของประเทศนั้น ๆ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในตลาดเงินทุก
ประเทศควรจะเท่ากนัเพ่ือไม่ให้นกัลงทุนเกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ จึงอาจกล่าวไดว้่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น
ตวัเงินจะแปรผนัโดยตรงตามอตัราเงินเฟ้อ 

ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา เป็นทฤษฎีการเช่ือมโยงกบั
ระหว่างทฤษฎี The Fisher Effect กบัทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบ เทียบโดยการอาศยัความแตกต่างของ
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อัตราเงินเฟ้อระหว่างสองประเทศเป็นตัวกลางเป็นท่ีมาของทฤษฎี The International Fisher Effect ซ่ึงแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยหลกัการของทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้่า 
“ความแตกต่างของอัตราดอกเบ้ียท่ีเป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) ในตลาดเงินสองประเทศจะเท่ากับ
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสองสกุลนั้นแต่มีเคร่ืองหมายหรือทิศทางตรงกนัขา้ม”
โดยท่ีเงินตราสกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าโดยเปรียบเทียบจะมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินตราสกุลท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียสูงกว่า เน่ืองจากในมุมมองนกัลงทุน หากสกุลเงินของประเทศท่ีไปทาํการลงทุนไวมี้แนวโนม้อ่อน
ค่าลง นกัลงทุนย่อมเรียกร้องการชดเชยผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในรูปของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าโดยเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท่ากับการไปลงทุนในประเทศท่ีมี
แนวโนม้ว่าค่าเงินจะแขง็ข้ึน  

ทฤษฎีความเสมอภาคของดอกเบ้ีย (Interest Rate Parity Theory: IRP) เป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกบัอีกสกุล
หน่ึง โดยผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเงินทุนในรูปบญัชีเงินฝากจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองปัจจยั คืออตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียน IRP เป็นการเปรียบเทียบบัญชีเงินฝากในรูปเงินสกุลสองสกุล ท่ีหากปัจจัยด้านดอกเบ้ียทาํให้
ผลตอบแทนในรูปของบญัชีเงินฝากนั้นแตกต่างกนัแลว้จะทาํให้เกิดการไหลของเงินทุนสกุลหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทน
น้อยไปยงัอีกสกุลหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าอยา่งมากจนกระทัง่ผลตอบแทนระหว่างเงินสองสกุลจะเท่ากนั 
โดยค่าเงินสกุลท่ีให้ผลตอบแทนตํ่ากว่าจะอ่อนค่าลงจนเขา้สู่ระดบั ท่ีมีความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ียนัน่เองซ่ึง
ทฤษฎีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติว่าการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเป็นไปอยา่งเสรีไม่มีตน้ทุนในการทาํธุรกรรมไม่มีภาษีและไม่มี
ความเส่ียงทางการเงิน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การอ้างอิงในเน้ือหา 
ชนะโชค ศรีพุ่มไข่,2559 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียน แปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใชข้อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทาํ
การเก็บขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลสถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.
2549 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จานวน 125 เดือน ผลการศึกษาอตัราการคา้มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% และมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่า R2 เท่ากบั 0.2309 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระสามารถ
อธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 23.09 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 76.91 เกิดจากปัจจยัอ่ืน โดยอตัราการคา้ มีผลต่ออตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.0002 มีทิศทางเดียว กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ณัฐิดา จดัวงศ์,2561 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินหยวนต่อค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินหยวนต่อค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ โดยใชข้อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบรายเดือน ทาํการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 228 เดือน โดยเลือกศึกษาปัจจยัท่ี
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คาดว่าน่าจะมีความสมัพนัธ์กนัระหว่าง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
หยวนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ 
มูลค่าการส่งออกจีน-สหรัฐอเมริกา มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.000 
และมีทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงถา้ประเทศมีมูลค่าการส่งออกสินคา้เพ่ิมข้ึน แสดงว่ามีการไหลเขา้ของ
เงินตราต่าง ประเทศเพ่ิมข้ึน อนันาํไปสู่อุปทานของเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าข้ึน 
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินหยวนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั  

อมลวรรณ สันติปาละนันท์,2560 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยประชากร
และกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลสถิติอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทั้งหมดเป็นรายเดือน จาํนวน 121 เดือน ตั้งแต่ กนัยายน พ.ศ. 2550 
ถึง วนัท่ี กนัยายน พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ คือ  

อตัราเงินเฟ้อ (INF) หมายถึง ถา้อตัราเงินเฟ้อโดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไป อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR) หมายถึง ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคารโดยเฉล่ีย

เปล่ียนแปลงไป อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) หมายถึง ถา้ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบโดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไป 1% ใน

ทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
ดชันีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (ECEI) หมายถึง ถ้าดชันีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบโดยเฉล่ีย

เปล่ียนแปลงไป 1% ในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
สาริศ นาถะภกัติ,2560 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินจัตต่อค่าเงินบาทเพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า (BOT) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
(Stock Index) และเงินหมุนเวียนประเภท M1 (M1) มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินจตัต่อค่าเงินบาท 
(MMK) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทั้งหมดท่ีตอ้งการ
ศึกษาไดแ้ก่ ดุลการคา้ (BOT) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีตลาดหลกัทรัพย(์Stock Index) และเงินหมุนเวียน
ประเภท M1 (Money Supply M1) ยอ้นหลงั 49 เดือน โดยใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินจตัต่อค่าเงินบาท มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนค่า 
เงินจตัต่อค่าเงินบาท ณ ระดบันยัสาํคญั 0.000 และมีทิศทางเดียวกบัท่ีตั้งสมมุติฐานไว ้

Sirui WU,2018 การประมาณค่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและการวิเคราะห์อตัราแลกเปล่ียนผ่านไปยงั
ราคานาํเขา้ เพ่ือศึกษาการทาํงานของอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากมีบทบาทสําคญัในดา้นการเงินตลาดและการค้า
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อนโยบายการเงินประสิทธิผล โดยการเก็บรวบรวมใชใ้ช้
ขอ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2523 ถึง 2559ภายใตร้ะบอบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั ผลการวิจยับ่งช้ีความแตกต่าง
ขา้มประเทศในอตัราแลกเปล่ียนผา่นทั้ง LCP และ PCP ถูกปฏิเสธในทุกประเทศจากนั้นงานน้ีไดรั้บการพฒันาเพ่ือ
ตรวจสอบปัจจยักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนผ่าน ผลการศึกษา GDP ท่ีแทจ้ริงอตัราการเติบโตของเงินและอตัราเงิน
เฟ้อมีทั้งหมดแสดงความสําคญัในการกาํหนดในระดบัหน่ึงในขณะท่ีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนคือมี
ความสําคญัอย่างต่อเน่ืองสําหรับทุกประเทศในการทดสอบทั้งหมด นอกจากน้ีรายไตรมาสอัตราเงินเฟ้อมี
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แนวโน้มท่ีจะมีความสําคญัในการกําหนดอตัราการส่งผ่านของอตัราแลกเปล่ียนสําหรับเยอรมนีและสหราช
อาณาจักรในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อรายปีมีความสําคญัในฝร่ังเศสและกรณีของสหรัฐฯ น้ีอาจบ่งบอกถึงอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีส่งผ่านของเยอรมนีและสหราชอาณาจกัรตอบสนองต่อสกุลเงินของตนอตัราเงินเฟ้อเร็วกว่าใน
ฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา บตัรผา่นอตัราแลกเปล่ียนท่ีแตกต่างกนัทัว่ประเทศดว้ยการวางแผนให้เราตรวจสอบการ
ส่งผ่านอัตราแลกเปล่ียนสําหรับประเทศใดประเทศหน่ึงโดยละเอียดสหราชอาณาจักรได้รับเลือกให้เป็น
วรรณกรรมท่ีผา่นมาส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีสหรัฐอเมริกา  

กรรณิกา ศรีสังข์งาม และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ,2559 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาหนดอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน(Economic Factors that Determine Currency Exchange Rate between Baht and Yuan) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน โดย
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนามาศึกษาประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร (interbank rate) อตัราเงินเฟ้อ 
(inflation rate) ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (Real Effective Exchange Rate) มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน (export to 
China) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET index) เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบ
รายเดือน ทาการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดย
เลือกศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าน่าจะมีความสมัพนัธ์กนัระหว่าง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับเงินหยวน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR)มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 95% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 

ประภาศิริ ไตรพรวฒันกลุ ,2559 ปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุล เงินกลุ่มประเทศ จี 
20 เพ่ือศึกษาปริมาณเงินของประเทศไทย รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทน
ตราหน้ีรหว่างประเทศ ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ เงินลงทุนโดยตรงสุทธิ การส่งออกสุทธิ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัอตัราและเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินกลุ่มประเทศ จี 20 ท่ีประเทศไทยมีการส่งออกไปมากท่ีสุด 5 อนั
อบัแรกพ.ศ. 2549 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมจาํนวน 120 เดือน โดยปริมาณเงินของประเทศไทย รายไดท่ี้
แทจ้ริงของประเทศไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหว่างประเทศ ความแตกต่างของอตัรา
เงินเฟ้อระหว่างประเทศ การส่งออกสุทธิ มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อ
หยวน ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อรูเปีย อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเงินลงทุนโดยตรงสุทธิไม่มีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อหยวน ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อรูเปีย 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

วารุณี แพงพงค,์2558 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลก เปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาแลค้นหา
องค์ประกอบย่อยของการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ประเภทขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series) ขอ้มูลแบบรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
รวมทั้งส้ิน 126 เดือน องคป์ระกอบรายได-้ค่าใชจ่้ายแสดงถึงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนัผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ องค์ประกอบ
ดุลการคา้แสดงถึงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์
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ในทิศทางเดียวกันกบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ปัจจัยราคาทองค่าเฉล่ียของประเทศไทย เป็นเพียงปัจจัยดา้น
เศรษฐกิจปัจจยัเดียวท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ 

 
รูปภาพและตาราง  

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS 

ตวัแปร BRL RUB INR CNY ZAR 
IR −0.0032 - −0.0010 - 0.0154 - 1.1932  −0.1086 - 
FER 0.1607 - −0.0019 - 0.0020 - −0.0491  0.0100 - 
Ne 0.0118 - 0.0008 - 0.0003 - 0.0050 - 0.0010 - 
INF 0.2124  0.0012 - −0.0001 - 0.0896  0.0232  
REER −0.0773  −0.0023 - −0.0040  −0.0991  −0.0064 - 
F-Stat 3.005618 0.312564 7.786832 11.94908 1.988018 
P-value 0.017502 0.903509 0.000012 5.73e-08 0.094202 

R2 0.203005 0.045048 0.405843 0.455083 0.137932 
 

การเขียนสมการ 
สมการท่ี 1 ปัจจยัท่ีผลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเรียลบราซิล(บราซิล) 
BRLt =  𝐚 + 𝐛𝟏INFBRLt + 𝐛𝟐IRBRLt + 𝐛𝟑REERTHAIt + 𝐛𝟒 FERTHAIt + 𝐛𝟓NeBRLt 
 
สมการท่ี 2 ปัจจยัท่ีผลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินรูเบิล(รัสเซีย) 
RUBt =  𝐚 + 𝐛𝟏INFRUBt + 𝐛𝟐IRRUBt + 𝐛𝟑REERTHAIt + 𝐛𝟒 FERTHAIt + 𝐛𝟓NeRUBt 
 
สมการท่ี 3 ปัจจยัท่ีผลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินรูปี(อินเดีย) 
INR t =  𝐚 + 𝐛𝟏INFINR t + 𝐛𝟐IRINR t + 𝐛𝟑REERTHAIt + 𝐛𝟒 FERTHAIt + 𝐛𝟓NeINR t 
 
สมการท่ี 4 ปัจจยัท่ีผลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินหยวน(จีน) 
CNYt =  𝐚 + 𝐛𝟏INFCNYt + 𝐛𝟐IRCNYt + 𝐛𝟑REERTHAIt + 𝐛𝟒 FERTHAIt + 𝐛𝟓NeCNYt 
 
สมการท่ี 5 ปัจจยัท่ีผลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินแรนด(์แอฟริกาใต)้ 
ZAR t =  𝐚 + 𝐛𝟏INFZAR t + 𝐛𝟐IRZAR t + 𝐛𝟑REERTHAIt + 𝐛𝟒 FERTHAIt + 𝐛𝟓NeZAR t 
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วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลในการศึกษาเป็นประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) และเป็นขอ้มูลแบบอนุกรม

เวลา โดยการนาํขอ้มูลสถิติของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เป็นรายเดือน ตั้งแต่  มกราคม 2558 จนถึง มิถุนายน 
2563 รวมระยะเวลา 66 เดือน แบ่งออกเป็น ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS ไดแ้ก่ มูลค่าส่งออกสุทธิของไทยไปยงัแต่ละประเทศของกลุ่มการคา้ 
BRICS ,ดชันีค่าเงินท่ีแท้จริง ,ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อ ,ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย ,เงินทุนสํารองระหว่าง
ประเทศ ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS 
ไดแ้ก่ บราซิล : เรียลบราซิล (BRL) , รัสเซีย : รูเบิล (RUB) , อินเดีย : รูปี (INR) , จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY) , 
แอฟริกาใต ้: แรนด์ (ZAR) โดยงานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Model) มาประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square Method : OLS) เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติละหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS พบว่ามีตวั

แปรต้นอย่างน้อยหน่ึงตวัส่งผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และร้อยละ 95 
ประกอบดว้ย เงินทุนสาํรองระหว่างประเทศ(FER) ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อ(INF) ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย(IR) 
ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง(REER) ตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ(FER) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) 
อย่างมีนยัสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในปริมาณ
ทุนสาํรองเงินตราต่างประเทศของประเทศในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการปรับความแตกต่างระหว่าง
ยอดรวมทางดา้นรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศของทั้งบญัชีเดินสะพดัและบญัชีเงินทุน ในรอบระยะเวลา
นั้นๆ ซ่ึงถา้เงินทุนสาํรองระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน 

ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อ(INF)  มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินเรียลบราซิล(บราซิล) อตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินแรนด์
(แอฟริกาใต)้ อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นส่วนต่างของอตัราดอกเงินเฟ้อภายในประเทศสูงข้ึนระดบั
ราคาของสินคา้และบริการของประเทศมีราคาสูงข้ึนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลง 

ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย(IR) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) อยา่งมี
นยัสําคญัในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินในตลาดเงินของแต่ละประเทศนั้นจะประกอบดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีนกัลงทุนตอ้งการบวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในตลาดเงินของประเทศนั้น ๆ  
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในตลาดเงินทุกประเทศควรจะเท่ากนัเพ่ือไม่ให้นกัลงทุนเกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ 
จึงอาจกล่าวไดว้่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินจะแปรผนัโดยตรงตามอตัราเงินเฟ้อ 
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ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง(REER) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินเรียลบราซิล(บราซิล) อตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินรูปี(อินเดีย) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินหยวน เรนมินบิ(จีน) อย่างมี
นยัสาํคญั ในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบ
กบัประเทศท่ีทาํการคา้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
ผลจากงานวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS โดยนาํปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทต่อของแต่ละประเทศในกลุ่มการคา้ BRICS ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ให้ความสนใจในการศึกษาอตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS และสามารถนาํขอ้มูลใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ
วางแผนและป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินทางการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ประยกุตใ์ชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ือประเมินสถานการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ หรือนโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนหรือเก็งกาํไร พร้อมรับมือกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวน
ตลอดเวลา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อค่าเงินของกลุ่มการคา้ BRICS แสดงให้เห็น
ว่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ สามารถนาํไปใชใ้นการคาดการณ์แนวทางประกอบการวางแผนและ
ป้องกนัความเสียงของค่าเงิน หรือนโยบายทางเศรษฐกิจ พร้อมรับมือกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนั
ผวนตลอดเวลา และนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการลงทุนท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศ แต่
เน่ืองจากในช่วงเวลาของการศึกษาขอ้มูล มีเหตุการณ์กาํแพงภาษีระหว่างจีนกบัอเมริกา และการณ์โควิด-19 ซ่ึงทัว่
โลกประสบกบัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลากหลายเหตุการณ์ ทาํให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ทาํให้รัฐบาล
และธนาคารกลางมีการใชม้าตรการและนโยบายทางการเงินต่าง ๆ เขา้แทรกแซงเพ่ือช่วยเหลือ ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการ
นาํผลการศึกษาไปใช ้ควรนาํเอาตวัแปรต่าง ๆ นาํมาพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย 
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แนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลสีซ่ิง ในเขตพืน้ที่ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

GUIDELINES FOR CAR LEASING SERVICE OF LEASING COMPANY IN 
THE UPPER NORTHEASTERN REGION OF THAILAND 

 

กฤตนัย  จันทร์ชมภู1 และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร2 

Kittanai Junchomphoo and Ruchirat Patanathabutr 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง กาํหนดช่ือและให้
ความหมายขององค์ประกอบสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง มีวิธีการศึกษาโดยใชก้ารวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือหาตวัแปรสังเกตได ้ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือจาํแนกองค์ประกอบ และใชก้ารระดม
สมองเพ่ือกาํหนดแนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิงท่ีมีประสิทธิภาพ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 500 คน ผลการศึกษา สามารถจาํแนกองค์ประกอบการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง ได ้5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ (1) การสร้างเง่ือนไขและวิธีการให้บริการท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่นได ้ใชต้วัย่อว่า “S” (2) การมุ่งสร้างการรับรู้และความ
พึงพอใจต่อการให้บริการท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง ใช้ตวัย่อว่า “A” (3) การให้บริการด้วยสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
เหมาะสม สวยงาม น่ามอง ใชต้วัย่อว่า “B” (4) ความพร้อมในการให้บริการดา้นสินเช่ือของพนกังานอยู่เสมอ ใชต้วัย่อว่า 
“A”  และ (5) ค่างวดผอ่นตรงไดสิ้ทธิทนัที ใชต้วัยอ่ว่า “I” โดยองคป์ระกอบทั้งหมดสามารถอธิบายประสิทธิภาพการบริการ
สินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิงได ้ร้อยละ 69.924 นาํองค์ประกอบท่ีไดก้าํหนดเป็นแนวทาง “SABAI” ให้นิยามว่า “การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการสินเช่ือรถยนต์ให้ สะดวก สบาย และเหมาะสมกับบริบทของลูกค้า” แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง มีจาํนวน 5 แนวทาง 7 โครงการ โดยใชง้บประมาณรวม 4,230,000 
บาท และคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 การบริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั   ลีสซ่ิงในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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Abstract 

The objective of this study was to study the components of the car loan service of a leasing company by defining the name and 
meaning of the leasing company car loan service. The methodology of the research used the documentary research and semi-
structured interviews were used as the methodology of this research to find observable variables, used exploratory element analysis 
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to classify elements, and brainstorming to determine guidelines for enhancing the car loan service of leasing companies.  The Data 
were collected from a sample of 500 people. 
The study results were able to classify five components of the car loan service of a leasing company: (1) Service to individual 
needs of Customer “S”, (2) Aiming to Raise Awareness and Satisfaction with Consistently Excellent Service “A”, (3) Beautiful 
office and Environment “B”, (4) Always Ready to Services “A”, and (5) Installment Payments on Time with Special Benefits) 
“I”. All elements could describe the efficiency of car loan services of leasing companies (69.924 percent) using the obtained 
elements to define as guidelines of “SABAI”, by giving the definition that "Modifying the car loan service model to be more 
comfortable and suitable for the context of the customers". There were approaches to improve the efficiency of car loan services 
of leasing companies, it included 5 approaches and 7 projects using a total budget of 4,230,000 baht. It was expected that in the 
fiscal year 2022, the car loan services of leasing companies in the upper northeastern region of Thailand will be more efficient. 
 
Keyword: Car leasing service, Leasing company, Factor analysis 
 

บทน า 
 
ธุรกิจลีสซ่ิง คือ แหล่งปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ ซ่ึงผูเ้ช่าไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นตามความตอ้งการโดย

ไม่ไดล้งทุนซ้ือ โดยผูใ้ห้เช่ายงัมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น และผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีตกลงกนั และเม่ือ
ส้ินสุดสญัญากรรมสิทธ์ิในทรัพยอ์าจเปล่ียนไปเป็นของผูเ้ช่าหรือไม่ก็ได ้ (กิตติ ผสมทรัพย,์ 2551) ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีประกอบธุรกิจลีสซ่ิง เพ่ิมข้ึนจาํนวนหลายราย ทาํให้ธุรกิจลีสซ่ิงมีการแข่งขนัทางการตลาดและบริการ เพ่ือ
ดึงดูดลูกคา้และแสวงหาลูกคา้หรือผูบ้ริโภคให้แก่ธุรกิจตนเอง อาทิเช่น การแข่งขนัดา้นอตัราดอกเบ้ีย กระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือและการบริการท่ีรวดเร็ว ตลอดจนการจดัรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย (ศูนยวิ์จยั
กสิกรไทย, 2563) 

ดงันั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินเช่ือรถยนต์ จึงเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีธุรกิจลีสซ่ิง ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงโดยมีการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีแข่งขนัไดใ้นธุรกิจเดียวกนั 

ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 5 จังหวดั คือ อุดรธานี เลย หนองบวัลําภู 
หนองคาย และบึงกาฬ โดยในปี 2662 ท่ีผา่นมา พบว่า มีจาํนวนรถยนตจ์ดทะเบียนใหม่รวมทั้งส้ิน 129,865 คนั ลดลง
จากปี 2561 จาํนวน 3,420 คนั (กรมขนส่งทางบก, 2562) จากจาํนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ท่ีมีปริมาณลดลงและ
สภาพการการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจลีสซ่ิงท่ียงัคงความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ผูศึ้กษาในฐานะเจ้าหน้าท่ี
สินเช่ือผูดู้แลรับผิดชอบในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธุรกิจลีสซ่ิงแห่งหน่ึง จึงสนใจศึกษาแนวทาง
พฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ นิยามและให้ความหมายองค์ประกอบการ  และกําหนดแนวทาง
พฒันาการบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ให้
มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง บนแนวทางองค์ประกอบท่ีศึกษาโดยคาํนึงถึงความ
คิดเห็นของลูกคา้เป็นสาํคญั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเอกสาร 

 
การวิจยัเอกสาร เป็นการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ เพ่ือคน้หาขอ้เทจ็จริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของขอ้มูลต่าง ๆ  

ท่ีศึกษา จากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสาร วารสาร บนัทึก หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เป็นตน้ (Scott, 2006) 
 

การสัมภาษณ์ 
 
การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลก่ึงโครงสร้าง โดยมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวล้่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา (มานพ คณะโต, 2550) โดยการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงานและเขา้ใจวิธีการให้บริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง 
อยา่งนอ้ย 5 ปี ข้ึนไป และเป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 10 ปีข้ึนไป 

 
ธุรกิจลีสซ่ิง 

 
ธุรกิจลีสซ่ิง เป็นธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินในรูปแบบของการให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิงรถยนตส่์วน

บุคคล (Hartmann-Wendelset al., 2014) โดยท่ีผูใ้ห้เช่ายงัคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นในขณะท่ีผูเ้ช่าเป็นเพียง
ผูใ้ชท้รัพยสิ์นนั้น ๆ  

 
ตารางที่ 1  ความถ่ีสะสมตวัแปรสังเกตไดข้ององคป์ระกอบแนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทั  
ลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ตวัแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบแนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษัทลสีซ่ิง ความถี่ 
วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บอนุมติัเหมาะสม 40 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัลีสซ่ิง 40 
ระยะเวลาผอ่นชาํระมีความเหมาะสม 40 
สินเช่ืออนุมตัิเร็ว 40 
ความหลากหลายในเง่ือนไขของการเช่าซ้ือ 40 
อตัราดอกเบ้ียการเช่าซ้ือ 40 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีถูกกวา่ท่ีอ่ืน 40 
ค่างวดท่ีตอ้งชาํระรายเดือน 40 
ค่าธรรมเนียมในการชาํระหน้ีล่าชา้เหมาะสม 40 
ความสะดวกในการชาํระงวด 39 
การใหบ้ริการลูกคา้นอกสถานที่ 39 
มีสาขายอ่ยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 39 
การใหส่้วนลด 39 
การแจกของสมนาคุณ 39 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 39 
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ตารางที่ 1  ความถ่ีสะสมตวัแปรสังเกตไดข้ององคป์ระกอบแนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทั  
ลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (ต่อ) 

ตวัแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบแนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษัทลสีซ่ิง ความถี่ 
ขั้นตอนการทาํงานท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ 39 
เอกสารการยืน่ขอสินเช่ือไม่ซบัซอ้น 39 
เอกสารประกอบสินเช่ือเหมาะสมกบัการขอบริการ 39 
ใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศในการใหบ้ริการ 39 
การแจง้ระยะเวลาในการใหบ้ริการใหลู้กคา้ทราบ 39 
พนกังานบริการดว้ยความใส่ใจในการใหค้าํแนะนาํ/ปรึกษาท่ีดี 38 
พนกังานความมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส 38 
พนกังานความรู้และมีความเช่ียวชาญดา้นสินเช่ือ 38 
พนกังานบุคลลิคดี แต่งกายสะอาด เหมาะสม 38 
พนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 38 
ความมีนํ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์และมารยาทท่ีดีของพนกังาน 38 
ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 38 
พนกังานใหบ้ริการตามลาํดบัก่อนหลงั 38 
ความสะดวกและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 37 
มีสถานที่จอดรถกวา้งขวาง 37 
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ 37 
การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศของสถานที่ใหบ้ริการ 37 
มีท่ีพกันัง่รอ นํ้ าด่ืม หอ้งนํ้ า ท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 37 
เอกสารส่ิงพิมพท่ี์เตรียมไวใ้หบ้ริการ 37 
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ําหรับใหบ้ริการมีความทนัสมยั 37 
บริษทัมีสถานท่ีตั้งติดต่อสะดวก 37 
บริษทัตั้งอยูใ่กลชุ้มชน/สถานท่ีทาํงาน/บา้น 37 
ท่ีต ั้งบริษทัมีการคมนาคมสะดวก 37 
ช่วงเวลา เปิด-ปิด ในการทาํการเหมาะสม 37 
การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 37 
มีการประชาสัมพนัธ์ โดยแจกแผน่พบั ใบปลิว 37 
มีการมอบของท่ีระลึกในโอกาสตา่ง ๆ 37 
มีโปรโมชัน่ส่วนลดดอกเบ้ีย 37 
มีบริการ Call Center แนะนาํต่าง ๆ 37 
ป้ายช่ือบริษทัมองเห็นชดัเจน 37 
ลูกคา้ติดต่อทาํธุรกรรมทางเงินไดส้ะดวก 37 
มีบริการหลงัการขาย 37 
การไดรั้บสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ิม กรณีชาํระตรงทุกงวดในปีแรก 37 
ฟรีค่าธรรมเนียมสําหรับการชาํระค่างวดต่างธนาคาร 37 
บุคคล/สินทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัเหมาะสม 37 
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วธีิการศึกษา 
 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการใชเ้ทคนิคในการสํารวจ และ

หาความหมายของตวัแปรท่ีสังเกตได ้เพ่ือหาความชดัเจนขององค์ประกอบท่ีตอ้งการวดัคะแนนตามการวดัตามตวั
บ่งช้ีในกรณีท่ีนกัวิจยัยงัไม่มีทฤษฎีสนับสนุน (อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี, 2559) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือลดจํานวน 
ตวัแปรลง และกาํหนดเป็นตวัแปรใหม่ท่ีสามารถนาํไปหาค่าของขอ้มูลในการวิเคราะห์เชิงสถิติได ้ (ปรียานุช อภิบุณ
โยภาส, 2559) 

1.  การกาํหนดและการจาํแนกประชากร/กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาองค์ประกอบของการบริการด้านสินเช่ือคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการด้าน

สินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิงในเขตพ้ืนท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จาํนวน 500 คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงแนวคิดของคอมเลยแ์ละลี ท่ีว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบควรกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง 500 คน จึงจะมีความเหมาะสมในระดบัท่ีดีมาก การวิเคราะห์ขอ้มูลเกิดความสมบูรณ์ในการ
ประมวลผล (Comrey and Lee, 1992) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะคาํถามแบบให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว และเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended 
Question) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษทัลีสซ่ิง 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเป็นคาํถามลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบดว้ย 50 ขอ้คาํถาม 

3.  วิธีเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 500 ชุด โดยไดท้าํการแจกแบบสอบถามตามชุมชน สํานกังานตวัแทน

จาํหน่ายรถยนต์ และเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิงในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํนวน 200 คน และเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการดา้นสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิงในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดัเลย จงัหวดัละ 150 คน ท่ี
เท่า ๆ กนั ในช่วงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

4.  วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 
ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม SPSS for 

Windows เพ่ือหาค่าสถิติ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 
4.1  การตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชวิ้เคราะห์ เพ่ือสร้างเป็นเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ และนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ

ข้อตกลงเบ้ืองต้นว่าตวัแปรขององค์ประกอบมีความสัมพนัธ์กันในระดบัสูง โดยตวัแปรต้องมีค่ามากกว่า 0.3 
(Wiersma, 1991) 
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4.2  การสกดัองค์ประกอบ (Factor Extraction) เพ่ือลดจาํนวนตวัแปรและความง่ายต่อการแปลความหมาย 
(ปรียานุช อภิบุณโยภาส, 2559)  

4.3  การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล เพ่ือหาค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรโดยไม่รวมความคลาดเคล่ือนของการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างตน้แบบกบักลุ่มตวัอย่าง  

4.4  การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือแยกตวัแปรให้เห็นเด่นชดัว่าตวัแปรหน่ึง ๆ โดยใช้
เทคนิคยอ่ยแบบวาริแมกซ์ (Varimax) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

4.5  การเลือกค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) เพ่ือจดัตวัแปรตามค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ โดยหากมี
ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาก คือ มีค่าเขา้สู่ +1 หรือ –1 ในองคป์ระกอบใด จะจดัตวัแปรนั้นให้อยูใ่นองคป์ระกอบนั้น 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอาย ุ30 ปี - 

ไม่เกิน 40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท - ไม่เกิน 45,000 บาท ประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตวั พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้างและเป็นเกษตรกร มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริการ
สินเช่ือของบริษทัลิสซ่ิง ตั้งแต่ 3 ปี - ไม่เกิน 5 ปี 

ผลการศึกษาตวัแปรสังเกตไดข้ององค์ประกอบ  พบว่าองค์ประกอบของการบริการสินเช่ือรถยนต์ จาํนวน 50 
องค์ประกอบ เม่ือนาํมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจสามารถลดองค์ประกอบจาก 50 องค์ประกอบ เหลือ 5 
องคป์ระกอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 2  องคป์ระกอบท่ี 1 

องค์ประกอบที ่1 Factor Loading Score 
อตัราดอกเบ้ียการเช่าซ้ือ 0.782 
ความหลากหลายในเง่ือนไขของการเช่าซ้ือ 0.764 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีถูกกวา่ท่ีอ่ืน 0.755 
ค่าธรรมเนียมในการชาํระหน้ีล่าชา้เหมาะสม 0.749 
สินเช่ืออนุมตัิเร็ว 0.720 
ระยะเวลาผอ่นชาํระมีความเหมาะสม 0.715 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัลีสซ่ิง 0.711 
ค่างวดท่ีตอ้งชาํระรายเดือน 0.690 
ขั้นตอนการทาํงานท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ 0.651 
เอกสารการยืน่ขอสินเช่ือไม่ซบัซอ้น 0.648 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 0.640 
เอกสารประกอบสินเช่ือเหมาะสมกบัการขอบริการ 0.638 
วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บอนุมติัเหมาะสม 0.628 
ความสะดวกในการชาํระงวด 0.616 
การใหส่้วนลด 0.577 
บุคคล/สินทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัเหมาะสม 0.521 
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ตารางที่ 3  องคป์ระกอบท่ี 2 
องค์ประกอบที ่2 Factor Loading Score 

มีการประชาสัมพนัธ์ โดยแจกแผน่พบั ใบปลิว 0.848 
การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 0.837 
มีการมอบของท่ีระลึกในโอกาสตา่ง ๆ 0.813 
ป้ายช่ือบริษทัมองเห็นชดัเจน 0.787 
มีบริการ Call Center แนะนาํต่าง ๆ 0.756 
การแจกของสมนาคุณ 0.745 
มีสาขายอ่ยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 0.664 
การใหบ้ริการลูกคา้นอกสถานที่ 0.571 
มีบริการหลงัการขาย 0.537 
ลูกคา้ติดต่อทาํธุรกรรมทางเงินไดส้ะดวก 0.536 

 
ตารางที่ 4  องคป์ระกอบท่ี 3 

องค์ประกอบที ่3 Factor Loading Score 
บริษทัตั้งอยูใ่กลชุ้มชน/สถานท่ีทาํงาน/บา้น 0.928 
บริษทัมีสถานท่ีตั้งติดต่อสะดวก 0.910 
เอกสารส่ิงพิมพท่ี์เตรียมไวใ้หบ้ริการ 0.893 
ท่ีต ั้งบริษทัมีการคมนาคมสะดวก 0.889 
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ําหรับใหบ้ริการมีความทนัสมยั 0.876 
ช่วงเวลา เปิด-ปิด ในการทาํการเหมาะสม 0.875 
มีท่ีพกันัง่รอ นํ้ าด่ืม หอ้งนํ้ า ท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 0.873 
การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศของสถานที่ใหบ้ริการ 0.812 

 

ตารางที่ 5  องคป์ระกอบท่ี 4 
องค์ประกอบที ่4 Factor Loading Score 

ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 0.695 
ความมีนํ้ าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์และมารยาทท่ีดีของพนกังาน 0.682 
พนกังานความรู้และมีความเช่ียวชาญดา้นสินเช่ือ 0.650 
พนกังานความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส 0.649 
พนกังานบุคลิกดี แต่งกายสะอาด เหมาะสม 0.645 
พนกังานบริการดว้ยความใส่ใจในการใหค้าํแนะนาํ/ปรึกษาท่ีดี 0.604 
พนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 0.603 
พนกังานใหบ้ริการตามลาํดบัก่อนหลงั 0.595 
ความสะดวกและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 0.536 

 
ตารางที่ 6  องคป์ระกอบท่ี 5 

องค์ประกอบที ่5 Factor Loading Score 
การไดรั้บสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ิม กรณีชาํระตรงทุกงวดในปีแรก 0.540 
ฟรีค่าธรรมเนียมสําหรับการชาํระค่างวดผา่นธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 0.503 
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ผลการศึกษาเพ่ือก าหนดช่ือและให้ความหมายขององค์ประกอบการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษัทลีสซ่ิง ใน
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย สามารถน ามาก าหนดช่ือและให้ความหมาย
องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถตั้งช่ือไดว้่า วิธีการให้บริการท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่นได ้(Service to individual needs of 
Customer) ใชต้วัยอ่ว่า “S” ประกอบดว้ย 16 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถตั้งช่ือไดว้่า การมุ่งสร้างการรับรู้และความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีเป็นเลิศอย่าง
ต่อ เ น่ือง  (Aiming to Raise Awareness and Satisfaction with Consistently Excellent Service) ใช้ตัวย่อว่ า  “A” 
ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 สามารถตั้งช่ือไดว้่า การให้บริการดว้ยสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเหมาะสม สวยงาม น่ามอง 
(Beautiful office and Environment) ใชต้วัยอ่ว่า “B” ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 4 สามารถตั้งช่ือไดว้่า ความพร้อมในการให้บริการด้านสินเช่ือของพนกังานอยู่เสมอ (Always 
Ready to Services) ใชต้วัยอ่ว่า “A” ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 สามารถตั้งช่ือไดว้่า ค่างวดผ่อนตรงไดมี้สิทธิประโยชน์พิเศษทนัที (Installment Payments on 
Time with Special Benefits) ใชต้วัยอ่ว่า “I” ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ 

แนวทางพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จากการ
นาํตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของแต่ละองค์ประกอบมาใชใ้นการตั้งเรียงกนัเป็นแนวทาง “SABAI” โดยให้นิยาม
เป็นภาษาไทยว่า “สบาย” โดยองค์ประกอบรวมทั้ง 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายประสิทธิภาพการบริการสินเช่ือ
รถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิง ไดร้้อยละ 69.924 พฒันาไดเ้ป็น 5 แนวทาง 7 โครงการ ซ่ึงจะนาํไปดาํเนินการในปีงบประมาณ 
2565 ไดแ้ก่ 

แนวทางท่ี 1 การพฒันาวิธีการให้บริการท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่นไดก้บัศกัยภาพลูกคา้  (Service to Individual Needs 
of Customer) จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการขอสินเช่ือออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ โครงการส่วนลด
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย โครงการรถบริการสินเช่ือเคล่ือนท่ี  

แนวทางท่ี 2 การมุ่งสร้างการรับรู้และความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง (Aiming to Raise 
Awareness and Satisfaction with Consistently Excellent Service) จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกผา่นโซเชียลมีเดีย 

แนวทางท่ี 3 การให้บริการดว้ยสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม น่ามอง (Beautiful office and Environment) 
จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีสวยงาม น่ามอง โครงการพฒันาศกัยภาพการให้บริการ
พนกังานสินเช่ือรถยนต ์

แนวทางท่ี 4 ความพร้อมในการให้บริการดา้นสินเช่ือของพนกังานอยู่เสมอ (Always Ready to Services) จาํนวน 
1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศกัยภาพการให้บริการพนกังานสินเช่ือรถยนต 

แนวทางท่ี 5 ค่างวดผอ่นตรงไดมี้สิทธิประโยชน์พิเศษทนัที (Installment Payments on Time with Special Benefits) 
จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการผอ่นดีไดเ้ลย “สินเช่ือส่วนบุคคล”ฟรีค่าธรรมเนียมการชาํระค่างวด” 
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ข้อเสนอแนะ 
 
1.  ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ควรนาํแนวทางการพฒันาการบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ตามแนวคิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการสินเช่ือรถยนต์ให้ สะดวก สบาย และ
เหมาะสมกบับริบทของลูกคา้ (SABAI) ไปปรับใชเ้ป็นแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการสินเช่ือ
รถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
ควรศึกษาการติดตามและประเมินผลการบริการสินเช่ือรถยนต์ของบริษัทลีสซ่ิง ในเขตพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตามแนวคิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการสินเช่ือรถยนตใ์ห้ 
สะดวก สบาย และเหมาะสมกับบริบทของลูกค้า (SABAI) ทุก 6 เดือน เพ่ือนําผลการประเมินมาพฒันาและ
ปรับปรุงการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการสินเช่ือรถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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จรณทักษะที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กรณศึีกษา บริษทัเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งหนึ่งในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Soft Skills Affecting the Work Efficiency of Employees in An Information 

and Communication Technology Industry: A Case Study of an Information 
Technology Company in the Stock Exchange of Thailand 

 

กฤษฎิ์ ธีรเวชพลกลุ1 และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน2 
Krit Theeravechpolkul and Suparerk Sooksmarn 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัจรณทกัษะของพนกังานบริษทักรณีศึกษา (2) ระดบัประสิทธิภาพ
การทาํงานของพนกังานบริษทักรณีศึกษา และ (3) จรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน
บริษทักรณีศึกษา ดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ โดยพฒันาแบบสอบถามจากการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชิงลึก ผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษา จาํนวน 4 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือพฒันาแบบสอบถาม ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทักรณีศึกษา จาํนวน 60 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัจรณทกัษะอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (2) กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การทาํงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และ (3) จรณทกัษะเก่ียวกบัวิธีการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานในบริษทักรณีศึกษา 
 
ค ำส ำคัญ: จรณทักษะ, ประสิทธิภำพกำรท ำงำน, อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

Abstract 
This research aims to study (1) soft skills level of employees of a case study company (2) work efficiency level of 
employees of a case study company, and (3) soft skills affecting the work efficiency of employees of a case study 
company. This study used a Qualitative and Quantitative method. Qualitative research interviews were conducted 
with four executives of the company, then analyze the data using content analysis and develop the questionnaire. 
Quantitative research was collected from the questionnaire with a sample of 60 employees of the company's 
information technology department. The data indicated (1)  employees of a case study company have high soft 
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skills level (2) employees of a case study company have high work efficiency level, and (3) working method soft 
skill affects the work efficiency of employees of a case study company 
 
Keywords: Soft skills, Work Efficiency, Information and Communication Technology Industry 
 

1. บทน า 
 

ทกัษะของพนกังานมีความจาํเป็นอยา่งมากต่อการทาํงานภายในองคก์ร ซ่ึงในอดีตองค์กรจะพิจารณาการจา้ง
งานและประเมินผลการทาํงานจากสมรรถนทกัษะ (Hard Skills) แต่ปัจจุบนัมีการนาํเอาจรณทกัษะ (Soft Skills) มา
พิจารณาร่วมกบัสมรรถนทกัษะมากข้ึนในการพิจารณาจ้างงานหรือประเมินการทาํงานของพนกังาน (Showry and 
Manasa, 2016) ซ่ึงจรณทกัษะเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัอย่างมากในการทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้า 
และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมผลผลิตจากการทาํงานของพนักงานได้ (Kantrowitz, 2005; Anderson, 
2014) 

สําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะของพนกังานเป็นส่ิงท่ีสําคญัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคการส่ือสาร ท่ีมีการเติบโต
และมีศกัยภาพสูงมากในการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2557; 
สถาบนัทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณเกือบ 
580,000 ลา้นบาท และจากการเติบโตของตลาดน้ี (สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560) 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจดา้นน้ีมากข้ึน ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใส่ใจในการพฒันาจรณทกัษะของพนกังาน 
เพ่ือให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการทาํงาน และส่งผลให้องคก์รสามารถเติบโตไดต่้อไป 

จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา เป็นบริษทัชั้นนาํในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทย ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชนมาอย่าง
ยาวนานกว่า 30 ปี ดว้ยทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ว่า 1,000 ลา้นบาท และมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศเพ่ือนบา้น จึงไดใ้ห้ความสําคญักบัการฝึกอบรมพนกังานโดยเฉพาะการฝึกอบรมจรณทกัษะ เพ่ือช่วยให้
พนกังานสามารถทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษทัได ้

จากการศึกษาบริษทักรณีศึกษา พบว่า พนกังานในบริษทัท่ีทาํงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมกัจะมีปัญหาเร่ือง
จรณทกัษะ เน่ืองจากพนักงานเหล่านั้นเห็นว่าเป็นจรณทกัษะไม่ค่อยมีความสําคญักับการทํางานของตนเอง 
โดยเฉพาะพนกังานใหม่ ประกอบกบับริษทัมีการฝึกอบรมดา้นจรณทกัษะให้แก่พนกังาน แต่ยงัไม่ไดมี้การเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัจรณทกัษะท่ีสําคญัสําหรับการทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อีกทั้งผูวิ้จยัยงั
พบว่าประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับจรณทกัษะท่ีสําคญัสําหรับพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจทาํการศึกษาเร่ืองจรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษทักรณีศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดบัจรณทกัษะของพนกังานบริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
หน่ึงในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท
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เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) เพ่ือศึกษาจรณทกัษะท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ (1) เพ่ือนาํขอ้มูลไปออกแบบการฝึกอบรมดา้นจรณทกัษะท่ีเหมาะสมสาํหรับ
พนกังานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทักรณีศึกษา (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และ (3) เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้พนักงานทราบถึงจรณทกัษะท่ีสําคญัในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงบวกในการปฏิบติังานและเพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานสามารถปฏิบติังานร่วมกบั
หวัหนา้ เพ่ือนร่วมงาน ลูกนอ้ง หรือการให้บริการต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

จรณทกัษะมีความสาํคญัต่อการทาํงานของพนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี หลาย
องค์กรเร่ิมให้ความสาํคญักบัจรณทกัษะของพนกังาน และจดัให้มีการรฝึกอบรมทางดา้นจรณทกัษะเพ่ิมข้ึน (Kamin, 
2013; Dean and East, 2019) โดยจรณทกัษะ ประกอบดว้ย 17 ดา้น ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความมีมารยาท 
(Courtesy) ความยืดหยุน่ (Flexibility) ความซ่ือสัตย ์(Integrity) การมีมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Skills) ทศันคติเชิง
บวก (Positive Attitude) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การทาํงานเป็นทีม 
(Teamwork) จรรยาบรรณในการทาํงาน (Work Ethic) ความฉลาดทางปัญญา (Intellectual) หัวใจการให้บริการ (Service 
Mind) ความเอาใจใส่ (Focus at Work) ทาํงานภายใตแ้รงกดดนั (Work under Pressure) การจดัลาํดบัความสาํคญั
ของงาน (Task Priority) การพฒันาตนเอง (Self-development) การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา (Decision Making Solutions) 
(Robles, 2012; Brandall, 2018; Rohn, 2019) 

ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคคล หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในองค์กรในการปฏิบติังานหรือ
ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเหมาะสม รวมทั้งความสามารถในการรับมือกบัส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
โดยคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรขององคก์รอยา่งคุม้ค่า เพ่ือให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
ซ่ึงการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์รจะตอ้งมีการวางแผนระบบการทาํงาน (Kanneh and Haddud, 2016) โดยอาจ
พิจารณาถึงขั้นตอนการทาํงาน ความสามารถของบุคคล หรือผลลพัธ์ของงาน เพ่ือลดการใชท้รัพยากรและความ
พยายามในการทาํงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานในความสําเร็จของงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
(Saetung, 2017) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของงาน (Quality) ปริมาณงาน (Quantity) เวลาในการ
ดาํเนินงาน (Time) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Costs) และวิธีการดาํเนินงาน (Method) (Petersen and Plowman, 
1989; Qodariah, Akbar, and Mauluddin, 2019; Tahir et al., 2019 และ Vooren et al., 2019) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยพฒันาแบบสอบถามจากการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 4 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกับข้อมูลจากการสืบค้น เพ่ือพฒันาแบบสอบถามเชิงปริมาณ จากนั้นจึงทาํการวิจัยเชิง
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ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
กรณีศึกษา โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยการแทนค่าสูตรของ Yamane (1967) ไดจ้าํนวน 60 
คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างสําหรับผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษามี 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูล
ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ (2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัจรณทกัษะของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาจรณทกัษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และถูกพฒันาจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษา โดย
ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง และมีการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดว้ยการหาความ
เท่ียงตรง (IOC) และการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีครอนบาค ซ่ึงคําถามแต่ละข้อต้องมี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 โดยแบบสอบถามสําหรับพนกังานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทักรณีศึกษามี 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา สาขาท่ีเรียนจบ และอายกุารทาํงาน โดยมีลกัษณะคาํถามแบบให้เลือกตอบและเป็นคาํถามปลายปิด 
(2) คาํถามเก่ียวกบัจรณทกัษะท่ีพนกังานมีในการทาํงาน โดยเป็นคาํถามท่ีมีโครงสร้างแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) และใชม้าตรวดัแบบลิเคอร์ท ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ยจรณทกัษะ 17 ดา้น 
และ (3) คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน โดยเป็นคาํถามท่ีมีโครงสร้างแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
และใชม้าตรวดัแบบลิเคอร์ท ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ยประสิทธิภาพการทาํงาน 5 
ดา้น 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ไดแ้ก่ บทสัมภาษณ์ (Merriam and 
Tisdell, 2016) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะช่วยในการระบุจรณทกัษะท่ีสําคญั และจรณทกัษะใดท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานของบริษทักรณีศึกษา เพ่ือนาํไปพฒันาแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
อายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 สถานภาพโสด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 เรียบจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 และอายกุารทาํงานมากกว่า 5 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
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ตารางที่  1  ระดบัความคิดเห็นต่อจรณทกัษะ 

จรณทักษะ (Soft Skills) Mean S.D. ระดับความคดิเห็น 

1.  การส่ือสาร (Communication) 3.83 0.779 เห็นดว้ยมาก 
2.  ความมีมารยาท (Courtesy) 4.35 0.543 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.  ความยืดหยุน่ (Flexibility) 4.56 0.437 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4.  ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 4.49 0.504 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
5.  การมีมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Skills) 4.13 0.573 เห็นดว้ยมาก 
6.  ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) 3.97 0.557 เห็นดว้ยมาก 
7.  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4.04 0.597 เห็นดว้ยมาก 
8.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) 4.23 0.525 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
9.  การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 4.41 0.515 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
10.  จรรยาบรรณในการทาํงาน (Work Ethic) 4.42 0.630 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
11.  ความฉลาดทางปัญญา (Intellectual) 3.79 0.576 เห็นดว้ยมาก 
12.  หวัใจการให้บริการ (Service Mind) 4.08 0.547 เห็นดว้ยมาก 
13.  ความเอาใจใส่ (Focus at Work) 4.08 0.613 เห็นดว้ยมาก 
14.  การทาํงานภายใตแ้รงกดดนั (Work under Pressure) 4.05 0.646 เห็นดว้ยมาก 
15.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน (Task Priority) 4.04 0.665 เห็นดว้ยมาก 
16.  การพฒันาตนเอง (Self-development) 4.03 0.624 เห็นดว้ยมาก 
17.  การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา (Decision Making Solutions) 3.78 0.534 เห็นดว้ยมาก 

รวมจรณทักษะ 4.14 0.424 เห็นดว้ยมาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจรณทกัษะอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 

โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัดา้นความยืดหยุ่นเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์มี
ค่าเฉล่ีย 4.49 และดา้นจรรยาบรรณในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 4.42 ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นต่อปรสิทธิภาพการทาํงาน 

ประสิทธิภาพการท างาน (Work Efficiency) Mean S.D. ระดับความคดิเห็น 

1.  คุณภาพของงาน (Quality) 3.93 0.426 เห็นดว้ยมาก 
2.  ปริมาณงาน (Quantity) 3.83 0.645 เห็นดว้ยมาก 
3.  เวลาในการดาํเนินงาน (Time) 4.07 0.454 เห็นดว้ยมาก 
4.  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Costs) 3.78 0.669 เห็นดว้ยมาก 
5.  วิธีการดาํเนินงาน (Procedure) 4.11 0.625 เห็นดว้ยมาก 

รวมประสิทธิภาพการท างาน 3.94 0.438 เห็นด้วยมาก 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.94 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัดา้นวิธีการดาํเนินงานเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ ดา้น
เวลาในการดาํเนินงาน มีค่าเฉล่ีย 4.07 และดา้นคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ีย 3.93 ตามลาํดบั 

จากข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับจรณทักษะของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ผู ้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือจดัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ ว่าข้อมูลท่ีได้มามีความสัมพันธ์เพียงพอในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหรือไม่ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett's Test of Sphericity) ของขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัจรณทกัษะ 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square df p-value 

0.789 1038.505 136 0.000* 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากบั 0.789 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 และ มีค่า 
p-value เท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า จรณทกัษะทั้ง 17 ดา้น มีความสัมพนัธ์
กนั และสามารถนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจได ้จากนั้นทาํการสกดัองค์ประกอบ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบสําคัญ(Principal Component Analysis: PCA) และทําการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพ่ือให้ตัวแปรมีลักษณะท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยสามารถสรุป
องค์ประกอบไดท้ั้งหมด 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (1) จรณทกัษะเก่ียวกบัวิธีการทาํงาน (2) จรณทกัษะเก่ียวกบัตวั
บุคคล (3) จรณทกัษะเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และ (4) จรณทกัษะเก่ียวกบัทศันคติ ซ่ึงจะนาํไปทดสอบ
สมมติฐาน จรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร กรณีศึกษา บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์จรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

จรณทักษะ (Soft Skills) 
ประสิทธิภาพการท างาน (Work Efficiency) 

สัมประสิทธ์ิความถดถอย t-value p-value 
(ค่าคงท่ี) 1.548 3.486 0.001* 
จรณทกัษะเก่ียวกบัวิธีการทาํงาน 0.671 5.285 0.000* 
จรณทกัษะเก่ียวกบัตวับุคคล  0.054 0.414 0.680 
จรณทกัษะเก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม -0.145 -1.191 0.239 
จรณทกัษะเก่ียวกบัทศันคติ  0.021 0.166 0.869 

R = 0.702 R2 = 0.493 Adjusted R2 = 0.456 S.E. = 0.324 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของจรณทกัษะท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
ของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรณีศึกษา บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
หน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ของจรณทกัษะเก่ียวกบั
วิธีการทํางาน ตัวบุคคล การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และทัศนคติ เท่ากับ 0.702 หมายความว่า จรณทักษะมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจของประสิทธิภาพการผลิต (R2) เท่ากบั 0.493 หมายความว่าจรณทกัษะ 
(วิธีการทาํงาน ตวับุคคล การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และทศันคติ) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงานไดร้้อย
ละ 49.3 และจรณทกัษะเก่ียวกับวิธีการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรณีศึกษา บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
โสด จาํนวน 35 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี เรียบจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อายกุารทาํงานมากกว่า 5 ปี มี
ระดบัความคิดเห็นต่อจรณทกัษะในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเห็นดว้ยกบัดา้นความยืดหยุน่เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 
คือ ดา้นความซ่ือสตัย ์และดา้นจรรยาบรรณในการทาํงาน ตามลาํดบั และมีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเห็นดว้ยกบัดา้นวิธีการดาํเนินงานเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นเวลาในการ
ดาํเนินงาน และดา้นคุณภาพของงาน ตามลาํดบั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จรณทกัษะสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงานไดร้้อยละ 49.3 และ
จรณทกัษะเก่ียวกับวิธีการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กรณีศึกษา บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

1. บริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ควรพฒันาจรณทกัษะควบคู่กบัความสามารถ
ทางดา้นเทคนิคของพนกังานท่ีทาํงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ทกัษะดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากพนกังานท่ีทาํงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมกัจะมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร และไม่
ค่อยมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น อีกทั้งตอ้งส่งเสริมให้พนกังานเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะพฒันาจรณทกัษะ
ของตนเองเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. การท่ีพนกังานจะรู้สึกว่าตนเองทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมกัจะคาํนึงถึงวิธีการดาํเนินงานเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา คือ เวลาในการดาํเนินงาน แต่ผูบ้ริหารภายในองค์กรมกัจะคาํนึงถึงเวลากบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
มากกว่าวิธีการดาํเนินงาน ดงันั้นองค์กรจะตอ้งสร้างจุดยืนร่วมกนัระหว่างพนกังานกบัองค์กร เพ่ือให้พนกังาน
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คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายขององคก์รในการดาํเนินงานมากข้ึน ในขณะเดียวกนัองคก์รก็ควรส่งเสริมให้พนกังานมีวิธีการ
ดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแต่ละคร้ัง 

3. องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควรให้ความสําคญักบัจรณทกัษะ
ท่ีเก่ียวกบัวิธีการทาํงาน อนัประกอบดว้ย ความฉลาดทางปัญญา การตดัสินใจแก้ไขปัญหา ความเอาใจใส่ ความ
เป็นมืออาชีพ หัวใจการให้บริการ การพฒันาตนเอง และการจดัลาํดบัความสําคญัของงาน เน่ืองจากผลการวิจยั 
พบว่า จรณทกัษะเก่ียวกบัวิธีการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

แบบสอบถามมาจากการประเมินตนเอง อาจมีความคิดเห็นเข้าข้างตนเองเกินความเป็นจริงในการประเมิน
แบบสอบถามได ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  
และ การยอมรับเทคโนโลย ีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลเิคช่ันเดลเิวอร่ี 

ของผู้ในงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
The factor of the marketing mix, and the factor of technology acceptance that 
affects the Huay Kwang, Bangkok users’ decision to use a delivery application 

 

กวิน  ช่วยแก้ว1 และ อนุฉัตร  ช ่าชอง2 

Kawin  Chuaikaew1 and Anuchat  Chamchong2 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเดลิเวอร่ี ของผู้ใช้บริการในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย Independent sample t-test, One-way ANOVA และ 
Multiple Regression analysis จากการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ของผูใ้ชบ้ริการในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ 
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ 
การตดัสินใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย,ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั,ดา้นราคา,ดา้น
การส่งเสริการตลาด,ด้านการให้บริการส่วนบุคคล,ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ  และผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ 
การตดัสินใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการนาํมาใชจ้ริง, ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์, ดา้นความง่ายในการใชง้าน, 
ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง, ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน, ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ตามลาํดบั 
 
ค ำส ำคัญ:ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด,ปัจจัยกำรยอมรับเทคโนโลยี,กำรตัดสินใจใช้บริกำร 
 

Abstract 
This research is aimed to analyze the demographic factors, the factor of the marketing mix, and the factor of 
technology acceptance that affects the Huay Kwang, Bangkok users’ decision to use a delivery application. A 
questionnaire was collected from a sample group of 384 people. Statistics used in analyzing data are mean, 
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percentage, and standard deviation. Also, Inferential statistics consist of an independent sample t-test, one-way 
ANOVA, and Multiple Regression analysis. 
The study found out that Analysis of the factor of marketing mix affecting the Huay Kwang, Bangkok users’ 
decision to use the application delivery service. It was found out that the respondents focusing on the importance 
of all aspects of the marketing mix is at a high level when sorting by influence from most to least such as place, 
privacy, promotion, personalization, and product respectively. Moreover, the respondents focusing the importance 
of all aspects of the factor of technology acceptance is at a high level, and when sorting by influence from most 
to least such as Actual Use, Perceived Usefulness, Ease of Use, Perceived Risk, Intention to Use, and Attitude 
toward Using respectively.  
 
Keyword: Factor of the marketing mix, Factor of technology acceptance, Decision to use 
 

1. บทน า 
 
เดิมธุรกิจอาหารเดลิเวอร่ี ( Delivery ) คือการทาํกิจการร้านอาหารควบคู่ไปกับการบริการจัดส่งอาหารให้

ผูบ้ริโภค ภายในพ้ืนท่ีให้บริการตามขอบเขตท่ีกําหนดของกิจการนั้น ๆ  แต่ในยุคปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของมนุษยกิ์จกรรมท่ีปกติทาํผ่านช่องทางออฟไลน์มีอตัราเติบโตสูงมากข้ึน หน่ึงใน
กิจกรรมดงักล่าวคือ ‘’การสั่งอาหาร’’ ด้วยตวัเลขการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากปี 2561 อตัราการทาํกิจกรรม
ออนไลน์เก่ียวกับบริการสั่งอาหารอยู่ท่ี  11.4% ข้ึนมาเป็น 26.5% ในปี 2562 ตัวเลขเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่า
พฤติกรรมการใช้บริการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ซ่ึงแต่เดิมคนจะชินกบัการโทรสั่ง  และสอดคลอ้งกบัข้อมูล 
ของศูนยวิ์จยั กสิกรไทย พบว่า ในปี 2562 มีมูลค่ากว่า 35,000 ลา้นบาท ผลจากการแข่งขนัของแอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหาร ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีคาดว่า
ปีน้ีจะมีมูลค่าทางการตลาดเติบโตต่อเน่ืองราว 14%จากปีก่อน และคิดเป็น 8% ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารของ
ประเทศไทยในปี 2562 ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนจากการแข่งขนัของแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร ปัจจุบนั มีแพลตฟอร์มท่ี
ให้บริการเก่ียวกบัการส่งอาหารเดลิเวอร่ีอยู่มากมายดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นโอกาสให้ Food Application รายใหม่เขา้สู่ตลาด 
เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีมูลค่าสูงดงักล่าว  ดงันั้นการจะปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาของผูใ้ช้บริการ จําเป็นอย่างยิ่งทีจะตอ้งศึกษาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ในสภาวะท่ีมีการแข่งรุนแรงและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยการศึกษามี
กรอบแนวคิดท่ีเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce )และการยอมรับเทคโนโลยี ตวัแปรตามได้แก่ การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ
สาํหรับผูป้ระกอบการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ในการนาํไปปรับใชเ้พ่ือเป็นขอ้มูลทางการตลาด  การสร้างกลยทุธ์ และ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สาํหรับผูป้ระกอบการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ทั้งรายเก่าและราย
ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
Kotler (2000) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลุ่ม ของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการ

ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมายต้องการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยส่วนผสมทางการตลาด
สําหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย ์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 6P สํานกัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลเก่ียวกบัหลกัการตลาด 6P ของ E-Commerce หรือเก่ียวกบักลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาดสําหรับการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างจากการทาํการตลาดแบบ Offline Marketing 

Davis, Bagozzi & Warshaw (1989)ผูพ้ฒันาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีข้ึนมา (TAM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ทาํนายการยอมรับใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ยอมรับใชเ้ทคโนโลยีจริง โดยความตั้งใจไดรั้บอิทธิพลมาจากทศันคติของ บุคคล สาํหรับบุคคลหน่ึงจะมีการยอมรับ
เทคโนโลยีเม่ือมีการรับรู้ถึงประโยชน์  และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงการรับรู้เชิงบวกดงักล่าวจะส่งผลให้
บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อการยอมรับใชเ้ทคโนโลยีจากนั้นทศันคติท่ีดีของ บุคคลนั้นจะส่งอิทธิพลให้เกิดความตั้งใจ
ใชเ้ทคโนโลยีและสุดทา้ยความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีจะนําไปสู่พฤติกรรมการยอมรับใชเ้ทคโนโลยีต่อเม่ือบุคคลได้
พิจารณาไตร่ตรองถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการแสดงพฤติกรรมอย่างรอบคอบ 

ฑติาพร รุ่งสถาพร (2563) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤต
โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลกผลการวิจยัพบว่า ก่อนภาวะวิกฤตโควิด-19 ในประเทศ
ไทยกลุ่มตวัอย่างเคยซ้ือผ่านช่องทาง ออนไลน์ ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย สินคา้แฟชัน่มากท่ีสุด แต่ในช่วงภาวะ
วิกฤตโควิด-19 มีการใช้จ่าย อย่างระมดัระวงัหรือซ้ือเท่าท่ีจาํเป็น โดยเลือกจากความน่าเช่ือถือของร้าน โดยซ้ือ
อาหารและเคร่ืองด่ืม/ เดลิเวอร่ีมากท่ีสุด ถึง 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ เพราะมีความสะดวกสบาย มีราคาเฉล่ียในการซ้ือ 
100-500 บาท ต่อคร้ัง ดว้ยการชาํระเงินปลายทาง และมกัไม่พบปัญหาในการซ้ือสินค้าออนไลน์ แต่ก็มีเร่ืองของ
ระบบการ ขนส่งสินคา้ท่ีล่าชา้ หลงัภาวะวิกฤตโควิด-19 มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อไป และมีระดบัความ 
คิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ จากความน่าเช่ือถือ และความปลอดภยัของร้านคา้ทางช่องทาง ออนไลน์มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

ณัฐศาสตร์  ปัญญานะ และ วัชรพจน์  ทรัพย์สงวนบุญ (2562)  ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการอาหารตามสั่งแบบจดัส่งพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปีมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดน้อ้ยกว่า 20,000 บาทเลือกใชบ้ริกสารจดัส่งผ่านการโทรศพัท์มากท่ีสุด รองลงมา 
คือการใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียมากท่ีสุด คือมากกว่า 120 บาท โดยมกัใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดในช่วง
ม้ือเยน็ ตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการเมนูท่ีเลือกใชบ้ริกสารจดัส่งมากท่ีสุด คือพิซซ่า และมีผูใ้ช้
บริกสารตามสั่งจดัส่งร้อยละ 28.0 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเลือกร้านอาหารตามสั่ง 3 อนัดบัแรก คือรสชาติราคาเหมาะสม และคุณภาพคงท่ีโดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร
ตามสัง่สูงสุด คือ 40-60 บาท เลือกซ้ืออาหารตามสัง่มากท่ีสุดในช่วงม้ือเท่ียง ตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารตามสัง่ 3 อนัดบัแรก คือความสะดวกความหลากหลาย ราคาถูก และเมนูท่ีเลือก
ซ้ืออาหารตามสั่งมากท่ีสุด คือผดักะเพรา ขา้วผดัและทอดกระเทียม ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในปัจจยัด้านบคลากรมากท่ีสุดท่ีระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.58 
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รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.51 ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอทาง
กายภาพท่ีระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.41 ปัจจยัดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.27 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.21 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.07 และสุดทา้ยปัจจยัดา้นราคาท่ีระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.01 

วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร (2562)ศึกษาเก่ียวกับ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลาผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-30 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาและ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั ทั้งน้ีดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดในด้านการรับรู้
ปัญหา รองลงมาคือการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ การประเมินทางเลือกและการค้นหาขอ้มูลตามลําดบั
นอกจากน้ีผลการศึกษาสรุปว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จําแนกโดยอายุ ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ด
แพนดา้ ในดา้นการค้นหาข้อมูลและพฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัสถิติ 0.05 อีกทั้งจากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร ดา้น
ความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผูบ้ริโภคและด้านความสะดวกในการซ้ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ีผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตามลาํดบั 

ธาวนีิ  จนัทร์คง (2561) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชโ้มบายแอพในการสัง่อาหารของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผล การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความตั้ งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้น ประสิทธิภาพ ความคาดหวงัใน
ความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่วนสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านโมบาย
แอพในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยงัพบว่า ความตั้งใจในการใชง้านส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชง้านโมบายแอพในการสั่ง อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

นางสาวณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์ (2561)ศึกษาเก่ียวกบั การศึกษาตลาดแอพพลิเคชัน่อาหารและพฤติกรรม ผูบ้ริโภค
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่อาหาร ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใช ้บริการอาหารตามสั่งแบบจดัส่งท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
ธุรกิจทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม การตลาด และดา้นการสร้างและนาํเสนอทาง
กายภาพอาจส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อ การตดัสินใชบ้ริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ อาหารจดัส่งผ่านการโทรศพัท์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียมากกว่า 120 บาท 
มกัใชบ้ริการช่วงม้ือเยน็ ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง ใชบ้ริการเน่ืองจากความสะดวก มีการเลือกร้านอาหารตามสั่ง
จาก รสชาติราคาเหมาะสม และคุณภาพคงท่ี มีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารตามสัง่ 40-60 บาท เลือก ซ้ืออาหารตามสั่ง
ในช่วงม้ือเท่ียง โดยเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารตามสั่ง คือ ความสะดวก ความหลากหลาย ราคาถูก ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของธิติมา พดัลม (2559) เร่ือง พฤติกรรม การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการซ้ืออาหารคลีนฟู้ดคือ ตนเอง และความหลากหลายอาหารมีผลต่อ
การ ตดัสินใจซ้ือ 

ณัฏฐนนท์  พิธิวัตโชติกุล (2560)ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์
และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีการใชง้านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ และมีความสนใจ
ท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ จาํนวน 260 คน สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการ
วิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาดูสินคา้ออนไลน์โดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 1-3 ชัว่โมง และแอพพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่รู้จกัมากท่ีสุด คือ Lazada  ส่วนผลการทดสอบสมมตฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือด้าน
การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การตลาด
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสนคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะท่ีการยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือดา้นการรับรู้ความเขา้กนัไดด้า้นการรับรู้ความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความไวว้างใจ การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการส่ือสารแบบปาก
ต่อปากผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นชุมชนออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นอารมณ์ออนไลน์ดา้นความ
ต่อเน่ือง และดา้นความบนัเทิงออนไลน์ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคใน
กรงเทพมหานคร 

 

3.วธีิการศึกษา 
 
ทาํการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัย โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการเก็บแบบสอบถามของผู้ใช้

แอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี และเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่
ชดั ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G.Cochran โดยกาํหนดระดบัค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5ใชข้นาดประชากรตวัอย่าง อยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะ
สามารถหาค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัคาเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช้
การเก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 384 ชุดของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  โดยใชก้ารการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  และการคดักรองดว้ยการสอบถาม
ว่าเคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีหรือไม่ จดัทาํแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ คาํถามเก่ียวกับ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 4 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce )   ต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีจาํนวน 24 ขอ้ ครอบคลุมทั้ง 6 ดา้น
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คาํถามเก่ียวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี Theory of Acceptance Model  : TAMต่อการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ 
เดลิเวอร่ีจาํนวน 24 ขอ้ ครอบคลุมทั้ง 6 ดา้นคาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี จาํนวน 4 ขอ้ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้น

งานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.534 ซ่ึง
มากกว่า ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 7 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั ดา้นราคา (Price) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงเท่ากบัระดบั 
นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมิฐานท่ี 8 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นราคา (Price) ส่งผลเชิงบวกต่อการ ตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของ 
ผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.234 ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 9 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 4 ดา้นการส่งเสริการตลาด (Promotion) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของ 
ผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึง 
นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมิฐานท่ี 10 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นการส่งเสริการตลาด (Promotion) 
ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชั่น 
เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.379 ซ่ึง มากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 11 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นการให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี
ของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.186 
ซ่ึงมากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 12 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.779 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 7 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเดลิเวอร่ีของผู้ในงานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานท่ี 8 ดา้นความง่ายในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.253 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 8 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัดา้นความง่ายในการ
ใชง้าน (Perceived Usefulness) ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการ ตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 9 ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to Use) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี
ของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.991 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 9 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช้งาน 
(Intention to Use) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเดลิเวอร่ีของผู้ในงานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 10 ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี
ของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.852 
ซ่ึง มากกว่ากว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 10 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง 
(Perceived Risk) ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 11 ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward Using) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.580 ซ่ึง มากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 11 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ
การใช ้(Attitude toward Using) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 12 ดา้นการนาํมาใชจ้ริง (Actual Use) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผู้
ในงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.497 ซ่ึง 
มากกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมิฐานท่ี 12 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัดา้นการนาํมาใชจ้ริง (Actual Use) ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้นงานในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตาด 6P ทั้ง 30 ปัจจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับ
ความสําคญัของปัจจยั ดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั มาก (𝑥̅  = 4.0536)  เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.2125) รองลงมาคือ 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅  = 4.1948) ด้านราคา (Price) อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅  = 
4.1307) ด้านการส่งเสริการตลาด (Promotion) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.1016) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization) อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 4.0208) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.6609) 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง 30 ปัจจยัสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสําคญั
ของปัจจยั ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบั มาก (𝑥̅  = 4.1623) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการนาํมาใชจ้ริง (Actual Use) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.3151) รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 4.2036) ดา้นความง่ายในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅  = 4.1948) ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅  = 4.1875) ดา้นความ
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ตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to Use) อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 4.0979) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward Using) 
อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.750) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการวิจยัน้ี ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้ชง้าน

ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ ขอ้มูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี สามารถช่วยให้ ผูป้ระกอบการบริหาร
จดัการ โดยผูวิ้จยัศึกษาขอ้มูลผลการศึกษาจากงานวิจยัไปประกอบการตดัสินใจเพ่ือ พฒันา หรือปรับปรุงบริการ
เพ่ือให้มีฐานลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพ่ิมมากข้ึนในการให้บริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้ช้งานในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ณ ตอนน้ีท่ีอาจจะยงัจาํกดัอยู่ในกลุ่ม วยัรุ่นวยัทาํงาน ท่ีมีมากท่ีสุดอยู ่และผลิตภณัฑ ์บริการยงั ไม่
มีความหลากหลาย ถา้เราสามารถ เพ่ิมฐานลูกคา้ข้ึนมาไดอี้ก ก็จะสามารถมีบริการ หรือ ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพ่ือความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึนให้กบัลูกคา้ของแอพพลิเคชัน่ รวมถึงผูท่ี้สนใจในการประกอบธุรกิจน้ี ก็ยงัสามารถนาํขอ้มูล
ไปใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์ทาง การตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม ตวัอย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เหมาะสม อีกทั้งเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจได ้  

ผูวิ้จยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารจดัการของธุรกิจแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีของผูใ้ชง้านในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ควรมีการทาํแอพพลิเคชัน่ให้หลากหลายเหมาะสมกบัคนต่างเพศ ต่างวยั เน่ืองจาก เพศและวยัท่ีแตกต่างกนัจะมี
ความชอบ ความสนใจ หรือการใชง้านท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัทาํแอพพลิเคชัน่ให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัแอพพลิเคชัน่ ไม่ว่าจะเป็นการทาํโปรส่งฟรีในคร้ังแรก 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าได้ของจริงและยงัได้เร็วอีกด้วย และมีส่ือการตลาดท่ีส่ือออกไปเพ่ือให้ลูกค้าไดรั้บข้อมูล
ข่าวสาร อาทิเช่น การหาส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ท่ีน่าสนใจการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย รวม
ไปถึงออกแบบแอพพลิเคชัน่ไดน่้าสนใจ อีกทั้งการ ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การมีของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ 
ก็เป็นแรงจูงใจ ทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการของทางแอพพลิเคชัน่มากกว่าไปเลือกใชบ้ริการท่ีอ่ืน 

 
 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

 
เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ีมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้ได ้ขอ้มูลและ จุดประสงคต์าม

งานวิจยั อยา่งไรก็ดี ถึงแมว้่าผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของ กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการให้แบบสอบถาม
กบัผูท่ี้มีการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เดลิเวอร่ี ตามท่ีไดแ้จ้งไวข้า้งตน้ และจดัส่งให้ผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ี 
ต่างๆ เวลาต่างๆตามท่ีแจ้ง แต่ก็ยงัถือไดว้่าเป็นการกระจายคาํถามท่ีอยู่ในวงจาํกดั ดงันั้น จึงอาจจะทาํให้ผลการวิจยั
ไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัประชากรในวงกวา้งได ้อีกทั้งขอ้มูลและผลท่ีไดรั้บจาก แบบสอบถามน้ี เป็นแค่ผลท่ี
มีอยู่ในเฉพาะแบบสอบถามเท่านั้ น ในส่วนของคําถามอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ีสามารถ นํามาใช้ร่วมกับงานวิจัย
นอกเหนือจากแบบสอบถามน้ี อาจจะตอ้งไดจ้ากการสัมภาษณ์ขอ้มูลใน เชิงลึกจาก ผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่การสังเกต 
การสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดผ้ลวิจยัท่ีมี ประสิทธิภาพสามารถ นาํไปใชอ้า้งอิงได ้
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การศึกษาอทิธิพลการเช่ือมต่อกนัทางสังคม การค้นพบภาพยนตร์ใหม่  
ความแพร่หลายและความเพลิดเพลนิ ต่อความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 

ของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Studying the influence of social connection 

Discovery of new movies Ubiquity and enjoyment  
Following the intention of continuing to renew the subscription of the 

streaming service users In Bangkok 
 

กษมา สามารถ1 
Kasama Samart 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองอิทธิพลการเช่ือมต่อกนัทางสังคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลาย 
และความเพลิดเพลิน ต่อความตั้งใจต่ออายสุมาชิกอย่างต่อเน่ืองมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษา การเช่ือมต่อกนั
ทางสังคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลิน 2) เพ่ือประเมินปัจจยัการเช่ือมต่อทาง
สงัคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลินท่ีมีอิทธิผลต่อ การตั้งใจต่ออายสุมาชิกอยา่ง
ต่อเน่ือง กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการสตรีมม่ิงในเขตกรุงเทพมหานครทาํการศึกษาจาก กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการสตรีมม่ิง
จํานวน 384 คน ในพ้ืนท่ีจังหวดั กรุงเทพมหานครใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก เพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความเช่ือมัน่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า การเช่ือมต่อทางสังคม มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติอยู่ท่ี  0.01 (p=.006) ความแพร่หลาย (p=.014) และความเพลิดเพลิน (p=.038) ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของอิทธิพลความตั้งใจต่ออายสุมาชิก นอกจากน้ีผูใ้ชร้ะดบัพรีเมียมจะ
ไดรั้บความเพลิดเพลินในระดบัท่ีสูงกว่าผูง้านฟรี แต่ปัจจยัดา้นการคน้พบภาพยนตร์ใหม่ พบว่าผลไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง ดว้ยเหตุผลของความแตกต่างของภูมิภาคและวฒันธรรมท่ีต่างกนัของงานวิจยั
ต่างประเทศ ปัจจยัดงักล่าวจึงไม่มีผลในการนาํมาใชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเช่ือมต่อทำงสังคม, กำรค้นพบภำพยนตร์ใหม่, ควำมแพร่หลำย, ควำมเพลิดเพลิน, ควำมตั้งใจต่ออำยุ
สมำชิกอย่ำงต่อเน่ือง 
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Abstracts 
This study examines the influence of social connection. The discovery of new movies, ubiquity and enjoyment. 
The intention of continuing to renew membership has the following objectives: 1) To study social connections. 
New movie discoveries, prevalence and enjoyment 2) to assess the factors of social connection. The discovery of 
new movies, its ubiquitous, and enjoyment that influences The intention of continuing to renew membership A 
case study of streaming service users in Bangkok. The sample group of 384 streaming service users in the 
provinces Bangkok Metropolis used an online questionnaire as a tool for data collection. By convenient 
randomization method To analyze the data Using descriptive statistics including Confidence, percentage, mean, 
standard deviation And the inferential statistics are Multiple Regression Analysis At the statistical significance 
level of 0.05, the study results were Social connection The statistical significance level was 0.01 (p = .006), 
prevalence (p = .014), and enjoyment (p = .038), statistical significance level of 0.05, which was the main factor 
of membership renewal intent. Plus, premium users will get a higher level of enjoyment than workers for free. But 
the factors for the discovery of new movies It was found that the effect did not affect the intention of continuing 
to renew the membership. For reasons of different regions and cultures of different countries of research Such 
factors had no effect in applying in Bangkok. 05 which is the main factor of influence on the renewal of 
membership Plus, premium users get a higher level of enjoyment than workers for free. But the factors for the 
discovery of new movies It was found that the effect did not affect the intention of continuing to renew the 
membership. For reasons of different regions and cultures of different countries of research Such factors had no 
effect in applying in Bangkok. 05 which is the main factor of influence on the renewal of membership Plus, 
premium users get a higher level of enjoyment than workers for free. But the factors for the discovery of new 
movies It was found that the effect did not affect the intention of continuing to renew the membership. For reasons 
of different regions and cultures of different countries of research Such factors had no effect in applying in 
Bangkok. 
 
Keywords: Social Connection, Discovery Of New Movie, Ubiquity, Enjoyment, Intention To Continuance 
Subscription  
 

1. บทน า 
 
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนักนัอยา่งแพร่หลาย ส่ิงท่ีเขา้มามีบทบาท

กบัทุกคนเกือบทุกอาชีพก็คือ อินเทอร์เน็ต )Internet) ซ่ึงถูกนาํมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั และมีการพฒันาจน
เขา้มาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีท่ี
สามารถนาํมาปรับใชก้บัสินคา้และบริการในหลาย ๆ ประเภท ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการนั้น ๆ การรับรู้เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้ความตอ้งการวิดีโอและเพลงออนไลน์ซ่ึงมีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรมบนัเทิง (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ, 2019) เน่ืองจากปัจจุบนัธรุกิจดา้นบริการสตรีมม่ิง ไดมี้การเติบโตและมีการแข่งขนักนัสูงมากในตลาด 
เกิดจากการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีง่ายและรวดเร็วข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ทาํการศึกษาการเช่ือมต่อทางสงัคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลายและความเพิลดเพลิน ต่อความตั้งใจ
ต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง )ธุรกิจ (นาํผลไปใชใ้นการพฒันาต่อ
ยอดธุรกิจต่าง ๆ ในการวางแผนพฒันากลยุทธ์การตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการใชง้านของผูบ้ริโภค ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนาํไปพฒันา คอนเทนต์ หรือสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ ๆ ให้ตรง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคไดเ้ลือกใชบ้ริการต่าง ๆ ของบริการ และ
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเพ่ิมเติมเก่ียวความตั้ งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ืองของผู้ใช้บริการสตรีมม่ิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความสัมพนัธ์และปัจจยั
ต่าง ๆ  การเช่ือมต่อทางสงัคม การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ ความแพร่หลายและความเพลิดเพลินของบริการสตรีมม่ิง 
ว่ามีอิทธิพลต่อการต่ออายุสมาชิกมากน้อยเพียงใดอย่างไร และประโยชน์ท่ีสามารถพฒันาองค์ความรู้ใหม่ จาก
แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิม ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างการเช่ือมต่อทางดา้นสังคม การคน้พบภาพยนตร์
ใหม่ ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจต่ออายบุริการอยา่งต่อเน่ืองและนาํมาปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบับริบทเพ่ือทดสอบแนวคิดว่าทฤษีดงักล่าวเป็นจริงหรือไม่ในส่วนประโยชน์เก่ียวกับ การบริหาร
จดัการการตลาด ผลจากการทาํวิจยัจะทาํให้บริษทัท่ีผลิตและให้บริการคอนเทนต์ในรูปแบบของวีดีโอสตรีมม่ิง 
เขา้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการสมคัรสมาชิกของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและผลจากการศึกษาวิจยัน้ี สามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจวีดีโอสตรีมม่ิง เพ่ือให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุดทั้งในดา้นคอนเทนตแ์ละราคา 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การเช่ือมต่อทางสังคม (Social Connection) 

 
การเช่ือมต่อทางสงัคมไม่ไดจ้าํกดั เฉพาะผูค้นท่ีอยูร่อบตวัเราอีกต่อไป แต่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เช่นโทรศพัทมื์อถือ

อีเมลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาํให้เราสามารถเช่ือมต่อกบัคนท่ีอยู่ใกลแ้ละไกลได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้
เครือข่ายออนไลน์เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจาํวนัของผูค้น (Boyd & Ellison, 2008) ในขณะท่ีความรู้สึก
เช่ือมโยงทางสงัคมมีความสําคญัต่อสุขภาพของเรา แต่ก็ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลกระทบของการเช่ือมต่อ
ออนไลน์แทจ้ริงแลว้ผูค้นต่างเช่ือมต่อกบัสงัคม (Crosier, Webster, & Dillon, 2012) กล่าวว่าคนเหล่านั้นเป็นสังคม
ท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะเช่ือมต่อและสร้างความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการ
เช่ือมโยงบุคคลระดบักลุ่ม มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในสังคมหรือกลุ่มคนท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ และความสนใจท่ี
คลา้ยกนั ให้มีความรู้สึกร่วมกนั มีการตอบโตส่ื้อสารกนัระหว่างบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลผา่นอินเทอร์เน็ต เครือข่าย
สังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร การทาํกิจกรรมต่าง ๆ  แลกเปล่ียนความคิดขอ้มูล แสดงความ
คิดเห็น สามารถประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจาํวนั มีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย คนส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือโลกเสมือนจริงน้ีมาก จนกลายเป็นกิจวตัรของชีวิตคนในปัจจุบนั และ
ส่วนมากคนเหล่าจะไม่สามารถขาดส่ิงน้ีได ้
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2.2 การค้นพบภาพยนตร์ใหม่ (Discovery Of New Movie) 
 
Bruner, 1961) กล่าวว่าการรับรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเลือกรับรู้ตามความสนใจท่ีมนุษย์มีต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู้ การ

เรียนรู้จึงเกิดจากการคน้พบ โดยมีความอยากรู้อยากเห็น เป็นปัจจยัสําคญัให้เกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพแวดลอ้ม 
และเกิดการเรียนรู้ ทฤษฎีของบรูเนอร์สอดคลอ้งกบัหลกัการคอนสตรัคติวิสต์เน่ืองจากเป็นหลกัฐานว่ามนุษย์ 
เรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและร่วมมือกนั การเรียนรู้แบบคน้พบตามท่ี (Bruner, 1961) ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์การแกปั้ญหาท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระสบการณ์ในอดีตของตนเองและความรู้ท่ีมีอยูเ่พ่ือคน้หาขอ้เทจ็จริงและ
ความสมัพนัธ์และ ความจริงใหม่ท่ีตอ้งเรียนรู้ ในสาระสาํคญัคือ การไดรั้บความรู้เพ่ือตนเอง (Clabaugh, 2009) เม่ือ
มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มผ่านการสํารวจวตัถุและจากนั้นทาํงานร่วมกนัเพ่ือสร้างสมมติฐานการมีส่วน
ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกระบวนการพฒันาทกัษะการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา (Clabaugh, 2009, Schunk, 2008) ดงันั้นการ
คน้พบจาํเป็นตอ้งมีเหตุและผลมากพอท่ีจะสร้างประสบการณ์เพ่ือการนาํไปประยุกต์ใชส้ําหรับการตดัสินใจใน
คร้ังต่อไป (อญัชลี วงศ์ชยัสุริยะ, 2544) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ดา้นการวาดภาพระบายสีของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าจากการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการคน้พบ ผูเ้รียน
คน้พบคาํตอบหรือความรู้ดว้ยตนเองส่ิงท่ีคน้พบนั้นมีผู ้คน้พบมาก่อนแลว้และผูเ้รียนก็คน้พบความรู้หรือคาํตอบ
นั้นดว้ยตนเอง ไม่ใช่รู้จากการบอกเล่าของคนอ่ืน หรือ จากการอ่านคาํตอบ โดยจะใชส้ถานการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญ
กบัปัญหา ในการแกปั้ญหานั้นผูเ้รียนจะใชข้อ้มูล และแกปั้ญหาไดต้รงกบัปัญหานั้น ดงังานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การเช่ือมต่อทางสังคมกับการค้นพบภาพยนตร์ใหม่เม่ือมีการค้นพบภาพยนตร์ใหม่ผูค้นจึงได้มีการเช่ืมต่อทาง
สงัคมโดยการแบ่งปันหรือส่งต่อๆกนัเพ่ือให้ผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนัเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและมีอารมณ์ร่วม 

 
2.3 ความแพร่หลาย (Ubiquity) 

 
การแพร่หลายหรือการแพร่กระจายเป็นกระบวนการท่ีมีการส่ือสารนวตักรรมผ่านช่องทางบางช่องทางในหมู่

สมาชิกของระบบสังคม เป็นการส่ือสารชนิดพิเศษโดยท่ีขอ้ความนั้น เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดใหม่ ๆ  การส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีผูมี้ส่วนร่วมสร้างและแบ่งปันขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั คาํจาํกดัความ
น้ีบอกเป็นนยัว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการของการบรรจบกัน การส่ือสารเป็นกระบวนการสองทางของการ
บรรจบกนัแทนท่ีจะเป็นการกระทาํเชิงเส้นทางเดียวซ่ึงแต่ละคนพยายามท่ีจะถ่ายโอนขอ้ความไปยงัอีกคนหน่ึง 
(Rogers and Kincaid, 1981) ดงันั้นการส่ือสารของมนุษยอ์าจอธิบายการกระทาํ หรือเหตุการณ์บางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแพร่กระจายได ้เช่น เม่ือผูมี้อิทธิพลพยายามชกัชวนให้ลูกคา้นาํนวตักรรมใหม่มาใช ้ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการ
คลอ้ยตามและเช่ือถือในส่ิงท่ีไดรั้บสารมา (วิภาณี ชีลัน่, 2559) ศึกษาเร่ือง การแพร่กระจายนวตักรรมของศูนย์
นวตักรรมการเรียนรู้ ในการเรียนการสอน ของวิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า มีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารนวตักรรมผ่านการประชาสัมพนัธ์ ทางส่ือใหม่ ไดเ้เก่ อีเมล (e-Mail) เพจเฟซบุ๊กของศูนยน์วตักรรมการ
เรียนรู้ (Facebook Page) และจุลสารข่าวศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้ (CIL Station) และส่ือบุคคล ไดแ้ก่ การฝึกอบรม 
การสัมมนา และกิจกรรมจิบน้าชา โดยอาจารยวิ์ทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่าน 
ทางส่ือใหม่มากกว่าส่ือบุคคล เพราะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนวตักรรมของศูนยน์วตักรรมการ เรียนรู้ไดง่้าย
เเละรวดเร็ว ซ่ึงความแพร่หลายทางสังคมเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัการเช่ือมต่อทางสังคมเน่ืองจากเร่ืองราวหรือส่ิง
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ต่างๆท่ีได้รับการเผยแพร่ออกไปส่งผลให้เกิดการเช่ือมต่อทางสังคมท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเกิดเป็นวง
สงัคมออนไลน์ขนาดยอ่มท่ีมีการเผยแพร่ส่ิงต่างๆอยา่งมีความแพร่หลาย 

 
2.4 ความเพลิดเพลิน (Enjoyment) 

 
คุณค่าเชิงอารมณ์หมายถึงคุณลกัษณะท่ีไม่สามารถมองเห็นไดท่ี้ถูกสร้างข้ึนจากอารมณ์ความรู้สึกของผูบ้ริโภค

โดยอาจเป็น อารมณ์ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบนัเทิง จินตนาการ แรงจูงใจและความรู้สึก ( Hanzaee and 
Khonsari, 2011) เป็นการอธิบายถึงแนวคิดท่ีผูบ้ริโภคทาํการบริโภคสินคา้เพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง ดังนั้นผู ้บริโภคจะทาํการตัดสินใจซ้ือโดยไม่คาํนึงถึงลกัษณะการใช้งานของสินค้า ถ้าผู ้บริโภคเกิด
ความชอบในตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  ก็สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที (ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) ศึกษาเร่ือง 
พฤตกิรรมการใชค้รือข่ายสังคมออนไลนข์อง Gen-X ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเพลิดเพลิน (Enjoyment) 
หมายถึง การทีเกิดความสนุกสนานในการเขา้ไป มีส่วนร่วมกบักจิกรรมนั้น ๆ ซ่ึงระดบัความเพลิดเพลินท่ีสามารถ
รับรู้ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล แตกต่างกนัออกไป 

 
2.5 ความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง (Intention To Continuance Subscription) 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่าง ๆ  ไดมี้การรวบรวมศาสตร์ในหลาย ๆ ดา้นเช่น ดา้นจิตวิทยา (Psychology) 
เป็นการศึกษาเก่ียวกบับุคคล ศาสตร์ดา้นสังคม (Sociology) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลุ่มคน ศาสตร์ดา้นจิตวิทยา
สงัคม (Social Psychology) เป็นการศึกษาเก่ียวกบับุคคลมีส่วนร่วมกบักลุ่มอยา่งไร ศาสตร์ดา้นมนุษยวิ์ทยาศาสตร์ 
(Anthropology) เป็นศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อบุคคล และศาสตร์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ไดดี้ข้ึน ซ่ึงในอดีตการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค มกัจะอา้งอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเช่ือว่า ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการดว้ยตวัเองโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นอนัดบัแรก และตอ้งไดรั้บ
ผลประโยชน์สูงสุดจึงจะทาํการตดัสินใจซ้ือ แต่ในภายหลงัพบว่าการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั
ตนเองเสมอไป แต่ยงัไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน ส่ือต่าง ๆ และบุคคลตน้แบบ รวมทั้งการตดัสินใจจาก
อารมณ์และสถานการณ์ดว้ย  (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556) ทฤษฎีของ (Sproles and Kendall, 1986) กล่าวเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือว่าการท่ีผูบ้ริโภคใชค้วามเคยชินหรือภกัดีต่อตราสินคา้ ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกั
ซ้ือสินคา้แบรนดเ์ดิมทุกคร้ังเป็นนิสยั หรือเจาะจงซ้ือเฉพาะตราสินคา้ท่ีตนเองช่ืนชอบเท่านั้น และเม่ือผูบ้ริโภคพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์นั้น จะส่งผลในเชิงบวกต่อการกลบัมาซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคได้ (ดร.อมัพล ชูสนุก และคณะ, 
ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ต่อการไวเ้น้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อของการกลบัมาซ้ือซํ้ า
ของผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อรสชาติของอาหาร คุณภาพ
วตัถุดิบ ของร้าน ผูบ้ริโภคกจะกลบัมารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ของทางร้านอีกคร้ังถา้มีโอกาส หากพึงพอใจ
ต่อราคาอาหารของร้านท่ีไดรั้บประทาน ผูบ้ริโภคก็จะยงัคงกลบัมา รับประทานอาหารอีก ถึงแมว้่าราคาสูงข้ึนตาม
สภาวะเศรษฐกิจ และหากพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มของร้านอาหาร พึงพอใจต่อพนกังาน และการให้บริการของ
ร้าน ผูบ้ริโภคก็จะมีความผกูพนัต่อร้านเพ่ือสุขภาพ และตอ้งการกลบัมา รับประทานอาหารอีกในอนาคต 
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การคน้พบภาพยนตร์ใหม่ 

(Discovery of New Movie) 

ความแพร่หลาย 

(Ubiquity) 

ความตั้งใจต่ออายุ

สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 

(Intention To Continuance 

Subscription) 

ความเพลิดเพลิน 

(Enjoyment) 

 
 
                                                                             H1 
                                                                             H2 
                                                                        
                                                                             H3 
                                                       
                                                                             H4 
                                                       
                               

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mantymaki & Islam (2015) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ 

ผูว้จิยัใช ้เคร่ืองมือในรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอ้มูลเพือ่นาํมาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรและทดสอบสมมติฐานจากตวัแปรที่ประกอบไปดว้ย การเช่ือมต่อกนัทางสังคม การคน้พบส่ิง
ใหม่ ความแพร่หลาย ความเพลิดเพลิน และความตั้งใจต่ออายสุมาชิกอยา่งต่อเน่ืองของผูใ้ชบ้ริการสตรีมม่ิง
ประชากรและการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่กลุ่มเพศชายเพศหญิงและเพศทางเลือก โดยมีอายรุะหวา่ง 18-50 ปี โดย
จดัอยูใ่นกลุ่มของวยัรุ่นและวยัทาํงาน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 
2561) เน่ืองจากเป็นช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายของการใช้บริการวีดีโอสตรีมม่ิง ปัจจุบันจาํนวนสมาชิก
ผูใ้ชบ้ริการวีดีโอสตรีมม่ิงแบบฟรีและเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปีในเขตกรุงเทพมหานครไม่
ทราบเป็นที่แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่ง สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน
กลุ่มเพศชายเพศหญิงและเพศทางเลือก ที่มีอายรุะหวา่ง 18-50 ปี เน่ืองจากอยูใ่นกลุ่มของ GenX GenY และ 
GenZ  และเป็นผู ้ที่ใช้บริการสตรีมม่ิงออนไลน์ จ ํานวน 384 คน เก็บวิธีด้วยการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
แบบสอบถามทางออนไลน์ ตามสะดวก โดยคาํนวณจากคอแครน (Cochran, 1997) ซ่ึงกาํหนดกาํหนดระดบั
ความเช่ือมั่นไวท้ี่ร้อยละ 95 และกาํหนดระดับความคลาดเคล่ือนไวท้ี่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ผูว้ิจยัใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาการบรรยายขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 
การวดัแนวโน้มเขา้สูู่ส่วนกลางไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวดัการกระจายไดแ้ก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) 
ซ่ึงไดก้าํหนดไวท้ี่ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

การเช่ือมต่อกนัทาง

สังคม(Social 

Connectivity) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
     

 หลงัจากไดมี้การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ผลของแบบสอบถามพบว่า มีปัจจยัการคน้พบภาพยนตร์ใหม่
และขอ้คาํถามบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ ์และไม่มีความสัมพนัธ์กนัเม่ือนาํมาใชใ้นประเทศไทย จึงทาํการพิจารณาตดั
ออก และสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของตวัแปรตามคือความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 
กบัตวัแปรตน้ประกอบดว้ย การเช่ือมต่อทางสงัคม ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลิน 

ตวัแปร B Std. Error Beta T p-value 
ค่าคงท่ี 1.688 .564 - 2.993 .003 

การเช่ือมต่อทางสงัคม .262 .095 .156 2.747 .006 
ความแพร่หลาย -.288 .116 -.147 -2.473 .014 
ความเพลิดเพลิน .297 .142 .129 2.087 .038 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจสมคัรสมาชิกอย่าง

ต่อเน่ือง คือ การเช่ือมต่อกนัทางสงัคม มีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลิน ค่า
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี และ 0.05 

 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 171 44.5 
หญิง 200 52 

ไม่ประสงคต์อบคาํถาม 13 3.3 
รวม 384 100 

 
จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีเพศหญิงจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52 

รองลงมาคือเพศชายจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และไม่ประสงคต์อบคาํถาม จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.3 ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติผลการวิเคราะห์ของสมการถดถอยระหว่างตวัแปรตามคือ ความตั้งใจในต่ออายุสมาชิก
อยา่งต่อเน่ือง กบัตวัแปรตน้ซ่ึงมี การเช่ือมต่อกนัทางสงัคม ความแพร่หลาย และความเพลิดเพลิน 

ความตั้งใจต่ออายสุมาชิกอยา่งต่อเน่ือง R R2 Adjusted R2 
Std. Error of 
the Estimate 

Model 1 .211a .044 .037 1.264 
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จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติของสมการถดถอยระหว่างตวัแปรตามคือความตั้งใจในการสมคัรใชบ้ริการ
อย่างต่อเน่ือง กบัตวัแปรตน้ประกอบดว้ย การเช่ือมตอกนัทางสังคม ความแพร่หลายและความเพลิดเพลิน สามารถ
ร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Adjusted R Square) อยู่ท่ี 0.044 ซ่ึงหมายถึงตวัแปรต้นสามารถ
ร่วมกนัอธิบาย การผนัแปรของตวัแปรตามได ้4.4% ส่วนท่ีเหลืออีก 95.6% เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ โดยท่ีมีค่าระดบัของ
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปรทั้งหมดมาพยากรณ์ตวัแปรตาม (Std. Error of Estimate) เท่ากบั 1.264 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการเช่ือมต่อทางสังคมมีอิทธิพลกบัความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง มีค่า 
นยัสําคญัทางสถิติท่ี  .006 เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพยายามเข้าหากลุ่มหรือสังคมท่ีมีความชอบหรือความ
ตอ้งการเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Mantymaki & 
Islam, 2015) พบว่าการเช่ือมต่อทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างเน่ือง งานวิจยัของ (พระมหาสุ
ทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2547) มนุษยส์ามารถสร้างเครือข่ายทางสงัคมข้ึนโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีการเช่ือมโยง
กนัเป็นเครือข่ายโดยภายในเครือข่ายมีศกัยภาพแฝงอยู่ หากคน้พบ หรือเขา้ไปเช่ือมต่อให้ถูกจุดถูกกาลเทศะ ก็จะ
สามารถอาศยัพลงั แห่งเครือข่ายซ่ึงเป็นพลงั แฝงในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 
งานวิจยัของ (ธนัยา ศิริลาภพานิช, 2558) รับรู้การใชง้าน ส่ือสงัคมออนไลน์ของผูใ้ชง้านว่าสภาพแวดลอ้มของสังคม
ออนไลน์สามารถอาํนวยความสะดวกใน การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกัน โดยให้ส่ือสังคมออนไลน์
ช่วยสนบัสนุนใหผูใ้ช้งานสามารถ มีส่วนร่วมในการโต้ตอบการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันมีความชอบท่ีคล้ายคลึงกัน
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกหรือารมณ์ร่วมกนัในเร่ืองเดียวกนั 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความแพร่หลายมีอิทธิพลกบัความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง มีค่านยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .014  เน่ืองจากความแพร่หลายหรือแพร่กระจายของนวตักรรม มีส่วนช่วยให้การเขา้ถึงนวตักรรมหรือ
การใชเ้ทคโนโลยีเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วทนัใจและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคล้องกบั
งานวิจัย (Mantymaki & Islam, 2015) พบว่าความแพร่หลายมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจต่ออายุสมาชิกอย่างเน่ือง
เน่ืองจากความแพร่หลายเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความทัว่ถึงและครอบคลุมไปในทุกส่วนของคอนเทนต์เพราะฉะนั้น
ความแพร่หลายจึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจต่ออายสุมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง ค่า 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .038 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Mantymaki & Islam, 2015) 
พบว่าความเพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจต่ออายุสมาชิกอย่างเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธนัยา ศิริลาภ
พานิช, 2559) ว่าความเพลิดเพลินผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสังคมออนไลน์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาส่ือสงัคมออนไลน์ให้มีความสนุกสนานเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความสุข มีความเพลิดเพลินใน
การใชง้าน เพ่ือให้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือท่ีพึงประสงค์สําหรับผูบ้ริโภค และจะนาํมาซ่ึงการใ ชง้านส่ือ
สงัคมออนไลน์ อยา่งต่อเน่ือง 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การเช่ือมต่อทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการต่ออายสุมาชิกอยา่ง

ต่อเน่ือง เพราะผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นสังคมยงัตอ้งท่ีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งผูบ้ริโภคชอบการเขา้ไปอยูใ่น
สังคมท่ีมีความชอบหรือความเห็นท่ีเหมือน ๆ กนั ความแพร่หลายของบริการสตรีมม่ิงและนวตักรรมใหม่ ๆ ก็มี
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อิทธิพลต่อการต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเน่ือง เพราะความรวดเร็วและการเขา้ถึงเทคโลโลยีไดง่้ายทาํให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจท่ีจะต่ออายสุมาชิกไดไ้ม่ยาก สุดทา้ยหัวใจสาํคญัของการท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะต่ออายสุมาชิก
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง คือความเพลิดเพลินท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการใชบ้ริการสตรีมม่ิง และปัจจยัดา้นราคาก็สําคญั
เช่นกนั ส่ิงเหลา้น้ีจึงเป็นส่ิงท่ี บริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอยา่งมากเพราะถา้หากขาดการสนบัสนุนของผูบ้ริโภค
แลว้ บริษทัจะหากาํไรไดอ้ยา่งยากลาํบาก 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลขิสิทธ์ิออฟฟิศ  
Microsoft 365 ของลูกค้าในเขต กทม. 

Factors Influencing Customers Purchasing Product Microsoft 365 in Bangkok 
 

กษิดิศ ปาณฑุเดชะ  
Kasidis Panthudecha  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 
365 ของลูกค้าในเขต กทม. โดยศึกษาจํานวน 4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานการณ์สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ีย ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ช่องทางสั่งซ้ือ ประเภทสินคา้ จุดประสงค์ในการสั่งซ้ือ ช่อง
ทางการชาํระเงิน และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้นกายภาพ, ดา้น
กายภาพ และกระบวนการ และ ปัจจยัดา้นทศันคติ ได ้แก่การรับรู้ และ ความเขา้ใจ ของลูกคา้ เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธ์ิ ผลการศึกษาพบวา ปัจจยัดา้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ กระบวนการ บริการบุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
ทศันคติ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกค้าในเขต กทม. โดยมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
คาํสาํคญั, พฤติกรรมผู้บริโภค , ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7P’s , กำรตัดสินใจซือ้ , ประชำกรศำสตร์ , ทัศนคติ 
 

Abstract  
This research is studied for related Factors Influencing Customers Purchasing Product Microsoft 365 in Bangkok. 
The study of 4 factors that influenced the decision of purchase were demographic factors like Sex , Age , Marital 
status , Education level , Career and average monthly income. Consumer behavior factors are : purchase frequency 
purchase reason, purchase channel order type order purpose payment method. And the individuals involved in the 
decision-making. The factor of 5P’s marketing mix were Product , Price , Place , Promotion , People , Physical  
แล ะ  Process.  The factor of Personal Attitude to Copyright Software.  The result show that Consumer behavior 
factors,  Marketing mix and Personal Attitude influenced the decision of purchasing product Microsoft 365 in 
Bangkok 
 
Keywords : demographic, Consumer behavior, 7P's marketing segment, Personal Attitude, Purchase decision 
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1. บทน า  
 
อตัราการเติบโตของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์เพ่ิมข้ึนสูงเร่ือย ๆ จากปัจจัยหลายสาเหตุ ทั้งความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี การตระหนกัรู้ของผูใ้ช ้พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงทศันคติเก่ียวกบัดา้นซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ 
ส่งผลให้ธุรกิจต่างพากนัผลกัดนัสินคา้ซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ 
เช่น บริษทัไมโครซอฟท์ ท่ีเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ซ่ึงไดรั้บผล
พลอยไดจ้ากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงยงัมีสถานการณ์โควิด – 19 ท่ีเขา้มามีส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์ดา้นธุรกิจ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ทาํให้สถิติการใชง้านในประเทศไทยพุ่งสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั จากสถิติตวัเลขผูใ้ชง้านผา่น
บริการเครือข่ายเอไอเอส (AIS) ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนกว่า 3,881,142 (มติชน : 2563 ) 

จากปัญหาเหล่าน้ี หากได้ทาํการศึกษาค้นคว้าเหตุผลต่าง ๆ โดยตั้งสมมุติฐานประกอบจากหลกัการด้าน 
ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ ก็จะสามารถคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 มาประยกุตใ์ช ้และวางแผนปรับปรุงกลยทุธ์ 
รวมถึงการสร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยล์ูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้าน ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ 

ทศันคติดา้นการรับรู้ และความเขา้ใจ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต 
กทม. 

สมมตฐิานในการวจิยั  
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. 
2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต 

กทม. 
3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต 

กทม. 
4. ปัจจยัดา้นทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ประโยชน์ท่ีไดส้ามารถทาํไปใชใ้นเชิงทฤษฎี และ การบริหารตดัการ นาํขอ้มูลต่าง ๆ  ไปต่อยอดในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยก์บัลูกคา้ไดม้ากข้ึน เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์ใน
อุตสาหกรรม และพฤติกรรมของลูกคา้ รวมถึง สามารถนาํไปใชป้รับแผนการสร้างค่านิยมให้คนไทยหันมาใช้
ผลิตภณัฑข์องแท ้และ ลดการใชง้านแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคดิเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ชวลิต ประภวานนท์ และ สมศกัด์ิ วานิชยาภรณ์ 

(2541, หน้า 124) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภค ทาํการคน้หาการซ้ือการใชป้ระเมินผลการ
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ใช้สอยผลิตภณัฑ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนอง ความต้องการของเขา หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การ
ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นค้า ซ่ึงประกอบดว้ย ลูกคา้เป็นใคร (Who) 
ลูกคา้ตอ้งการอะไร (What) ทาํไมลูกคา้ตอ้งการซ้ือ (Why) ลูกคา้ซ้ือเม่ือไหร่ (When) ลูกคา้ซ้ือท่ีไหน (Where) ใคร
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) ลูกคา้ซ้ืออยา่งไร (How) 

แนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
เอสเซล (Assael, 1998) อธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ว่าจะซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือบริการใด และจะซ้ือท่ีไหน แนวทางท่ีผูบ้ริโภคใชจ้ะมีผลโดยตรงมาจากกลยทุธ์การตลาด
ของนกัการตลาด เป็นตน้ว่าหากผูบ้ริโภคตอ้งการคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑต์รายี่ห้อใด ๆ นกัการตลาดก็ควรจะ
วางกลยทุธ์โดยเนน้ท่ีคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์นั้นลงไปในโฆษณา ดงันั้น เกณฑท่ี์ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกตรายี่ห้อ จึงเป็นแนวทางสําคญัท่ีนักการตลาดควรศึกษา เพ่ือนําไปบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา : เวบ็ไซต ์Doctemple 

 
แนวคดิเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 
Kotler (1997, p. 92) อา้งอิงโดย โสภิตา รัตนสมโชค (2558) อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง 
ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวั
แปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสําคญัทาง
การตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ดงันั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดแบบ 7Ps 

แนวคดิเกี่ยวกับประชากรศาตสร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 ) กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้น ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดั ไดข้องประชากร ช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ี
ลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสงัคม วฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายน้ัน ขอ้มูลดา้น
ประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั  
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แนวคดิเกี่ยวกับทัศนคต ิ
กิบสนั (Gibson, 2000, p. 103) กล่าวว่า ทศันคติเป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับคลิกภาพ ของบุคคลเรา ซ่ึงบุคคลเรา

จะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยู่แลว้ ทางดา้นความรู้สึก ความเช่ือมัน่ อนัใด อนัหน่ึง โดยท่ีองค์ประกอบน้ีจะมี
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงหมายความว่า การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบหน่ึงทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน
อีกองค์ประกอบหน่ึง ซ่ึงทศันคติ 3 องค์ประกอบ มีดงัน้ี ความรู้สึก (Affective) ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) 
พฤติกรรม (Behavioral) 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
นางวิภาวดี อวยพร (2560) ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชซ้อฟตแ์วร์ละเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศไทย 

สรุปผลไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชซ้อฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศไทย มีดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ใชซ้อฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศไทย มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และจริยธรรม และ ปัจจยัดา้น
ราคา ในส่วนของลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้พบว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนันั้นไม่ไดส่้งผลต่อพฤติกรรม
การละเมิดลิขสิทธ์ิ ซอฟตแ์วร์ในประเทศไทย 

นายฉัตรชยั ผงัสุวรรณดาํรง (2558) ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัการเลือกใชซ้อฟต์แวร์บริหารจดัการขอ้มูลเพ่ือน
สนบัสนุนงาน สรุปผลไดว้่า บริษทั ABC สามารถตั้งเกณฑ์และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก ซอฟต์แวร์บริหาร
จดัการขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนงาน Computer Forensic ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเทคนิค ,ดา้น User interface,ดา้นทัว่ไป 
และดา้นราคา ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถนาไปเป็นแนวทางในการ เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ในการจดัการขอ้มูลในงาน 
Computer Forensic สาํหรับบริษทักรณีศึกษา 

นางสาวปัทมาวดี ดวงดารา (2558) ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบญัชีของสถาน ประกอบการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา สรุปผลไดว้่า ผลการวิจยัพบว่าปัจจยั
ท่ีมีความสําคญัในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีของสถานประกอบการ  ได้แก่ ความเหมาะสมกบั
กิจการ คุณสมบติัของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี ราคา การเช่ือมโยงขอ้มูล บริการ หลงัการขาย ความน่าเช่ือถือ
ของโปรแกรมบญัชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายตามลาํดบั การตดัสินใจในการเลือกใช ้ 

ยพุเรศ พิริพลพงศ ์(2558) ท่ีศึกษาคน้ควา้เร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชโ้มบายแอปพลิเค
ชนัซ้ือสินคา้ผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเลต็ของผูบ้ริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอาย ุ25 - 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท 2. พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ซ้ือสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้โมบาย
แอพพลิเคชัน่ ซ้ือสินคา้ออนไลน์ 1-2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,001 – 10,000 บาท ต่อเดือน ช่วงเวลา 20.01 
น. - 24.00 น. เป็นช่วงเวลาในการใชแ้อพพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ส่วน
ใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดบั/เคร่ืองสําอางบ่อยท่ีสุด,และใชแ้อพพลิเคชัน่ Lazada ซ่ึงส่วน
ใหญ่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่จาก Play Store มากท่ีสุด และรู้จักแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้ซ้ือ สินค้าจากช่องทางการ
โฆษณาผ่านเฟสบุค (Facebook) มากท่ีสุด โดยให้ความสําคญัในการบริการของ แอพพลิเคชัน่ดา้นการท่ีมีจาํนวน
พนกังานท่ีให้บริการเพียงพอต่อจาํนวนลูกคา้มากท่ีสุด  

ภานุพงศ ์เสกทวีลาภ (2557)  ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจดา้นพฤติกรรมการใช ้Cloud Storage 
ในระดบั Software-as-a-Service (SaaS) ของพนกังานองค์กรเอกชน ในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี มี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ี
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ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีการใช ้บริการ Cloud Storage ประเภท Google Drive 
มากท่ีสุด และมีประสบการณ์การใชง้าน Cloud Storage อยู่ระหว่าง 1-3 ปี มากท่ีสุด พบว่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการตลาด การรับรู้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ จรรยาบรรณ ความคาดหวงัเก่ียวกบั ผลลพัธ์ส่งผลต่อ
ความตั้งใจดา้นพฤติกรรมการใชง้าน Cloud Storage ในระดบั Software-as-a-Service (SaaS) ในขณะท่ีปัจจยัดา้น
สมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์และศกัยภาพดา้นการสร้างโอกาส  ทางธุรกิจไม่ส่งผลต่อความตั้งใจดา้นพฤติกรรม
การใช ้Cloud Storage ในระดบั Software-as-a-Service (SaaS) โดยมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
 
จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และมีการซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ

ออฟฟิศ Microsoft 365 มาใช้งาน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยอ้างอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมี
ขนาดตวัอยา่งของประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี +/- 5%  

โดยไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง (n) = 384.16 คน แต่ทั้งน้ีเพ่ือ ป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํ แบบสอบถามสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ิมข้ึนอีก 5% รวมเป็น 400 
คน เพ่ือให้ผลท่ีไดมี้ความแม่นยาํใน การวิเคราะห์สมติฐาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดท้าํการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 คาํถาม
เพ่ือคดักรองประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 3 คาํถามเพ่ือประเมินระดบั
ทศันคติของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 
5 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการประเมินการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ส่วนที่ 6 คาํถาม
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือชุดโปรแกรม ลิขสิทธ์ิออฟฟิศ 

Microsoft 365 ผูวิ้จยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ และประมวลผล เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งเป็น 1. วิเคราะห์ลกัษณะข้อมูลของลูกค่าโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และ

ปัจจยัดา้นประชากรศาตร์ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ 

Microsoft 365 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 
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ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 2. วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม ลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้
ในเขต กทม. โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

4. ผลการวจิัย และ การอภปิรายผล 
 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 

ของลูกคา้ในเขต กทม. โดยพบว่าลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานะเป็นโสด 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายได ้เฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 – 
30,000 บาท โดยผูวิ้จัยได้นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาประมวลผล และ วิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ทางสถิติปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของ
ลูกคา้ในเขต กทม. 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ขอ้ สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่แตกต่างกนั ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

2. สถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลขิสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่
แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

3. อายุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่
แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

4. ระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 
ที่แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

5. อาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่
แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

6. รายไดแ้ตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่
แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
7. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ Microsoft 365 

ของลูกคา้ในเขต กทม. 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
8. ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ Microsoft 365 ของ

ลูกคา้ในเขต กทม.  
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
9. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ 

Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
10. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ 

Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
11. ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ 

Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
12. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ 

Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
13. ปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ Microsoft 365 

ของลูกคา้ในเขต กทม. 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) 
14. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความตอ้งการรูปแบบผลิตภณัฑ ์Microsoft 365 ที่แตกต่างกนั

ของลูกคา้ในเขตกทม. ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
15. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ระยะเวลาการใชง้านของผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
16. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ช่องทางที่ลูกคา้เลอืกซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม

ลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
17. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค รูปแบบการชาํระเงิน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรม

ลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. 
ไม่ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั 

(ค่า Sig > 0.05) 
18. เหตุผลในการซ้ือของลูกคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 

365 ของลูกคา้ในเขต กทม. 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
19 สภาพแวดลอ้มคนรอบตวั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ออฟฟิศ Microsoft 

365 ของลูกคา้ในเขต กทม. แตกต่างกนั 
ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 

Sig <  0.05) 
สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัทศันคต ิ
20 ระดบัทศันคติของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการรับรู้ขอ้แตกต่างระหวา่งซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ และ 

ซอฟตแ์วร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 
365 ของลูกคา้ในเขต กทม. แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 
Sig <  0.05) 

21 ระดบัทศันคติของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในดา้นคุณสมบตัิของชุดโปรแกรม
ลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ 
Microsoft 365 ของลกูคา้ในเขต กทม. แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐานในงานวจิยั (ค่า 
Sig <  0.05) 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด (7P) 

ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7P) 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
T 
 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.231 .167  7.349 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .259 .052 .234 4.969 .000 
ดา้นราคา .036 .027 .055 1.321 .187 
ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

.014 .037 .018 .374 .708 

ดา้นการส่งเสริม
ตลาด 

.042 .024 .072 1.731 .084 

ดา้นบุคคล .137 .042 .177 3.299 .001 
ดา้นกายภาพ .099 .039 .127 2.518 .012 
ดา้นกระบวนการ .179 .039 .225 4.573 .000 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ีย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม.เพราะ
ความจาํเป็นในการใชง้านของแต่ละคนไม่ข้ึนอยูก่บั เพศสภาพ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา แต่เป็นความจาํเป็น
ท่ีตอ้งการใชคุ้ณสมบติัของโปรแกรมมามีส่วนช่วยในการทาํงานมากกว่า ขณะท่ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พบว่ามีเพียงปัจจยัเดียว คือผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือเท่านั้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยข้ึนอยูก่บัคนรอบตวั เช่น
เพ่ือน ครอบครัว นายจา้ง นอกจากน้ี พฤติกรรมการซ้ือยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลหลงัจากการตดัสินใจซ้ือเท่านั้น จึงไม่มี
ผลก่อนการตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. 

สําหรับปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ยความเขา้ใจ และ การรับรู้ ความแตกต่างของชุดโปรแกรม Microsoft 
365 ลิขสิทธ์ิ กับแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมถึงคุณสมบติั พบว่าส่งผลต่อความแปรปรวนในการตดัสินใจซ้ือชุด
โปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. และความเขา้ใจของผูซ้ื้อส่วนมากมีความเห็นว่า
ชุดโปรแกรม Microsoft 365 แบบถูกลิขสิทธ์ิดีกว่าแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ และเขา้ใจดีว่าโปรแกรมแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ
เป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย จึงตดัสินใจซ้ือมาใชง้าน ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ผลการศึกษาพบว่า
มีเพียง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) บุคคล (people) กายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process) ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิออฟฟิศ Microsoft 365 ของลูกคา้ในเขต กทม. ดงันั้น หากนาํไปประยุกต์
สามารถใชไ้ดก้ับเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกค้า เพ่ิมความสะดวกในการสั่งซ้ือ
สินคา้ผ่านทางออนไลน์ เพ่ิมทางเลือกการชาํระเงินให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงเม่ือมีคาํสั่งซ้ือตอ้งดาํเนินการ
ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด และปัจจัยเหล่าน้ีก็สามารถสร้างความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
ช่องทางขององคก์ร และส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือได ้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
จากทฤษีการตดัสินใจซ้ือสามารถสรุป กลยทุธ์ ออกมาไดด้งัน้ี 
1. สร้างการรับรู้ :ช่องทางออนไลน์เป็น ช่องทางท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุดในการทาํธุรกิจสินคา้ซอฟตแ์วร์ ดงันั้น

จึงตอ้งมีการสร้างเน้ือหาคอนเทนตใ์นเชิงให้ความรู้เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์นั้น ๆ หรือใช ้SEO ทาํให้ช่องทางของบริษทั
ติดตลาด และเม่ือลูกคา้คน้หาในส่ือออนไลน์ก็จะเจอของเราเป็นท่ีแรก 

2. การแสวงหาข้อมูล : เม่ือลูกคา้เจอสินคา้เราแลว้ดงันั้นในดา้นเน้ือหา คุณสมบติั และ ราคาก็ตอ้งมีการบอก
ชดัเจนให้ครบจบแค่ในเว็บไซต์ของบริษทั เช่น มี คอนเทนต์ รีวิวบทความ วิดีโอประกอบ หรือมีลิงก์ให้ดาวน์
โหลดทดลองใชฟ้รี 

3.การประเมินทางเลือก : เม่ือลูกคา้มัน่ใจแลว้ว่าสินคา้เป็นอย่างไร อาจจะไม่ไดซ้ื้อท่ีช่องทางเรา แต่พยายาม
เปรียบเทียบดา้นราคาและความน่าเช่ือถือกบัช่องทางอ่ืน ๆ ดงันั้นเราก็ตอ้งทาํให้มัน่ใจว่าช่องทางของเราน่าเช่ือถือ
ท่ีสุด เช่น มีการรับรองมาตรฐาน DBD E-Commerce เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ : ต่อไปก็คือเร่ืองของการจดัการป้ายสินคา้ และ โฆษณา โปรโมชัน่ ซ่ึงตอ้งมีการบอกชดัเจน
ไม่ว่าจะออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
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5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ : เร่ืองของโปรแกรมบางคร้ังก็ไม่ใช่เร่ืองถนดัของทุกคน บางคร้ังการใชง้านก็อาจมี
ปัญหา ดงันั้นเราจึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือหลงัจากลูกคา้ นาํโปรแกรมไปใชง้านแลว้มี
ปัญหา ซ่ึงอาจสร้างความประทบัใจ และสร้างความน่าเช่ือถือต่อช่องทางขององคก์รไดม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  
การวิจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดบัการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั โดยภาพรวม

สมมติฐานคร้ังน้ี ซ่ึงหากตอ้งการทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยละเอียดในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ ควร
อ่านค่าความละเอียด เช่น เพศหญิงให้ความสําคญัดา้นราคามากสุด เพศชายให้ความสาํคญัดา้นการใชง้านมากสุด 
เป็นตน้ ซ่ึง ผลการวิเคราะห์เหล่าน้ี  จะสามารถนาํไปประกอบใชใ้นการตลาดไดม้ากข้ึน 
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การศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภคปลาสลดิ ไนน์ทีน 
A Study of Consumer Satisfaction of Nineteen Gourami Fish. 

 

ก้องเกยีรติ  หงษ์ชัย1 
Kongkeat  Hongchai 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมถึงปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดความปลอดภยั และความ
น่าเช่ือถือการให้บริการส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน หรือไม่ อยา่งไร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 389 คน ผา่นทางแบบสอบถาม
ทางออนไลน์และออฟไลน์โดยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยด้วย
โปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ปลาสลิดไนน์ทีน  ส่วน ปัจจยัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  ปัจจยัโอกาสในการซ้ือ  ปัจจยัสถานท่ีซ้ือปัจจยั
ผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  พบว่า
ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน    
 
ค ำส ำคัญ: ประชำกรศำสตร์  พฤติกรรมผู้บริโภค   ส่วนประสมทำงกำรตลำด  

 

Abstract 
This research is to study the consumers satisfaction of Gourami fish comprising demographic factors of sex, age, 
education level, occupation, average monthly income including consumer behavior factors, marketing mix factors  
( ie. product factors, prices, distribution channels, marketing promotion, safety, reliability and  personal service) 
and technology adoption factor that whether or not influence on consumers satisfaction of Nineteen gourami fish. 
Data were collected from a sample of 389 people via online and offline questionnaires by using the data obtained 
for statistical analysis according to the research objectives by using a package program.The results of the study 
found that demographic differences There was no effect on consumer satisfaction of gourami  fish, the factor 
involved in purchasing decision, opportunity factor, place of purchase factor, product factor, marketing promotion 
factor, process factor , physical composition factors. It was found to affect the satisfaction level of the consumers 
of gourami fish. 
 
Keywords: Demographic Factor, Consumer behavioral , Marketing Mix  
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1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของการปัญหาการศึกษา 
 

 สาเหตุท่ีศึกษาผลิตภณัฑ์ด้านปลาสลิด เพราะว่าอยุธยาเป็นเมืองท่ีมีแม่นํ้ าจํานวนมาก มีการเล้ียงปลา และ 
แปรรูปอย่างแพร่หลาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 
เพราะอยู่ใกลเ้มืองหลวงการเดินทางสะดวก จึงเห็นโอกาสในการพฒันาสินค้าแปรรูปด้านอาหารเพ่ือจาํหน่าย  
จึงไดมุ่้งเนน้ผลิตภณัฑคื์อปลาสลิด 

 ปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลานํ้ าจืด ปลาสลิดเป็นปลาท่ีอยู่ในวงศ์เดียวกนักับปลาหมอ ปลากด ปลากดั  
ปลาแรด และปลากระด่ีซ่ึงเป็นปลาพ้ืนบ้านของไทย มีแหล่งกําเนิดอยู่ในท่ีลุ่มภาคกลาง มีช่ือวิทยาศาสตร์ 
“Trichogaster Pecteralis” นิยมเล้ียงกนัมากแถวภาคกลาง ส่วนท่ีพบในประเทศเพ่ือนบา้น เช่น กมัพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลงักา และฟิลิปปินส์ เป็นพนัธ์ุปลาท่ีส่งไปจากเมืองไทย เม่ือประมาณ 
80 –90 ปีท่ีผา่นมา และเรียกว่า “สยามหรือเซียม” ปลาสลิดเป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย อดทนต่อความเป็นกรด และนํ้าท่ีมี
ปริมาณออกซิเจนน้อยไดดี้ มีห่วงโซ่อาหารสั้น คือ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ตน้ทุนการผลิตตํ่า โดยนิยมเล้ียง 
อยูใ่นนาเรียกว่า “ชาวนาปลาสลิด” (พรพิมล กาญจนวาศ และคณะ, 2556) 

 ทางดา้นการตลาดปัจจุบนัหลงัเกิดโรคระบาด โควิด-19 ผูบ้ริโภคเปล่ียนวิธีการซ้ือมาเป็นระบบ Online มากข้ึน 
ทาํให้ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์เกิดมูลค่าเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดสัง่อาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั 
ในปีท่ีผา่นมามีมูลค่า 33,000 – 35,000 ลา้นบาท เติบโต 14% อา้งอิงจากศูนยวิ์จยักสิกรไทย และธุรกิจน้ียงัมีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 ดงันั้นจึงไดเ้ร่ิมตน้ศึกษาขอ้มูลปลาสลิด ไดเ้ร่ิมทดลองแปรรูป และจาํหน่ายตั้งแต่ 1 สิงหาคม 63  จนถึงปัจจุบนั
ซ่ึงไดท้าํการทดลองขายไปแลว้ 10 ล๊อตๆ ละ 50 กก.โดยมีตน้ทุนสินคา้ท่ีส่งมอบถึงลูกคา้ 165 บาท/กก. ราคาขาย
อยู่ท่ี 200 บาท/กก. รวมยอดขายช่วงทดลองตลาด 82,500 บาท เป็นการขายส่งให้กบัตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงเราใช้
วิธีการส่งตรงให้กบัผูบ้ริโภค แต่ใชน้ามผูส่้งคือช่ือตวัแทนขาย จดัส่งโดย J&T Express ซ่ึงมีสาขาใกลโ้รงงานผลิต
ของเรา และให้บริการรับของถึงท่ี ขยายเวลารับถึง 19.00 น.ซ่ึงจะช่วยให้ของส่งถึงลูกคา้ไดภ้ายในเวลา 1-2 วนัซ่ึง
ใช้บุคลากรเร่ิมต้น 4 คน ในการรับปลาสด ตากปลา ขาย และรับ Order แพ็กเกจส่งให้ลูกค้า โดยมีการเร่ิมตน้
กิจกรรมคือ 

 การเลือกซ้ือปลาสดท่ีตดัหวัขอดเกลด็ และหมกัเกลือแลว้จากแหล่งท่ีเราเช่ือมัน่ เพราะปลาสลิดตดัหวั หากถูก
แช่เกลือไวน้านจะทาํให้คุณภาพความสดของปลาลดลงเน้ือปลาจะบวม และเค็มมาก เร่ืองน้ีเป็นเทคนิคท่ีเลก็นอ้ย
แต่สาํคญัมาก การกาํหนดเวลารับของหลงัหมกัเกลือแลว้จึงตอ้งชดัเจนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินคา้ 

 หลงัจากนําปลาสดมาแลว้จะทาํการปรุงรสตามสูตรเฉพาะของแต่ละรายไป นําปลาไปผ่ึงแดดบนตะแกรง 
สแตนเลส หรือ ไมไ้ผส่านเพ่ือป้องกนัสนิม และระบายอากาศไดดี้ ซ่ึงแดดท่ีดีควรมีอุณหภูมิ 35-45 องศาเซลเซียส 
และควรตากช่วง 10.00 -14.00 น. โดยกลบัปลาประมาณ 2 ชม./คร้ัง โดยตากภายในโรงเรือนกนัแมลงวนัได ้หรือ 
อ่ืนๆ ท่ีกนัแมลงวนัได ้  นาํปลาท่ีตากแดดไดแ้ลว้มาบรรจุใส่ถุงท่ีสาํหรับซีลศูนยอ์ากาศ โดยเฉพาะบรรจุขนาดตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 500 กรัม และ 1,000 กรัม จะเป็นท่ีนิยมมากโดยในช่วงทดลองยงัไม่มีแบรนด์เป็นของ
ตวัเอง นาํปลาท่ีบรรจุในถุงสําหรับซีลศูนยอ์ากาศ มาแช่แขง็ในตูฟ้รีซ อุณภูมิ -4 องศาเซลเซียส เพ่ือเก็บรักษาปลา
ไดน้านข้ึน การเก็บรักษาดว้ยวิธีการน้ีจะสามารถถนอมอาหารไดม้ากกว่า 2 เดือน เม่ือรับ Order จากลูกคา้จะทาํการ
แพค็ปลาท่ีแช่แขง็โดยห่อดว้ยพลาสติก เพ่ือชะลอการคลายความเยน็แลว้จึงบรรจุในกล่องพสัดุนาํส่งต่อไป 
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 สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรม ในปี 2563 เหตุการณ์สําคญัของปีคงหนีไม่พน้
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) ซ่ึงมีความสุ่มเส่ียง 
ท่ีจะเกิดการระบาดระลอกสองอีกคร้ังในหลายประเทศ แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง การระบาดคร้ังน้ีกลบัสร้างโอกาสใหม่
ข้ึนเช่นกนัจากพฤติกรรมการใชชี้วิต และการบริโภคท่ีเปล่ียนไป เม่ือผูค้นหันมาให้ความสนใจในการดูแลและ
ระมดัระวงัตวัเองมากข้ึน ทั้งดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และการมองหาส่ิงท่ีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้
ตวัเองซ่ึง “อาหาร” ก็นบัเป็นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคตระหนกั และให้ความสาํคญัเพ่ิมมากข้ึน  
  

1.2 ปัญหาการศึกษา 
   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) 
ท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง โดยเลือกซ้ือสินค้าประเภทอาหารเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัเลือกกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ปรุงสุก สะอาด ปลอดภยั และให้ความสาํคญัต่อช่องทางในการเลือกซ้ือ ท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงการเดินทาง 
ท่ีต้องสัมผสักบัผูค้น และมลภาวะต่าง ๆ รอบตวั โดยการสั่งอาหารรูปแบบ Delivery ผูวิ้จัยจึงเห็นความสําคญั
ดงักล่าว และสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาสลิดไนน์ทีน โดยนําผลการศึกษา
ดงักล่าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้ดีมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ียงัทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือไปอย่างสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิม
ยอดขายให้ทั้งธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศต่อไป 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1)  เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
2)  เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
3)  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 

1)  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน แตกต่างกนั 
2)  ปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน แตกต่างกนั 
3)  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน แตกต่างกนั 

 
1.5 ประโยชน์ในการพัฒนาแนวคดิและทฤษฎี  

 
1)  งานวิจัยน้ีนําเสนอข้อมูลเพ่ือได้ทราบถึงปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อความพึงพอใจ 

ในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
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2)  งานวิจัยน้ีนําเสนอข้อมูลเพ่ือได้ทราบถึงปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือ 
ปลาสลิดไนน์ทีน 

3)  งานวิจัยน้ีนําเสนอข้อมูลเพ่ือได้ทราบถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
 
1.6 ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 
1)  เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูท่ี้ประกอบธุรกิจจาํหน่ายปลาสลิดแดดเดียวและผูท่ี้มีความสนใจ ใชใ้นการวางแผนธุรกิจ

เพ่ือส่งออกไปจาํหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
2)  เพ่ือสามารถนาํผลการวิจยัน้ี ไปกาํหนดนโยบาย และทิศทางในการวางแผนทางการตลาด เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3)  เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการนาํไปพฒันาธุรกิจให้มีความหลากหลายกว่าคู่แข่งขนั ท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากใน

ปัจจุบนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
สําหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากผลงานวิจยัหลายๆคณะมาเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ

กบัผลงานวิจยัของผูวิ้จยัเองทั้งในดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค ว่าในแต่ละหวัขอ้นั้นมีความแตกต่างกนัหรือสอดคลอ้งกนัอยา่งไร ผูวิ้จยัจึงขอยกผลงานวิจยั
ของท่านต่างๆเพ่ือประกอบในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2548 : 22) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 

หมายถึงลกัษณะของประชากรไดแ้ก่ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ระดบั 
รายไดอ้าชีพ เช้ือชาติสญัชาติซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อ รูปแบบของอุปสงค ์และปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการ
ท่องเท่ียว  

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง ข้อมูล เก่ียวกับตวับุคคล เช่น อายุ,เพศ,
การศึกษา,อาชีพ,รายได ้ศาสนา และเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะ
พ้ืนฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะนาํมาพิจารณา สาํหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนาํมาเช่ือมโยง
กบัความตอ้งการความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 
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แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ยทุธนา ธรรมเจริญ (2539) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า กิจกรรม และขบวนการตดัสินใจ
ของบุคคลในอนัท่ีจะประเมินผล และให้ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้ และบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) หมายถึง “พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใชก้ารประเมินผล 
ในสินค้า และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือ เป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด 
ประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ ของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของ
เขา หรือ หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของ ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้” 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) อธิบายถึงส่วนผสมทางการตลาดไวว้่า คือ แนวคิดท่ีเป็นหลกัในการพิจารณา
ส่วนประกอบท่ีสําคญัเพ่ือตอบสนองตลาดอย่างเหมาะสม โดยเร่ิมจากธุรกิจต้องมีผลิตภณัฑ์ทีจะเสนอลูกคา้  
มีการตั้งราคาท่ีสมควร มีวิธีนาํส่งไปยงัลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการส่ือสารเพ่ือทาํการโปรโมท และ
ดึงดูดให้เกิดการซ้ือดว้ยการส่งเสริมการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์และ ศุภร เสรีรัตน์ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวความคิดเก่ียวกบักลยทุธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจการให้บริการ(Market Mix)ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) จะเป็นลําดับขั้นโดยพบว่าผู ้บริโภคท่ีผ่านกระบวนการตัดสินใจ  
7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps นัน่เอง 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)  
 
Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็น และเขา้ใจกบัความคาดหวงัดงันั้น ระดบัความพอใจจึงเป็นปัจจยั
ของความแตกต่างระหว่างการทาํงานท่ีมองเห็น และความเขา้ใจกบัความคาดหวงัหากบุคคลเห็น และเขา้ใจการ
ทาํงานของผลิตภณัฑว์่าตํ่ากว่าความคาดหวงัจะส่งผลให้บุคคลน้ีเกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) แต่หากระดบั
ของการเห็นและความเขา้ใจของผลิตภณัฑ์ว่าตรงกบัความคาดหวงับุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
และถา้ผลท่ีไดรั้บจากการทาํงานของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าความคาดหวงัจะทาํให้เกิดความประทบัใจ (Delight) ซ่ึง
จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้และ ประชาสมัพนัธ์ถึงส่ิงดีของผลิตภณัฑต่์อบุคคลอ่ืนต่อไป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ปภาวดี สุขสง่า และรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สปป. 

ลาว ในการซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลแดดเดียว กรณีศึกษา: นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูป
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ปลานิลแดดเดียวของผูบ้ริโภค สปป.ลาว และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปปลานิลแดดเดียวของผูบ้ริโภค สปป.ลาว โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวน400ชุดและนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมา น เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานก ารวิ จัย  ได้แก่  Independent Sample t-test, One way ANOVA และ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 31-35 ปี ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,000,000 -2,000,000 กีบ โดยพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปปลานิลแดดเดียว
ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง ส่วนใหญ่จะซ้ือในรูปแบบสด โดยให้
เหตุผลในการซ้ือคือรสชาติท่ีอร่อย ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจส่วนใหญ่ คือ ตนเอง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือคร้ัง
ละ 2 ช้ิน เพ่ือบริโภคเองในครอบครัว และส่วนมากผูบ้ริโภคจะนิยมซ้ือจากตลาดสดโดย พบว่า พฤติกรรมการดา้น
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปริมาณในการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปร
รูปปลานิลแดดเดียว และในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปปลานิลแดดเดียวของผูบ้ริโภค สปป.ลาว มีเพียง 4 ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปปลานิลแดดเดียวของผูบ้ริโภค สปป.ลาว โดยเรียงลาํดบัมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการนาํเสนอทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
1.  ประชากรท่ีจะศึกษา คือ ลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 389 ตวัอยา่ง 
2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา คือ ลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน ผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

3.  สถิติท่ีใชใ้นการวิจัย คือ สถิติค่าที (Independent Samples t-test) สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ปัจจัยพฤติกรรมการ
บริโภคกบัความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีนดงักล่าวว่าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สาํหรับวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาด 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
 

ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี จาํแนกออกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ 
ประชากรศาสตร์   เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
พฤติกรรมการบริโภค  ความถ่ีในการซ้ือ  การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์   เหตุผลในการซ้ือ   ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ   ปริมาณในการซ้ือ  โอกาสในการซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ 
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ด้านส่วนประสมทางการตลาด   ด้านผลิตภณัฑ์   ด้านราคา   ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด  
ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2.  ตวัแปรตามความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน   
 

ตัววัดและสเกล 
 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นในประเด็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภค โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้
เลือกตอบ ส่วนแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 ดา้น และความพึงพอใจใน
การซ้ือปลาสลิดไนท์ทีน เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้คาํถามเป็นลกัษณะมาตรวดัแบบลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยการ
ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการกาํหนดคะแนน 1-5 โดยไดท้าํการ
ทดสอบค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha มีค่าตั้ งแต่ สัก 0.821 ถึง 0.953 ดังนั้น แบบสอบถามน้ีจึงมีความ
น่าเช่ือถือและสามารถนาํไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได ้ และใชส้ถิติค่าที (Independent Samples t-test)  สําหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่าง  ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคกบัความพึงพอใจ
ในการซ้ือปลาสลิด ไนน์ทีน ดงักล่าวว่าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สําหรับวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน 
 

กรอบแนวคดิ 
 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
สมมตฐิานด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มี

ผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน แตกต่างกนั วิเคราะห์ผลโดยใช ้t-test และ one way anova 
สมมตฐิานด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ดา้นความถ่ีในการซ้ือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ปริมาณในการซ้ือ ขนาดของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน แตกต่างกนั วิเคราะห์ผลโดยใช ้one 
way anova 

พฤตกิรรมการบริโภค ความพึงพอใจในการซ้ือ 

ปลาสลดิไนน์ทนี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ส่วนประสมการตลาดผลติภณัฑ์

ปลาสลดิไนน์ทนี 
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ตารางที่ 1 สมการการถดถอยพหุคูณระหว่างความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีนกบัปัจจยัทั้ง 4 ตวั 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 
B 
 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 3.268 0.315  10.372 0.000 
ปัจจยัเหตุผลในการซ้ือ -0.025 0.037 -0.034 -0.673 0.501 
ปัจจยัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 0.163 0.049 0.171 3.344 0.001 
ปัจจยัโอกาสในการซ้ือ 0.101 0.041 0.124 2.455 0.015 
ปัจจยัสถานท่ีซ้ือ 0.086 0.038 0.115 2.239 0.026 

 
ตารางที่ 2 สมการถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 
B 
 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 2.997 0.495  6.055 0.000 
ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ 0.209 0.093 0.130 2.252 0.025 
ปัจจยัดา้นราคา -0.099 0.051 -0.120 -1.955 0.051 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.019 0.055 -0.019 -0.352 0.725 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.285 0.075 0.264 3.782 0.000 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 0.048 0.097 0.029 0.494 0.622 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ -0.187 0.069 -0.156 -2.727 0.007 
ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 0.127 0.046 0.138 2.772 0.006 

   
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-50 ปี มี

สถานะภาพโสด ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของ
กิจการ ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท  

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคปลาสลิดไนน์ทีน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการรับประทานปลาสลิดส่วนใหญ่ โดยเฉล่ีย 2-5 คร้ังต่อเดือน ลกัษณะแปรรูปแบบแดดเดียวยงัไม่ทอด ซ่ึง
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือปลาสลิดเฉล่ียปริมาณมากกว่า 4 กิโลกรัม ท่ีมีขนาดเล็ก  10-12 ตัว/กก.   
นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคปลาสลิดไนน์ทีน ในปัจจยัผู ้
ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัเหตุผลในการซ้ือ และปัจจยัโอกาส
ในการซ้ือ ตามลาํดบั 
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ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์ปลาสลิดไนน์ทีน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์ปลาสลิดไนน์ทีน ในปัจจยัดา้น
บรรยากาศในร้านมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านบุคคลและพนักงาน ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ปลาสลิดไนน์ทีน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ปลาสลิด ไนน์ ในหัวขอ้โดยภาพรวมท่านคิดว่า ส่ิงท่ี
ท่านไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ปลาสลิด มากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อผลิตภณัฑ์ปลา
สลิดไนน์ทีน และท่านอยากแนะนาํให้คนอ่ืนไดรู้้จกัผลิตภณัฑป์ลาสลิดไนน์ทีน ตามลาํดบั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน ไม่แตกต่างกนั  
จากสมมติฐานดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความถ่ีในการซ้ือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ปริมาณในการซ้ือ ขนาด

ของผลิตภณัฑ ์ ท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน ไม่แตกต่างกนั  
สมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)ระหว่าง ปัจจยัเหตุผลในการซ้ือ พบว่าไม่ส่งผลต่อระดบั

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน   ส่วน ปัจจัยผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ, ปัจจัยโอกาส 
ในการซ้ือ, ปัจจยัสถานท่ีซ้ือ พบว่าส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน   

สมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่าปัจจยัดา้น
ราคา,ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย,ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน ไม่
แตกต่างกัน  ส่วน ปัจจัยผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด, ปัจจัยด้านกระบวนการ, ปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบทางกายภาพ  พบว่าส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน    

จากผลสรุปดงักล่าวนั้นเห็นว่าในการปรับปรุงหรือพฒันาธุรกิจปลาสลิดไนน์ทีน เบ้ืองตน้จึงควรนาํผลการวิจยั
ในส่วนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคปลาสลิดไนน์ทีน ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 
โดยผลการวิจยัไดร้ะบุค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกว่า 0.05  อนัไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 2)ปัจจยัผู ้
ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 3)ปัจจยัดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ 4)ปัจจยัดา้นกระบวนการ 5)ปัจจยัโอกาส
ในการซ้ือ 6)ปัจจยัผลิตภณัฑ ์7)ปัจจยัสถานท่ีซ้ือ ไปปรับแกก่้อนตามลาํดบั 

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัโอกาสในการซ้ือ และปัจจยัสถานท่ี และใน

ด้านปัจจัยส่วยผสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ปัจจัยผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และ ปัจจยัดา้นกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือปลาสลิดไนน์ทีน ดงันั้นผูวิ้จยัขอเสนอแนะ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้ผูป้ระกอบการพิจารณาโอกาส เน่ืองจากประเทศเรามีเทศการท่ีหลากหลาย มีโอกาสใน
การมอบของขวญั เช่น การจดัโปรโมชัน่ ของแถม จดัรูปแบบแพคเกจให้สวยงาม เหมาะสมกบัเทศกาลนั้น ๆ การ
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จดัการดา้นสถานท่ีเพ่ือให้เกิดการกระตุน้การซ้ือ-ขาย ให้ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย และหลากหลายช่องทาง เช่น สถานท่ี
หนา้ร้านท่ีคนนิยมไป แลนดม์าร์กต่าง ๆ การจดัการดา้นความสะดวกของพ้ืนท่ีจอดรถ และเพ่ิมช่องทางขายผา่นส่ือ
ออนไลน์ อาทิ Facebook , Shopee , Lazada และ ไลน์ เป็นตน้ 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้   

 
ในการวิจยัในคร้ังน้ีอยู่ในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรน่าทาํให้การเก็บขอ้มูลค่อยขา้งมีอุปสรรคในการสาํรวจ 

หรือเก็บขอ้มูลจากแหล่งชุมชน ตลาดสด หรือ ตลาดนดั เน่ืองจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นพ้ืนท่ีสีแดง ดงันั้น 
การตอบแบบสอบถาม ตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง ซ่ึงทาํให้การสอบถาม หรือผูต้อบแบบสอบถาม เกิดความไม่พร้อม 
หรือ ไม่เตม็ใจในการให้ขอ้มูล โดยเป็นขอ้มูลเชิงลึก เพราะเป็นการตอบคาํถามท่ีมีขอ้ซกัถามจาํนวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
ในการวิจัยลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น ควรใช้คาํถามทัว่ไปเพ่ือทดสอบความคิดเห็นในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ปลาสลิด รวมถึงความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัปลาสลิดของผูบ้ริโภคด้วย เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถอธิบาย
ลกัษณะการเขา้ถึงสินคา้และปัจจยัดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆเพ่ือทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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The Observable Variables of the Service of Law Firm 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตุัประสงคจ์ดัทาํข้ึนเพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องการบริการของสาํนกังานกฎหมาย โดยวิธีการวิจยัเอกสาร
และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการกฎหมายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  5 ปี 
ทั้งหมด 20 ท่าน จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรท่ีสังเกตได ้43 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1)การบริการท่ีสุจริต ยติุธรรมและมีอิสระในการ
ปฏิบติังาน (ตรงไปตรงมา ไม่มีลบัลมคมใน) 2)การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติั 3)ผูใ้ห้บริการความตั้งใจในการ

ให้บริการ 4)บุคลากรของผูใ้ห้บริการมีความน่าเช่ือถือ 5)การติดตามและรายงานความคืบหน้าทางคดีความให้ผูใ้ชบ้ริการ 6)
ผูใ้ห้บริการให้คาํปรึกษาและข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  7)ได้รับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์  8)การ
ให้บริการดา้นคดีแพ่งและพาณิชย  ์9)ผูใ้ห้บริการมีความเขา้ใจและอธิบายทางเลือกท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจแก่ลูกความ 
10)ผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 11)ผูใ้ห้บริการมีความสามารถตอบคาํถามไดต้รงตามความตอ้งการ 12)
ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีหลากหลาย การประสานองคค์วามรู้ดา้นอ่ืนของนักกฎหมาย 13)ไดรั้บการบริการจากเจา้หน้าท่ี
ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 14)ผูใ้ห้บริการมีความสุภาพอ่อนน้อม 15)การให้คาํปรึกษากฎหมาย การไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท 16)การกาํหนดค่าบริการมีความเหมาะสม 17)การรักษามาตรฐานวิชาชีพ 18)ผูใ้ห้บริการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

มาใชบ้ริการเป็นหลกั 19)การให้บริการดา้นคดีอาญา 20)การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบริการกฎหมาย 21)ไดรั้บการ
บริการตรงตามความต้องการ 22)ผูใ้ห้บริการอัธยาศยัดียิ้มแยม้ในการให้บริการ 23)การเข้าถึงบริการกฎหมายท่ีมีความ
สะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงนักกฎหมายไดต้ลอดเวลา 24)สํานักงานมีส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 25)ผูใ้ห้บริการตรง

ตามเวลาท่ีกาํหนด 26)มีความชดัเจนในกระบวนการให้บริการ 27)ผูใ้ห้บริการทาํหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใส 28)ภาพลกัษณ์
ของนกักฎหมาย 29)อาคารสถานท่ีสะอาด ไม่แออดั 30)การนาํเอาระบบฐานขอ้มูล เขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลในสํานักงาน 31)การ
รักษาความปลอดภยัของสถานท่ี ขอ้มูลและเอกสารสําคญั 32)สถานท่ีรอรับการบริการมีความเหมาะสมและมีท่ีนั่งเพียงพอ 

33)ผูใ้ห้บริการแต่งกายดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย 34)สถานท่ีตั้งของสาํนกังานมีความเหมาะสม 35)การให้บริการดา้นคดีการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 36)ผูใ้ห้บริการมีเพียงพอต่อความตอ้งการขอรับบริการ 37)การให้บริการดา้นคดี
ตามกฎหมายปกครอง 38)การให้บริการดา้นคดีลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 39)การให้บริการดา้นคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา 40)

การให้บริการดา้นคดีเก่ียวกบัดา้นภาษีอากร 41)การให้บริการดา้นนักสืบเอกชน 42)การให้บริการดา้นการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจาํกดัและบริษทัจาํกดั 43)การให้สิทธิแก่ผูรั้บบริการในการเลือกนกักฎหมายเอง (หรือเปล่ียนแปลงนกักฎหมายใน
ระหว่างทาํคดี) 
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Abstract 
The purpose of this article is to discover the observable variables of the law firm's service .  By the method of 
research, documents and in- depth interviews from specialists with at least 5 years of legal knowledge and  
experience in providing legal services, a total of 2 0  persons were found from the study that there were 4 3 

observable variables.  These include 1 )honest, fair and independent service (straightforward, no secret) , 2 )equal 
service, non- discrimination.  3 ) service provider intention 4 ) The service provider's personnel are reliable. 
5 )Monitoring and reporting the progress of lawsuits to service users.  6 )Providers of advice and information can 
be complete, accurate.  7 )Receive fast, convenient and timely service 8 )Civil and commercial litigation services 
9 )The Service Provider understands and explains the appropriate decision-making options to clients.  1 0 ) The 
service provider is very attentive to the service. 11)Service providers have the ability to answer questions according 
to their needs. 12)Performance of lawyers 13)Received services from staff with specialist knowledge such as law, 
psychology and social work. 14)The service provider is polite. 15)Legal advice Mediation 16)Service configuration 
is reasonable. 17)Professional standards 18)The service provider considers the interests of the users 19)Criminal 
Case Service 20)Using technology to assist in legal services. 21)Receive the service that meets the requirements. 

22) People who are hospitable, smiling in service.  23) Convenient and fast access to legal services, always 
accessible to lawyers. 24)The office has facilities for service recipients. 25)The provider was on time. 26)Be clear 
in the service process.  27)Service providers act with transparency 28)Legal image 29)The building is clean and 
not crowded.  30)Implementing a database system.  To be used to store information in the office 31)Site Security 
Important information and documents 32)The waiting location for the service is appropriate and has enough seats. 
33)The service provider dress in modesty 34)The office location is reasonable. 35)Providing services in lawsuits, 
consumer protection and unsafe products 36)The service provider is sufficient to meet the needs of the service. 
37)case service under administrative law 38)Bankruptcy and Business Rehabilitation Services 39) Intellectual 
property case service 40)Tax Planning services 41)Private detective service 42)Provision of registration services 
for limited partnerships and limited companies 43)Giving clients the right to choose their own lawyers (Or change 
the lawyer during the case) 
 
Keywords:  Service, Law firm service 
 

1. บทน า 
 

กฎหมายเป็นฉนัทามติในการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม เม่ือมีความขดัแยง้หรือเกิดความอยติุธรรมข้ึน นกักฎหมายจะ
เป็นผูท้าํหนา้ท่ีผดุงความยติุธรรมให้เกิดข้ึน เพ่ือให้ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในปัจจุบนัประเทศไทยมีคดีความข้ึนสู่
การพิจารณาบนชั้นศาลเป็นจาํนวนมาก ในปี 2562 พบว่าปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่การพิจารณาบนศาลชั้นตน้ มีคดีความทั้งส้ิน 
1,869,316 คดี ตดัสินแลว้เสร็จ ทั้งส้ิน 1,628,102 คดี (รายงานสถิติของศาลยุติธรรมทัว่ราชอาณาจกัร, 2562) โดยคดีท่ี
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เกิดข้ึนบ่อย อาทิ คดีละเมิด ประกนัวินาศภยั คดียาเสพติดให้โทษ สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ชีท คดีเพิกถอนคาํ
วินิจฉยัคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

บรรดาทนายความนอกจากทาํหน้าท่ีต่อสู้คดีบนชั้นศาลแลว้ ยงัสามารถเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาททั้งในคดีทางแพ่งและ
คดีทางอาญาอนัยอมความได ้อีกทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทัว่ไปเร่ิมให้ความสําคญักบัการทาํสัญญาเพ่ือลดความเส่ียงทาง
ธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ การใชเ้ป็นหลกัฐานและการป้องกนัการผิดสัญญาของคู่สัญญา เน่ืองจากกระบวนการทาง
กฎหมายในบางคดีอาจใชเ้วลานานนักกฎหมายจึงตอ้งสร้างความเขา้ใจ ความน่าเช่ือถือและความซ่ือสัตย ์สุจริต ให้ความ
ช่วยเหลือและสนองความตอ้งการของประชาชนต่อการใชบ้ริการกฎหมาย 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาองคป์ระกอบการบริการของสํานักงานกฎหมายเพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการบริการของสาํนกังานกฎหมายต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและความส าคญัเกี่ยวกับกฎหมาย 
 

กฎหมาย หมายถึง บรรดากฏเกณฑ ์ซ่ึงกาํหนดแบบแผนความประพฤติหรือความสัมพนัธ์ระหว่างคนในสังคม โดยมี
การกาํหนดสิทธิ หนา้ท่ี ว่าบุคคลหน่ึงสามารถกระทาํหรืองดเวน้กระทาํการใดไดมี้สภาพบงัคบัเป็นการลงโทษ เม่ือบุคคล
ใดเป็นผูก้ระทาํผิดกฎหมาย ในประเทศไทยใชร้ะบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) โดยเป็นระบบ
ตีความตามตวับทกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายอยู่เสมอ เพ่ือให้ทนัต่อสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป (สมยศ เช้ือไทย, 2555) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือกาํหนดจาํนวนตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงท่ีวิจัย โดยทาํการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ  จาก
การศึกษาทบทวนหนังสือ งานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมายและมีประสบการณ์ในการให้บริการกฎหมายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  5 ปี สามารถ
รวบรวมขอ้มูลและประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเน้ือหา และจดักลุ่มขอ้มูล พร้อมทั้งหาค่าความถ่ี
ของตวัแปรสังเกตท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือวิเคราะห์หาองคป์ระกอบ โดยนาํตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าความถ่ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของตวั
แปรทั้งหมดมาใชใ้นการศึกษา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552)  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม และบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือคน้หาตวัแปร
สังเกตไดข้องตวัแปรแฝง สรุปแลว้ไดต้วัแปรสังเกตไดจ้าํนวน 44 ตวัแปร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การบริการทีสุ่จริต,ยุตธิรรมและมอีิสระในการปฏิบัตงิาน (ตรงไปตรงมา ไม่มลีบัลมคมใน) การบริการท่ีตรงไปตรงมา

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ช้ีนาํหรือเรียกเงินในทางท่ีขดัต่อศีลธรรม (สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
2. การให้บริการอย่างเท่าเทยีมไม่เลือกปฏบิัต ิการบริการแก่ผูรั้บบริการดว้ยความเสมอภาค ไม่ว่าจะรู้จกัเป็นการส่วนตวั

หรือไม่ ปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกฐานะ (สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
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3. ผู้ให้บริการความตั้งใจในการให้บริการ นักกฎหมายตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัดเอาใจ

ใส่มีความตั้งใจในการทาํหนา้ท่ีเพ่ืออาํนวยความยติุธรรมให้แก่ลูกความให้มากท่ีสุด (สุทธิชน เมฆสกุล, 2561) 
4. บุคลากรของผู้ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความมีเกียรติและความเป็นปัจเจก การปกป้องความ

ยติุธรรมซ่ึงทาํให้เกิดความไวว้างใจ (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) 
5. การติดตามและรายงานความคืบหน้าทางคดีความให้ผู้ใช้บริการ ตอ้งรายงานผลปฏิบติัหนา้ท่ีในทางคดีความให้แก่

ลูกความไดท้ราบความเคล่ือนไหวเป็นระยะจนจบหนา้ท่ีในคดี (สุรชยั สุวรรณปรีชา, 2558) 
6. ผู้ ให้บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้คาํปรึกษาด้านกฎหมายและอธิบายเก่ียวกบัขอ้

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ พร้อมให้คาํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (พรกมล ชูนุกูลพงษ์, 2554) 
7. ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ สามารถเขา้รับบริการไดง่้ายและไดรั้บความสะดวก การให้บริการ

อยา่งทัว่ถึงอนัเป็นเป้าหมายสาํคญัในการให้บริการ (อดุลเดช โต๊ะแอ และมะรอนิง สาแลมิง, 2562) 
8. การให้บริการด้านคดีแพ่งและพาณิชย์ เม่ือบุคคลไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากมูลละเมิด ย่อมมีสิทธ์ิเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน (ช่อทิพย ์สุนทรวิภาต, 2557) 
9. ผู้ให้บริการมีความเข้าใจและอธิบายทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจแก่ลูกความ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความเขา้ใจ 

เขา้ถึง รับรู้ปัญหาและเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกความ (สิงหา พรมเพง็, 2557)  
10. ผู้ให้บริการมคีวามเอาใจใส่ในการให้บริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงให้ผูรั้บบริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจ

ต่อการสร้างเสริมคุณภาพของการบริการ (อดุลเดช โต๊ะแอ และมะรอนิง สาแลมิง, 2562) 
11. ผู้ให้บริการมีความสามารถตอบค าถามได้ตรงตามความต้องการ การอธิบายขอ้กฎหมายขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัย

อ่ืนๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
12. ประสิทธิภาพในการท างานทีห่ลากหลาย การประสานองค์ความรู้ด้านอ่ืนของนักกฎหมาย การประสานงานร่วมกบั

วิชาชีพอ่ืน โดยใชก้ารแกปั้ญหาเป็นหลกัและใชต้วับทกฎหมายเป็นรอง (ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, 2560) 
13. ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความเป็นมืออาชีพโดยปฏิบติังานดว้ยความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) 
14. ผู้ให้บริการมคีวามสุภาพอ่อนน้อม เจา้หนา้ท่ีมีจิตใจในการให้บริการดว้ยความเต็มใจ พูดจาดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพและ

นํ้าเสียงอ่อนหวาน (พรกมล ชูนุกูลพงษ,์ 2554) 
15. การให้ค าปรึกษากฎหมาย การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท การให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมายและคาํแนะนาํแก่ลูกความในการ

แกปั้ญหาระหว่างบุคคลและธุรกิจเพ่ือลดขอ้พิพาทท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (สุทธิชน เมฆสกุล, 2561) 
16. การก าหนดค่าบริการมีความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการให้บริการตอ้งสอดคลอ้งกบัประเภทคดี ความยากง่าย 

ซบัซอ้น (นิวติั แกว้ลว้น, 2554) 
17.การรักษามาตรฐานวิชาชีพ การแสดงออกทางกายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมมีความนึกคิดท่ีดี พิจารณาความผิดโดยอาศยั

พยานหลกัฐานอนัเป็นวินยัท่ีตอ้งรักษา (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) 
18. ผู้ให้บริการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นหลกั การรักษาความลบัและผลประโยชน์ของลูกความให้

ถูกตอ้งตามกฎหมาย (สุทธิชน เมฆสกุล, 2561) 
19. การให้บริการด้านคดีอาญา ผูต้อ้งหาในคดีอาญาสิทธิในการให้ทนายเขา้รับฟังการสอบสวนคดีอาญา การไม่ให้ถอ้ยคาํ

อนัเป็นปฎิปักษต่์อตนเอง การอุทธรณ์คดัคา้นการประกนัตวัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (อาํนวย ศาลา, 2563) 
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20. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการกฎหมาย การจดัเก็บขอ้มูล Big data ช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้

หรือผูท่ี้เขา้มารับบริการว่ามีแนวโน้มในการขอรับบริการอย่างไร (วรรณา ซ่ือต่อตระกูล, กนกวรรณ ศรีทุมมา, ณัฐกาญจน์ 
อุปัชฌาย,์ พิริยา ศิลปานนัท,์ และ ชินวตัร นาคพิน, 2561) 

21. ได้รับการบริการตรงตามความต้องการ การทาํหน้าท่ีในการคน้หาขอ้เท็จจริงเพ่ือให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บการลงโทษ

และพิสูจน์ให้ผูบ้ริสุทธ์ิไดรั้บความเป็นธรรมตามความประสงคข์องผูว้่าจา้ง (สมคัร เชาวภานนัท,์ 2559) 
22. ผู้ให้บริการอธัยาศัยดียิม้แย้มในการให้บริการ การบริการดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีจิตสาํนึกต่อการให้บริการ 

(พรกมล ชูนุกูลพงษ,์ 2554) 
23. การเข้าถึงบริการกฎหมายที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงนักกฎหมายได้ตลอดเวลา การนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือ

เพ่ิมช่องทางการบริการกฎหมายให้แก่ผูรั้บบริการผา่นระบบออนไลน์ (วรรณา ซ่ือต่อตระกูล และคณะ, 2561) 
24. ส านักงานมส่ิีงอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การบริการแบบฟอร์มแบบคาํร้องและความสะดวกในการกรอก

ขอ้มูล การจดัทาํตวัอยา่งแบบฟอร์มแบบคาํร้องให้ผูรั้บบริการ (สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
25. ผู้ให้บริการตรงตามเวลาที่ก าหนด ผูรั้บบริการไม่ควรรอนานเกินไป ดงันั้นสํานักงานตอ้งให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

ทาํงานให้สาํเร็จไดต้ามกาํหนดระยะเวลา (สมโชค แป้นป้ัน, 2552)  
26. มีความชัดเจนในกระบวนการให้บริการ กาํหนดกระบวนการและขั้นตอนให้ผูรั้บบริการไดรั้บทราบ (สิงหา พรม

เพง็, 2557) 
27. ผู้ให้บริการท าหน้าทีด้่วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของเจา้หน้าท่ีได ้(สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
28. ภาพลกัษณ์ของนักกฎหมาย นกักฎหมายตอ้งมีคุณธรรม กลา้ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งและไม่ใชอ้คติความรู้สึกส่วนตน มี

ความประพฤติท่ีเหมาะสมไม่แสดงกิริยา วาจาอนัเป็นเทจ็ (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) 
29. อาคารสถานทีส่ะอาด ไม่แออดั จดัให้มีห้องนํ้ าท่ีสะอาด สาํนกังานมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบ สถานท่ี

จอดรถท่ีเพียงพอ (สมโชค แป้นป้ัน, 2552) 
30. การน าเอาระบบฐานข้อมูล เข้ามาใช้เกบ็ข้อมูลในส านักงาน การจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารพยานหลกัฐานในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบBig dataเข้ามาทาํการจัดเก็บสถิติทางคดีให้เป็นประสิทธิภาพ เพ่ือทาํการวิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์หรือความเป็นไปไดใ้นการชนะคดี (วรรณา ซ่ือต่อตระกูล และคณะ, 2561) 

31. การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ข้อมูลและเอกสารส าคัญ การพฒันาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความ

เสถียรสร้างความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได ้โดยการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญระบบเฉพาะดา้น (เจษฎา สรณวิช , เฉลิม

เกียรติ วงศว์นิชทวี, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2563) 
32. สถานทีร่อรับการบริการมีความเหมาะสมและมีทีน่ั่งเพียงพอ ตอ้งจดัท่ีนัง่รอของลูกความและผูม้าติดต่อให้แยกกบั

ส่วนท่ีทาํงานของทนายความ (สุรชยั สุวรรณปรีชา, 2558) 
33. ผู้ให้บริการแต่งกายด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ทนายความตอ้งมีบุคลิกดี สะอาดสอา้น เม่ือพบเห็นสบายใจเม่ืออยู่

ใกล ้การแต่งกายดว้ยชุดสากลนิยมเป็นสีขาวดาํเป็นหลกั (นิวติั แกว้ลว้น, 2554) 
34. สถานทีต่ั้งของส านักงานมคีวามเหมาะสม สถานท่ีตั้งสาํนกังานควรตั้งสาํนกังานในยา่นธุรกิจการคา้หรืออยูใ่นรัศมี

ท่ีไม่ไกลจากศาลยติุธรรม (สุรชยั สุวรรณปรีชา, 2558) 
35. การให้บริการด้านคดีการคุ้มครองผู้บริโภคและสินค้าทีไ่ม่ปลอดภยั การโฆษณาท่ีมีขอ้ความหรือถอ้ยคาํท่ีเกินความ

จริง การทาํให้ผูบ้ริโภคสําคญัผิดในสินคา้และบริการ คุณภาพของสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ย่อมมีความผิดผูบ้ริโภคจึงตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครอง (ช่อทิพย ์สุนทรวิภาต, 2557) 
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36. ผู้ให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการขอรับบริการ มีการบริการท่ีครบและมีเจา้หน้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

(สิงหา พรมเพง็, 2557) 
37. การให้บริการด้านคดีตามกฎหมายปกครอง คาํสั่งทางปกครองเกิดจากการใช้อาํนาจปกครองตามกฎหมายท่ี

เจา้หนา้ท่ี อนัมุ่งให้เกิดนิติสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและเป็นการใชอ้าํนาจทางปกครองเพียงฝ่ายเดียว อนัอาจกระทบกระเทือน
ต่อผูท่ี้ไดรั้บคาํสั่งนั้นในทางดีหรือร้ายก็ได ้(สุริยา ปานแป้น และ อนุวฒัน์ บุญนนัท,์ 2558) 

38. การให้บริการด้านคดีล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ เจา้หน้ีอาจฟ้องหรือร้องขอให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลล้มละลายเพ่ือ
รวบรวมบรรดาทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ออกขายทอดตลาดเพ่ือแบ่งเงินแก่เจา้หน้ีทุกราย โดยกระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้
ลูกหน้ีหลุดพน้จากการเป็นหน้ีสินโดยไม่ตอ้งชาํระหน้ีเต็มจาํนวน (ชีพ จุลมนต ์และ กนก จุลมนต,์ 2559) 

39. การให้บริการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรคต์อ้งไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบผลงาน ผูอ่ื้นนาํงานของผูส้ร้างสรรค ์ไปทาํซํ้ า ดดัแปลง หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ได ้
(ประสาร โสมเสมสุวรรณ, 2560) 

40. การให้บริการด้านคดีเกี่ยวกับด้านภาษีอากร การวางแผนภาษีของบริษทั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เพ่ือให้จ่ายภาษีท่ี

ประหยดั แทนการหลีกเล่ียงการหนีภาษี เน่ืองจากภาษีถือไดว้่าเป็นตน้ทุนทางธุรกิจ (ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2561) 
41. การให้บริการด้านนักสืบเอกชน นกัสืบเป็นอาชีพท่ีรับจา้งเสาะแสวงหาขอ้มูลความลบัของผูอ่ื้นหรือขอ้เทจ็จริงเพ่ือ

นาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือพิสูจน์ความจริงต่อศาลหรือตามการว่าจา้ง (สมชาติ วงศธ์ราธร, 2555) 
42. การให้บริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษัทจ ากดั ตอ้งมีการทาํเป็นหนงัสือบริคณห์สนธิ ลงราย

มือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนและจดัสรรการขายหุ้นเสียก่อน (โสภณ รัตนากร, 2556)  
43. การให้สิทธิแก่ผู้รับบริการในการเลือกนักกฎหมายเอง (หรือเปลีย่นแปลงนักกฎหมายในระหว่างท าคดี) การให้สิทธ์ิ

แก่ลูกความในการเปล่ียนทนายความคนใหม่ (วนั สุวรรณพงษ,์ 2559) 
 

การอภิปรายผลการวิจยัในการใชต้วัแปรท่ีสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 

การบริการที่สุจริต, ยุติธรรมและมีอิสระในการปฏิบตัิงาน 
(ตรงไปตรงมา ไม่มีลบัลมคมใน) 

ตัวแปรสังเกตได้ 

การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลอืกปฏิบตั ิ

ผูใ้ห้บริการความตั้งใจในการให้บริการ 

ตัวแปรแฝง 

บุคลากรของผูใ้ห้บริการมีความน่าเช่ือถือ 

การติดตามและรายงานความคืบหน้าทางคดีความให้
ผูใ้ชบ้ริการ 

แนวการให้บริการของ
ส านักงานกฎหมายในพืน้ที่
เทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 

ผูใ้ห้บริการให้คาํปรึกษาและขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา (ต่อ) 

แนวการให้บริการของ
ส านักงานกฎหมายในพืน้ที่
เทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 

ไดรั้บการบริการที่สะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

การให้บริการดา้นคดีแพ่งและพาณิชย ์

ผูใ้ห้บริการมีความเขา้ใจและอธิบายทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ตดัสินใจแก่ลูกความ 

 ผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 

ผูใ้ห้บริการมีความสามารถตอบคาํถามไดต้รงตามความตอ้งการ 

ประสิทธิภาพในการทาํงานที่หลากหลาย การประสานองค์
ความรู้ดา้นอื่นของนักกฎหมาย 

ไดรั้บการบริการจากเจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ดา้น  

ผูใ้ห้บริการมีความสุภาพอ่อนน้อม 

การให้คาํปรึกษากฎหมาย การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

 การกาํหนดค่าบริการมีความเหมาะสม 

การรักษามาตรฐานวชิาชีพ 

ผูใ้ห้บริการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้าใชบ้ริการเป็นหลกั 

การให้บริการดา้นคดีอาญา 

การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบริการกฎหมาย 

ไดรั้บการบริการตรงตามความตอ้งการ 

ผูใ้ห้บริการอธัยาศยัดยีิ้มแยม้ในการให้บริการ 

การเขา้ถึงบริการกฎหมายที่มีความสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงนัก
กฎหมายไดต้ลอดเวลา 

สาํนักงานมีส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 

ผูใ้ห้บริการตรงตามเวลาที่กาํหนด 

มีความชดัเจนในกระบวนการให้บริการ 

 ผูใ้ห้บริการทาํหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

 ภาพลกัษณ์ของนักกฎหมาย 

อาคารสถานที่สะอาด ไม่แออดั 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา (ต่อ) 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาองค์ประกอบของแนวทางการบริการของสํานักงานกฎหมาย โดยวิธีการจากการศึกษาทบทวนงานวิจยั 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายท่ีมีประสบการณ์การบริการกฎหมาย พบว่ามีตวั
แปรท่ีสังเกตได4้3ตวัแปร ไดแ้ก่ 1)การบริการท่ีสุจริต,ยติุธรรมและมีอิสระในการปฏิบติังาน (ตรงไปตรงมา ไม่มีลบัลมคม
ใน) 2)การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติั 3)ผูใ้ห้บริการความตั้งใจในการให้บริการ 4)บุคลากรของผูใ้ห้บริการมี

ความน่าเช่ือถือ 5)การติดตามและรายงานความคืบหนา้ทางคดีความให้ผูใ้ชบ้ริการ 6)ผูใ้ห้บริการให้คาํปรึกษาและขอ้มูลได้
อย่างครบถว้นถูกตอ้ง 7)ไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 8)การให้บริการด้านคดีแพ่งและพาณิชย์ 9)ผู ้
ให้บริการมีความเขา้ใจและอธิบายทางเลือกท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจแก่ลูกความ 10)ผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 11)ผูใ้ห้บริการมีความสามารถตอบคาํถามไดต้รงตามความตอ้งการ 12)ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีหลากหลาย 

แนวการให้บริการของ

ส านักงานกฎหมายใน

พ้ืนทีเ่ทศบาลนคร

ขอนแก่น จังหวดั

ขอนแก่น 

 

ตัวแปรสังเกตได้ ตัวแปรแฝง 

การนาํเอาระบบฐานขอ้มูล เขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลในสาํนักงาน 

 

การรักษาความปลอดภยัของสถานที ่ขอ้มูลและเอกสารสาํคญั 

 

สถานที่รอรับการบริการมีความเหมาะสมและมีที่นั่งเพียงพอ 

 

ผูใ้ห้บริการแต่งกายดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย 

สถานที่ตั้งของสาํนักงานมีความเหมาะสม 

การให้บริการดา้นคดีลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 

ผูใ้ห้บริการมีเพียงพอต่อความตอ้งการขอรับบริการ 

การให้บริการดา้นคดีการคุม้ครองผูบ้ริโภคและสินคา้ที่ไม่
ปลอดภยั 

 

การให้บริการดา้นคดีตามกฎหมายปกครอง 

 

การให้บริการดา้นคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

ให้สิทธิแก่ผูรั้บบริการในการเลือกนักกฎหมายเอง (หรือ
เปลี่ยนแปลงนักกฎหมายในระหวา่งทาํคดี) 

การให้บริการดา้นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกดัและบริษทั
จาํกดั 

การให้บริการดา้นนักสืบเอกชน 

การให้บริการดา้นคดีเก่ียวกบัดา้นภาษีอากร 
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การประสานองคค์วามรู้ดา้นอ่ืนของนกักฎหมาย 13)ไดรั้บการบริการจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น เช่น 
ดา้นกฎหมาย ดา้นจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ 14)ผูใ้ห้บริการมีความสุภาพอ่อนนอ้ม 15)การให้คาํปรึกษากฎหมาย การ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 16)การกาํหนดค่าบริการมีความเหมาะสม 17)การรักษามาตรฐานวิชาชีพ 18)ผูใ้ห้บริการคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้าใชบ้ริการเป็นหลกั 19)การให้บริการดา้นคดีอาญา 20)การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบริการ
กฎหมาย 21)ไดรั้บการบริการตรงตามความตอ้งการ 22)ผูใ้ห้บริการอธัยาศยัดียิม้แยม้ในการให้บริการ 23)การเขา้ถึงบริการ

กฎหมายท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงนักกฎหมายไดต้ลอดเวลา 24)สํานักงานมีส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 
25)ผูใ้ห้บริการตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 26)มีความชัดเจนในกระบวนการให้บริการ 27)ผูใ้ห้บริการทาํหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส 28)ภาพลกัษณ์ของนักกฎหมาย 29)อาคารสถานท่ีสะอาด ไม่แออดั 30)การนาํเอาระบบฐานขอ้มูล เขา้มาใชเ้ก็บ
ขอ้มูลในสาํนกังาน 31)การรักษาความปลอดภยัของสถานท่ี ขอ้มูลและเอกสารสาํคญั 32)สถานท่ีรอรับการบริการมีความ

เหมาะสมและมีท่ีนั่งเพียงพอ 33)ผูใ้ห้บริการแต่งกายด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 34)สถานท่ีตั้ งของสํานักงานมีความ
เหมาะสม 35)การให้บริการดา้นคดีการคุ้มครองผูบ้ริโภคและสินคา้ท่ีไม่ปลอดภัย 36)ผูใ้ห้บริการมีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการขอรับบริการ 37)การให้บริการดา้นคดีตามกฎหมายปกครอง 38)การให้บริการดา้นคดีลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 

39)การให้บริการดา้นคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา 40)การให้บริการดา้นคดีเก่ียวกบัดา้นภาษีอากร 41)การให้บริการดา้นนกัสืบ
เอกชน 42)การให้บริการดา้นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกดัและบริษทัจาํกดั 43)การให้สิทธิแก่ผูรั้บบริการในการเลือก
นกักฎหมายเอง (หรือเปล่ียนแปลงนกักฎหมายในระหว่างทาํคดี) 

ขอ้เสนอแนะ จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถนาํไปใชศึ้กษาในการวิจยัเชิงปริมาณต่อได ้โดยใชก้ารวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exporatory Factor Analysis: EFA) สาํหรับการจดักลุ่มตวัแปรท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะนาํมาใชพ้ฒันา

เป็นแนวทางการบริการของสาํนกังานกฎหมายต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กบัความตั้งใจซ้ือ 
ส่ิงตีพมิพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 

Relativity Between Marketing Mix and Purchase Intention with  
International translation Y Novel Publishing. 

 

กังสดาล โกมลสุรกลุ1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Kungsadan Komonsurakul and Phusit Wonglorsaichon  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยาย
วายแปลภาษาต่างประเทศ ขอบเขตของงานวิจยัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ประชากรผูท่ี้เคยซ้ือส่ิงตีพิมพ์
นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ โดยจะใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 405 คน และมีการตั้งสมมติฐาน
ในการวิจยั ตวัแปรอิสระท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ตวัแปรอิสระท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตวัแปรอิสระตวัท่ี 3 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอายุและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.01  
 

ค ำส ำคัญ: ประชำกรศำสตร์, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ควำมตั้งใจซือ้ 
 

Abstract 
 

The aim of this research is to look into the relationship between consumer behavior and the desire to buy a Y 
novel that has been translated from a foreign language. The population of people who have purchased Y novel 
translated into foreign languages, as well as the sample used in the study, are the population of people who have 
purchased Y novel translated into foreign languages, with data collected from a sample of 405 people.  
For this study, a hypothesis has been created, with the demographic factor as  the first independent variable. 
Consumer behavior is the second independent variable, and marketing mix factor is the third independent variable. 
The study's findings revealed that customer age and customer behaviors had an effect on purchase intended and 
that marketing mix factors, product factor, and promotion factor had a statistically significant positive association 
with purchase intention of Y novel at a level of 0.01. 
 

Keyword: Demegraphy, Consumer Behavior, Marketing Mix :4Ps, Purchase Intention 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  e-mail: tarn.kt@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 125 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัธุรกิจส่ิงตีพิมพป์ระเภทหนงัสือ นิตยสารกาํลงัประสบปัญหาขาดทุน และปิดกิจการเป็นจาํนวนมาก 
แต่สวนทางกบัส่ิงตีพิมพ์ประเภทนวนิยายท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนวนิยายประเภทวาย 
(นิยายวายคือการเอาตวัอกัษรตวัแรกของคาํว่า Yaoi มาใชเ้รียกนิยายชายรักชาย) ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากใน
ปัจจุบนั โดยเม่ือปี2558 มีสํานกัพิมพ์เพียงแค่ 2-3 สํานกัพิมพ์ ท่ีขายส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 
แต่ในปี 2563 ไดเ้พ่ิมข้ึนมาเป็น 75 สาํนกัพิมพ ์ในช่วงระยะเวลาเพียง 6 ปี  

ดว้ยสาํนกัพิมพมี์เพ่ิมข้ึนเยอะกว่าเม่ือ 6 ปีท่ีแลว้ จะเห็นไดว้่า ธุรกิจส่ิงพิมพไ์ดมี้การปรับตวัโดยจบัลูกคา้เฉพาะ
กลุ่มท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งมากในหมวดผูนิ้ยมคอนเทนตว์าย ไม่ว่าจะเป็น ซีร่ีส์วายในไลน์ทีวีท่ีมียอดชมสูงกว่า 600 
ลา้นวิว ในปี 2563 มีฐานคนดูซีร่ีส์วายเพ่ิมข้ึนถึง 328% (ขอ้มูลจากกรุงเทพธุรกิจ ปี 2563) สํานกัพิมพ์หลายท่ีจึง
แตกสายการผลิตจากเดิมท่ีผลิตนิตยสาร หนงัสือการ์ตูน นวนิยายกาํลงัภายใน มาเปิดสาํนกัพิมพท่ี์ขายนวนิยายวาย
โดยเฉพาะ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการจะเลือกซ้ือนวนิยายวายแปลต่างประเทศไดห้ลากหลายเร่ือง ดว้ยอตัรา
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายมีอตัราการแข่งขันท่ีสูงมาก และตวัแปรใดเป็นปัจจัยของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ในดา้นของส่วนประสมทาง
การตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือ 
และศึกษาในดา้นของประชากรศาสตร์มีผลต่อความตั้งใจซ้ือหรือไม่  

เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษทัหรือองค์กรท่ีดาํเนินธุรกิจส่ิงตีพิมพ์ศึกษาถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคต
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลต่างประเทศต่อส่วนประสมทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือ โดย
นาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างกาํไรให้กิจการบริษทัฯ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภา ษาต่างประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่าง ประเทศ 
5. เพ่ือศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวาย

แปลภาษาต่างประเทศ 
6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษา

ต่างประเทศ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention)  

 
ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) หมายถึง เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดท่ี

สอดคลอ้งกบัการแก้ปัญหาของเขา ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจากการซ้ือจริงเท่านั้น การซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้อย่างเดียวหากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้นความตั้งใจ
ซ้ือจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การซ้ือจริงโดยการพิจารณาถึงขอ้ดีของตราสินคา้ คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมด
ของสินคา้เพ่ือเปรียบเทียบกนั แลว้สรุปเป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน (สุนิฏฐา ภู่พงศ์พนัธ์, 
2555, หนา้ 55)  
      
2.2 แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  

 
ความหมายของประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นคาํท่ีนาํมาจากภาษากรีก 2 คาํ โดย Demos = People หมายถึง

ประชากร และ Graphie = Describing หมายถึงการพรรณนาหรือบรรยาย ดงันั้น ประชากรศาสตร์ (Demography) จึง
เป็นการพรรณนาหรือบรรยายเก่ียวกับคนหรือประชากร ตามท่ีเฮาเซอร์และดนัแคน (Philip H. Hauser and Otis 
Dudley Duncan) ได้กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และ
องค์ประกอบของประชากร (Composition) โดยมีการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบประชากร ไดแ้ก่ การ
เกิด การตาย การยา้ยถ่ิน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางสงัคม  

อดุลย ์จตุรงคกุล (2549) กล่าวไวว้่า ลกัษณะประชากรศาสตร์รวมถึง เพศ อายุ ครอบครัว วงจรชีวิต การศึกษา 
รายได ้โดยลกัษณะดงักล่าว มีความสําคญัต่อนกัการตลาด เพราะเก่ียวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จะช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือ
ลดความสาํคญัลง  
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 

Kotler (1999) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลในแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดใ้ชแ้ละไดรั้บสินคา้หรือบริการทางเศรษฐกิจ โดยรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้
สินคา้ หรือบริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรม
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะถามคาํถาม 6W1H มาช่วยใน
การวิเคราะห์คาํตอบ 7 ประการ โดยใชค้าํถามดงัน้ี ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?), ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?), ซ้ือท่ี
ไหน (Where?), ซ้ือเม่ือไหร่ (When?), ทาํไมถึงซ้ือ (Why?), ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ (Whom?), ผูบ้ริโภค
มีเง่ือนไขการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร (How?) 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix :4Ps) 
 

Kotler and Armstrong, (2004) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหรือตวัแปรทางการตลาด
ท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีองคก์รมกัจาํนาํมาใชใ้ห้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ ท่ี
ทาํให้กลุ่ม(เป้าหมาย)ผูบ้ริโภคตอบสนอง ซ่ึงจะทาํให้เกิดความพึงพอใจในแต่ละบุคคล หรือองค์กร โดยทัว่ไป
เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) เคร่ืองมือท่ีใชมี้ 4 เคร่ืองมือ คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือสถานท่ี (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
      
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

กิติทศัน์ ทศักุณีย ์(2557) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ าของผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการ
ในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญั
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อชุดชั้นในวาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ของวาโกอ้ยูแ่ลว้การตั้งใจซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคจึงเก่ียวเน่ืองกบัส่วนประสมทางการตลาด เช่น 
ซ้ือเม่ือมีโปรโมชัน่ หรือจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ทาํให้มีความตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ า โดยผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัมากท่ีสุดของสินคา้ในเร่ืองคุณภาพและราคา  โดยมีการตั้งราคาหลายระดบัเพ่ือให้เหมาะกบัลูกคา้ใน
แต่ละรุ่นแต่ละเป้าหมาย 

ภาวิณี อุชชิน (2558) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือวรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนมากเป็นเพศหญิงและอยูใ่นช่วงอาย ุ20-29 ปี อิทธิพลท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือวรรณกรรมเรียงจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยในด้านตราสินค้า ปัจจัยด้านราคา และ
ประเภทของหนังสือ โดยปัจจัยด้านตราสินค้าส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือวรรณกรรมมากท่ีสุดเพราะการท่ี
นกัเขียนนั้นเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคย ทาํให้ผูซ้ื้อหนงัสือวรรณกรรมส่วนใหญ่ติดตามผลงานนกัเขียนโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็น
ความพึงพอใจท่ีตอ้งตอ้งการอ่านและซ้ืองานเขียนของนกัเขียนคนนั้น นอกจากน้ีสํานกัพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงและมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีก็ทาํให้ผูซ้ื้อมีความรู้สึกเช่ือใจและไวว้างใจในการเลือกซ้ือหนงัสือวรรณกรรมเช่นกนั ปัจจยัต่อมา
คือปัจจยัดา้นราคา และประเภทของหนงัสือวรรณกรรมส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือ ซ่ึงเน้ือเร่ืองวรรณกรรมมีให้
เลือกหลายหลายประเภททาํให้ผูซ้ื้อสามารถเลือกไดห้ลายประเภท ส่วนปัจจยัเร่ืองของราคาควรมีความเหมาะสม
เม่ือเทียบกับคุณภาพของหนังสือวรรณกรรม ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ไม่ค่อยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือ
วรรณกรรมมากนัก เน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกหน้าปก รูปภาพประกอบ ไม่ได้ทาํให้ผูซ้ื้อตดัสินใจเลือกซ้ือ
หนงัสือในทนัที  

ชญรรคก์ร ทิพยม์ณี (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคคือ 
หากรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและเกิดความพึงพอใจจะมีการบริโภคซํ้ า พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคเกิด
จากความภกัดีของสินคา้ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากลาํดบัการเลือกตราสินคา้ ความชอบ และสัดส่วนของการซ้ือ 
โดยความตั้งใจซ้ือมกันาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป สําหรับการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ
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ขาย การตลาดและการส่ือสารแบบปากต่อปาก ไม่ได้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค 
อาจจะเป็นเพราะการโฆษณาในบางคร้ังผูบ้ริโภคมองวา่แทรกแซงชีวิตจริงมากเกินไป ส่วนการประชาสมัพนัธ์เป็น
การส่ือสารท่ีแพร่เร็วเกินไปหรือชา้เกินไปทาํให้บางคร้ังอาจถูกตีความผิดเพ้ียนไปจากเดิมทาํให้กลายเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่วนการส่ือสารแบบปากต่อปาก ในเร่ืองกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วนั้น มีขอ้ดีคือความ
รวดเร็วแต่มีขอ้เสียคือ อาจไม่มีการกรองข่าวสารก่อนท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงเกิดเป็นข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง ผูรั้บสารอาจจะ
ไดรั้บสารหรือโฆษณาเหล่านั้นในทางท่ีผิด รวมทั้งความคิดเห็นของผูส่้งสารก็อาจจะนาํไปสู่ความเขา้ใจผิดเช่นกนั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ โดยการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการแพลตฟอร์มเฟซบุค ในกรุ๊ปอ่านและซ้ือนวนิยายวายท่ีมีสมาชิก 
48,682 คน (กลุ่มนิยาย/การ์ตูน/แฟนซี/ดราม่า/เมา้ส์มอย/สปอย : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 มกราคม, 2564) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการสุ่มตวัอยา่ง 405 ราย จากการใชสู้ตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Yamane, 1973)  โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนท่ีเคยซ้ือส่ิง
ตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศและประมวลผลดว้ยสถิติอา้งอิง (Inferentail Statistics) สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการพรรณนาขอ้มูล และ
นาํแบบสอบถามมาทาํการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็นระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 
1991) ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ตวัแปรตน้จาํนวน 30 ตวัอยา่ง 

ตัวแปร 
ค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha  

(n=30) 

                   ตัวแปรต้น  
ผลิตภณัฑ ์(Product) 0.767 
ราคา (Price) 0.769 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 0.801 
การส่งเสริมการขาย (Promotion) 0.798 
                  ตัวแปรตาม  
ความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพมิพน์วนิยายวายแปลต่างประเทศ 0.777 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างข้ึนจาก

การอา้งอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-ended question) มีคาํตอบ
หลายตวัเลือก (Multiple Choices) แต่ให้เลือกเพียงคาํตอบเดียว ทั้งน้ีเพ่ือให้การวิจยัครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการ
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ศึกษาทั้งหมดและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้จึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1ข้อมูล
เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือนวนิยายวาย
แปลภาษาต่างประเทศ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ในส่วนของ 3และ4 จะใชแ้บบเลือกตอบเพียง
ในส่วนน้ีมีลกัษณะท่ีให้ผูต้อบใส่ลาํดบัท่ี (Ranking questions) แบบ Likert Scale ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยค่า 5 
หมายถึง เห็นด้วยมาก และค่า 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ซ่ึงจัดระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval scale) ช่วงระยะระหว่างความกวา้งของอนัตรภาคชั้นจะเท่ากบั 0.8 

 
     การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและนาํเสนอในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) : S.D. 
     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way Anova 
หรือ F-Test, สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 
      

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ21-25 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน 

– นกัศึกษา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000บาท โดย
ระดบัส่วนประสมทางการตลาดกับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลต่างประเทศมีระดบัสูง ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นผลิตภณัฑมี์คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ต่อมาคือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และลาํดบัท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นราคา 

4.1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ แต่ปัจจยัในดา้นอายมีุผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิง
ตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการวิจยัพบว่า แนวเร่ืองนวนิยายท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ช่ืนชอบแนวยคุจีนโบราณ จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 ส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งซ้ือนวนิยายซ้ือนวนิยาย
จากร้านคา้ออนไลน์ จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 กลุ่มตวัอย่างส่วนมากซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปล
ต่างประเทศเดือนละคร้ัง และ 2-3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงมีจํานวนเท่ากัน จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลต่างประเทศโดยเฉล่ียคร้ังละมากกว่า 1000 บาท 
จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 บุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเล่มล่าสุด
ของท่าน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบขอ้ ท่านตั้งใจซ้ือดว้ยตวัเอง จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ท่านมี
เง่ือนไขในการซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลต่างประเทศเล่มล่าสุดอย่างไร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเพราะ
ความชอบ – สนใจ เน้ือเร่ืองยอ่น่าสนใจ จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80   
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แนวนวนิยายท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบไม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ แต่แหล่ง
ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวาย ไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ งานมหกรรมหนงัสือ ร้านคา้ออนไลน์ ความถ่ีในการซ้ือแต่
ละคร้ัง ไดแ้ก่ สปัดาห์ละคร้ัง 2-3สปัดาห์ต่อคร้ัง เดือนละคร้ัง 2-3 เดือนต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ บุคคลท่ี
มีอิทธิพลในการซ้ือ ไดแ้ก่ เพ่ือนแนะนาํมีความตั้งใจซ้ือมากกว่าบุคคลอ่ืนแนะนํา เช่น คนในครอบครัวแนะนํา 
และเง่ือนไขในการซ้ือ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ  อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซ้ือเพราะหน้าปกมีภาพวาดลายเส้นสวยงามมีความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษา
ต่างประเทศมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเง่ือนไขในการซ้ือนวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศคือ ซ้ือเพราะความชอบ-
สนใจ เน้ือเร่ืองยอ่น่าสนใจ และ ซ้ือเพราะคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น 

4.1.3 ระดับส่วนประสมด้านการตลาด ผลการวิจบัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (Mean=4.23) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D = 0.48) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านให้
ความสาํคญักบัเน้ือเร่ืองยอ่ของนวนิยายมีเคา้โครงเน้ือหาน่าสนใจ เป็นแนวเร่ืองท่ีท่านช่ืนชอบซ่ึงคะแนนเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ดา้นราคา โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.11) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D = 
0.77) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านให้ความสําคญักบัราคาของนวนิยายท่ีท่านตอ้งการท่ีจะซ้ือมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพรูปเล่มนวนิยายซ่ึงคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (Mean= 4.45, S.D= 0.79) ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.14) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D = 0.50) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านรู้สึกวางใจท่ีจะซ้ือนวนิยาย ในกรณีเม่ือนวนิยายมีปัญหา รูปเล่มชาํรุดเสียหาย ท่าน
สามารถติดต่อสาํนกัพิมพไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วทางInbox ของเพจ หรือทางE-mail และไดรั้บการตอบรับอยา่งรวดเร็วซ่ึง
คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (Mean= 4.44, S.D= 0.87) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(Mean=4.13) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D = 0.72) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมีแนวโน้มจะ
ซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายเม่ือมีโปรโมชัน่ลดราคานวนิยายเม่ือมีการสั่งแบบพรีออเดอร์ซ่ึงคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(Mean=4.40, S.D= 0.88) 

4.1.4 ระดับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความตั้งใจซ้ือ
ส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (Mean=3.86) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 1.09) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือนวนิยายวายเม่ือ
ท่านไดอ้่านตวัอยา่งในเวปไซตซ่ึ์งคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (Mean=4.18, S.D= 0.95) รองลงมาคือ ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะ
ซ้ือนวนิยายวายหากหนา้ปกมีความสวยงามลายเส้นถูกใจ (Mean=4.08, S.D= 0.96) 

4.1.5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวาย
แปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์สหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปร พบว่า เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปร พบว่า มีความสมัพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ง 5 คู่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างตวั
แปรแต่ละตวั พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยูใ่นช่วง .421 ถึง .822 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเชิงบวก ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ตวัแปร 1 2 3 4 5 

1 1.00     

2 .501** 1.00    

3 .423** .261** 1.00   

4 .494** .500** .421** 1.00  

5 .760** .795** .639** .822** 1.00 

Mean 3.92 4.23 4.11 4.14 4.13 

S.D. 0.62 0. 48 0.77 0.50 0.72 

      
 
4.1.6 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพมิพ์นวนิยายวายแปลภาษา

ต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความ
ตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศในขณะท่ี ปัจจยัดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ดงัตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัความ
ตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ 

 Unstandardized Coefficients standardized Coefficients  

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี .121 .229  .527 .599 

ผลิตภณัฑ ์ .608 .059 .473 10.288 .000* 

ราคา  -.053 .036 -.066 -1.477 .141 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  .067 .052 .054 1.296 .196 

การส่งเสริมการขาย  .283 .040 .328 7.145 .000* 

R Square= 0.474,, Adjusted R Square = 0.469 F= 90.079 (Sig=0.000) *Significant level at 0.05 
 

หมายเหตุ: 1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4. การส่งเสริมการขาย 5. ความตั้งใจซ้ือ; p<0.01;n=405 
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4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 : ระดับส่วนประสมทางการตลาดกับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพมิพ์นวนิยาย

วายแปลภาษาต่างประเทศมีระดับสูง ผลการวิจยัพบว่า ระดบัส่วนประสมดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ซ่ึงคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจําหน่าย ต่อมาคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด รองมาตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นราคา อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั
มากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นหนา้ปกท่ีมีลายเส้นสวยงามน่าสนใจ นกัเขียนท่ีช่ืนชอบ เน้ือหาเคา้โครงท่ีน่าสนใจ การจดัวาง
ตวัอกัษรท่ีสวยงามอ่านแลว้มีความไหลล่ืนของภาษา หรือรู้สึกวางใจกบัสาํนกัพิมพท่ี์คุน้เคย มีผลระดบัสูงกบัความ
ตั้งใจซ้ือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายควรมีหลายช่องทางเพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภค เช่น การวางขายในแพลตฟอร์ม
แอพพลิเคชัน่ชอปป้ี ผูบ้ริโภคสามารถไดคู้ปองจากทางแอพชอปป้ีลดราคาสินคา้ได ้ส่วนในดา้นส่งเสริมการตลาด 
ทางสาํนกัพิมพค์วรมีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายเม่ือมีการสัง่แบบพรีออเดอร์จะเป็นแรงจูงใจให้ลูกคา้มีความตั้งใจ
ซ้ือนวนิยายมากข้ึน และราคาควรมีความเหมาะสมกบัขนาดรูปเล่ม ไม่ควรราคาสูงเกินไป และเซตโปรโมชัน่ไม่
ควรมีราคาท่ีสูงเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุนิฏฐา ภู่พงศพ์นัธ์ (2555) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นตวัแปรหน่ึง ท่ีมีความสําคญัในการกาํหนดพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้สามารถควบคุมส่วน
ประสมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ก็จะสร้างความ
ไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งได ้

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 : ระดับความตั้งใจซ้ือส่ิงตพีิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศมี
ระดับสูง ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลต่างประเทศโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือนวนิยายวายเม่ือท่านไดอ้่านตวัอยา่งในเวป
ไซตซ่ึ์งคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือนวนิยายวายหากหนา้ปกมีความสวยงามลายเส้น
ถูกใจ ต่อมาคือ ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือนวนิยายวาย เม่ือท่านไดอ้่านรีวิวนวนิยายในเวปไซตต่์างๆ (ในเพจ , ในกลุ่ม
เฟซบุค) ท่านจะยงัคงซ้ือนวนิยายวายท่ีท่านช่ืนชอบถึงแมว้่า นวนิยายวายท่ีท่านตอ้งการจะมีราคาท่ีสูงกว่าท่ีคาด 
ท่านมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือนวนิยายเร่ืองอ่ืน จากสํานกัพิมพ์ท่ีท่านคุ้นเคย ท่านมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือนวนิยายวาย เม่ือ
เพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ หรือบอกต่อเก่ียวกบัความน่าสนใจของนวนิยาย รองมาตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านจะยงัคงซ้ือนวนิยายวายเพราะเซตโปรโมชัน่เป็นแบบลิมิเต็ด และมีรูปแบบสวยงามน่า
สะสม ถึงแมว้่าจะมีราคาสูงกว่าท่ีคาด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายบดินทร์ภทัร์ สิงโต (2558) พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ าของลูกคา้ ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
กลบัมาซ้ือซํ้ า กล่าวคือถา้สินคา้ของตลาดนดัสวนจตุจกัรมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง จะส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคตั้งใจซํ้ าสินคา้ในตลาดนดัสวนจตุจกัรซํ้ าในอนาคตอย่างแน่นอน และปัจจยัการรับรู้ดา้นคุณภาพยงั
ส่งผลบวกต่อความตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ า กล่าวคือถา้สินคา้มีความเสมอตน้เสมอปลายจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
สินคา้ในสวนจตุจกัรตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ าในอนาคต องค์ประกอบดา้นความพึงพอใจก็มีส่วนเช่นกนั ถา้ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจต่อความหลากหลายของสินค้า ความสวยงามของสินค้า สินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
สะดวกต่อการเดินทางจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ าอีกคร้ังในอนาคต 
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อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 3 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันมีผลกับความตั้งใจ
ซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในด้านเพศอาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลต่างประเทศ 
แต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายมีุผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผลการทดสอบ ช่วงอายุ 16-20ปี , 21-25 ปี , 26-30 ปี , 31-40 ปี, มากกว่า40 ปี มีความ
ตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายมากกว่าช่วงอาย ุ12-15ปี สาเหตุอาจจะเน่ืองมาจากช่วงอายท่ีุ12-15ปี ยงัไม่มีรายไดม้าก
พอท่ีจะซ้ือนวนิยาย ทาํให้ความตั้งใจซ้ือมีนอ้ยกว่าช่วงอายอ่ืุน ๆ ท่ีมีกาํลงัในการซ้ือมากกว่าซ่ึงส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือนวนิยาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤดี เอ้ือสถาพรกิจ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อ
การซ้ือหนงัสือนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า อายมีุอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือนวนิยาย 
ในเร่ืองของนวนิยายท่ีซ้ือ ประเภทของนวนิยาย ประเภทของปกหนงัสือท่ีซ้ือ และจาํนวนเงินท่ีซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังจาก
งานวิจยั กลุ่มท่ีมีอายุ 11-14 ปี มีจาํนวนเงินท่ีซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังน้อยท่ีสุด และควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้มีการซ้ือหนงัสือนวนิยายมากข้ึน  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันมีผลกับความตั้งใจซ้ือ
ส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า แนวนวนิยายท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ แต่แหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวาย ความถ่ีในการ
ซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ เง่ือนไขในการซ้ือ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์ว
นิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนมากมกัซ้ือ
ตามร้านคา้ออนไลน์ มีความถ่ีในการซ้ือสปัดาห์ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออยู่ในช่วง 300-1,000 บาท โดยทั้งหมด
ขดัแยง้กบังานวิจยัของ อธิปัตย ์ตระกูลโศภิษฐ์ (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือหนงัสือของ
ประชากรช่วงอาย ุ21-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือหนงัสือเฉล่ียเพียง  1-2คร้ังต่อ
ปีและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือต่อคร้ัง 201-300 บาท ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือคือกลุ่มท่ีมีเพ่ือนแนะนาํ ซ่ึง
ขดัแยง้กบักบังานวิจยัของ ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral 
Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุดคือครอบครัว ในดา้นเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือคือ หน้าปกมีภาพวาดลายเส้นสวยงาม ซ่ึงคดัแยง้กบั
งานวิจยัของ วาวิณี อุชชิน (2558) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือวรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เลือกซ้ือเพราะเป็นนกัเขียนท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบมากกว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกหน้าปก รูปภาพประกอบ ไม่ได้ทาํให้ผูซ้ื้อตดัสินใจเลือกซ้ือ
หนงัสือในทนัที 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 : ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความตั้งใจซ้ือ
ส่ิงตพีมิพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศในทิศทางบวก โดยในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ส่วนปัจจยั
ดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยาย
วายแปลภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงหทยั สงสุแก (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือหนงัสือกรณีศึกษาจากร้านหนงัสือท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นอาํเภอ
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เมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยตวัแปรตน้ท่ีใชคื้อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปร
ตามคือ ความตั้งใจซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคเป็นผูห้ญิง มกันิยมซ้ือหนงัสือจากร้านจาํหน่ายหนงัสือตามห้างสรรพสินคา้ 
มีความถ่ีในการเลือกซ้ือท่ีไม่แน่นอน โดยเลือกจากเน้ือหาท่ีน่าสนใจ และน่าสะสม ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสําคญักบัราคาท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัคุณภาพ รูปลกัษณ์น่าสนใจ หาซ้ือง่าย และการ
มีส่วนลด  

อภิปรายผลของสมมติฐานที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นว
นิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาดกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้น
การส่งเสริมการขายมีความอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศใน
ขณะท่ี ปัจจยัดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยาย
วายแปลภาษาต่างประเทศ อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคไม่ค่อยให้ความสําคญัในเร่ืองของราคาและช่องทางการจาํหน่าย
มากนัก อาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจาก อุตสาหกรรมนวนิยายวายมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก การกําหนดราคาของ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละสาํนกัพิมพจึ์งไม่มีท่ีไหนราคาสูงกว่ากนัมากนกั เพราะถา้ราคาสูงแต่ไม่สมัพนัธ์กบัจาํนวนหน้าท่ีมี
ผูบ้ริโภคก็จะซ้ือนอ้ยลง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกัเพราะราคาผลิตภณัฑ์หลายสาํนกัพิมพเ์ฉล่ีย 
เท่า ๆ กนั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษา

ต่างประเทศ และความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวาย
แปลภาษาต่างประเทศ ดงันั้นสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาในดา้นของผลิตภณัฑ์และโปรโมชัน่เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุด โดยพฒันาให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ท่ี
ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง การรักษามาตรฐานคุณภาพของส่ิงตีพิมพ์นวนิยาย ราคาและโปรโมชัน่ท่ี
เหมาะสม และควรให้ความสําคญัต่อเสียงและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพ่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและ
สามารถสร้างความผกูพนัให้ผูบ้ริโภคได ้  
 

5.2  ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่าง ประเทศ เช่น 
การส่ือสารการตลาด การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงคาดว่าจะเป็นส่วนสําคญัและมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือส่ิง
ตีพิมพน์วนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเป็นตน้ 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือนวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเท่า นั้น ดงันั้น ควร
ขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ หรือ ผู ้บริโภคท่ีเคยซ้ือนวนิยาย
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วายแปลภาษาต่างประเทศผ่าน social network หรือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือนวนิยายวายภาษาไทย เพ่ือให้ได้ความ
แตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีได้ทาํการศึกษาเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด(Marketing 
Mix) กบัความตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเท่านั้น จึงอาจจะทาํให้ผลการวิจยัทราบเพียง
เฉพาะความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือนวนิยายวายแปลภาษาต่างประเทศเท่านั้น ดงันั้น ผลงานวิจยัฉบบัน้ีจึง
อาจจะไม่สามารถนําไปปรับใชก้บัความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กบัความ
ตั้งใจซ้ือส่ิงตีพิมพ์นวนิยายวายของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือนวนิยายวายแปลภา ษาไทยหรืออ่านบน Social Media หรือ 
แหล่งอ่ืนๆได ้
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คุณภาพการบริการและส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการกบับริษทัเคอร่ี
เอก็ซ์เพรส ของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ัน online ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Quality of service and marketing ingredients that affect how you use the 

service with Kerry Express. Of the group of online fashion clothing sellers in 
Bangkok 

 

กัลยาณ ี ศรีม่วงกลาง 
KANLAYANEE SEEMUANGKLANG 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชรู้ปแบบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์
ของการศึกษา  1.เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรส
ของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้
เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการและส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์
เพรสของกลุ่ม ผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ online ในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ส่วน
ประสมการตลาด 7 P ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้าย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ online อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  
คุณภาพการให้บริการ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้าย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นการเขา้ใจ
และรู้จักลูกคา้ ด้านความมัน่ใจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ ด้านการตอบสนองลูกค้า อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

Abstract 
This independent study The researcher used a quantitative research method. (Quantitative Research) has an 
objective of study. 1. To study the factors of service quality Which affects the use of service with Kerry Express 
by a group of online fashion clothing sellers in Bangkok 2 .  To study the factors of marketing mix affecting the 
use of service with Kerry Express of online fashion clothing sellers in Bangkok. 3 .  To study demographic 
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information Which affects the use of service with Kerry Express by a group of online fashion clothing sellers in 
Bangkok 
The results of the study showed that the quality of services and marketing ingredients that affected Service with 
Kerry Express Group Online fashion clothing seller in Bangkok 
When considering the results of each side, it was found that The 7P marketing mix positively impacts the decision 
to use the service with Kerry Express of the online fashion clothing group in Bangkok. And distribution channels 
Has a statistically significant effect on the decision to use Kerry Express of online fashion clothing at a level of 
0.01. 
 Service quality It positively impacted the decision to use the service with Kerry Express of the online 
fashion clothing product group in Bangkok. Understanding and knowing customers Confidence There were 
statistical significance at the level 0.01 and customer response. Statistically significant at a level of 0.05. 
 

บทน า 
 
ปัจจุบนัมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมขนส่งพสัดุของประเทศไทยมีการขยายตวัและเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในดา้น

อุตสาหกรรมการครองตลาดขนส่งพสัดุของไทยเพ่ือเป็นอนัดบัหนึงในอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแข่งขนัสูงใน
การครอบครองส่วนแบ่งทางและการรักษาการเป็นลาํดบัหน่ึงให้มีความมัง่คงและย ัง่ยืนในอนาคตอุตสาหกรรม
การขนส่งพสัดุมีความสัมพนัธ์เติบไปในทิศทางเดียวกนักบั  E-COMMERCE ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงในปัจจุบนั
จึงทาํให้การแข่งขนัสูงและผูใ้ชบ้ริการส่วนมากเกิดพฤติกรรมในการซ้ือขายสินค้าการศึกษาบริการของบริษทั 
Kerry ของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้ fashion เพราะเป็น กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆปี มีอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและผูใ้ช้บริการขนส่งพสัดุมีอาํนาจในการเลือกใช้บริการและไม่ตดัสินใจใช้บริการกบั
บริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินค้าเส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยจึงตอ้งการศึกษา
คน้ควา้ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ปัยจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1 เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่ม
ผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  

2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่ม
ผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร   

3 เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้าย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมุติฐานของก ารศึกษา  
 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัและเพ่ือให้ขอ้คาํถามของการวิจยั เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานทางสถิติการวิจยัไวด้งัน้ี  
1. ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้

เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้

เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้

แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
เพ่ือทราบถึงคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ  เพ่ือทราบถึงแนวการพฒันา

มาตรฐานทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด สร้างความไดเ้ปรียบทางการ แข่งขนั เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับกลยทุธ์
ทางการตลาด ให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งและสอดคลอ้ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้การแข่งขนัไดอ้ย่างมัน่คง 
เพ่ือทราบถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุม่
ผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้ตอบสนองความ ตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคของแทจ้ริงและช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) Parasuraman, 

Zeithaml and Berry (1985) อา้งใน พนิดา เพชรรัตน์ (2556 ) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพการบริการไวว้่า การวดัคุณภาพข
ของการให้บริการลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบของคุณภาพใน การบริการ ดงัน้ี  

ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability)ความเช่ือมัน่ในบริการ 
(Assurance)ความตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness)ความเอาใจใส่ในบริการ (Empathy) 

2.1.2แนวคิดและทฤษฎีและงาํนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัส่วนประสมทาํงกาํรตลาํด ( Service Marketing Mix ) 
(Kotler, 1997)  อ้างใน นิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช ,2559  ส่วนประสมทาง การตลาด (The Marketing Mix) เป็น
แนวคิดท่ีสําคญัอย่างทางการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงแนวความคิดเร่ือง ส่วนผสมทาง การตลาดน้ีมีบทบาทส าคญั
ทางการตลาดเพราะเป็น การรวมการตดัสินใจทางการตลาด ทั้งหมด เพ่ือ น ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจ
สอดคล่อง กบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมายเรียก ส่วนผสมทาง การตลาดว่า 7Ps  
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2.1.3แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ อา้งใน นางสาวศศิพร บุญชู 2560 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) อายุ
หมายถึงอายุของกลุ่มผูบ้ริโภคซึ่งมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ บริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผบูริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั การตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากดา้นอาย ุ เพ่ือเป็นตวัแปรทางด ้านประชากร
ศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของส่วนตลาดไดท้าํการคน้ควาู้หาความตอ้งการของตลาด  

2.1.4แนวคิดและทฤษฎีดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ความหมายของอิเลก็ทรอนิกส์ สมเกียรติตั้งกิจวาณิชย ,์ 
2541) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีมีค่า เช่นเงิน ระหว่าง
องคก์รหรือบุคคลเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการทาํธุรกรรมออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รจะเรียกว่า 
Electronic Business หรือ E-Business  

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจยัเละทฤษฎี Kotler (1997, p. 14) อา้งใน นิชาภทัร อนันนันบั ( 2559 ) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นตวัช่วยท่ีสาคญัทางการตลาดท่ีใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย   
ทฤษฎีของ  ฟิลิป ครอสบ้ี (Philip B. Crosby, 1979, pp. 9-10) อ้างใน นางสาวกิจดี ยงประกิจ (2559 ) ให้

ความหมายของค าว่าคุณภาพ คือ ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นการรับรู้ของลูกคา้ ถึง คุณภาพบริการ
ไม่ใช่ตวัแปรแต่เป็นค าตอบของงานบริการ คุณภาพในการให้บริการมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อ ธุรกิจในปัจจุบนัและ
อนาคต  

งานวิจยัของ  ญาธิณี เหลือง ทรัพยท์วี (2560) ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช ้บริการ
บริษทัขนส่งเอกชน เคอร่ี เอ็กซ์เพรส ในเขตอาํเภอ เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก แสดงว่าทาง
บริษทั ขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส ได ้ให้ความสาํคญัและมีการบริหาร จดัการในเร่ืองคุณภาพการ ให้บริการ  

 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 

 

ผูวิ้จยัใชรู้ปแบบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือกวิธีการศึกษาเชิง 
ส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มผูท้าํแบบสอบถามเป็นกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่onlineในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ี
เอ็กซ์เพรส โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเกิดจากการศึกษาทบทวนงานวิจยั วรรณกรรม และ อา้งอิง
ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน  เลือกใชวิ้ธีการเลือกสุ่ม ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  

 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างของการวิจัย คือ กลุ่มผูข้ายสินค้าเส้ือผา้แฟชั่นonlineในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการกับ

บริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรส ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัน้ี  มีความน่าจะ เป็นท่ีจะมีจาํนวนมาก
และผูศึ้กษาไม่สามารถระบุจํานวนไดแ้น่ชดัผูศึ้กษาจึงไดท้าํการกาํหนดขนาดกลุ่ม ตวัอย่าง โดยใชสู้ตรในการ
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คาํนวณดว้ยสมมติฐานว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ทาํการกาํหนดตวัอย่าง ใชต้าราง 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความคลาดเคล่ือน + 5% ณ ต 
าแหน่งขนาดของประชากรท่ี ไม่สามารถ ค านวณค่า ได ้จึงพบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากร ท่ีไดใ้ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
มีจาํนวน 400 คน    

ออฟไลน์แจกแบบสอบถามตามสาขาของบริษทัเคอร่ี เอ็กซ์เพรส ในพ้ืนท่ีเขตกทม แบ่งเป็น  7 โซน รวม 400 
ชุด โดยแบ่งตามเขตการปกครองกรุงเทพฯออกเป็น 3 กลุ่ม ตามท่ีตั้งของ พ้ืนท่ีกทม ไดแ้ก่  
1. เขตชั้นใน เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย  สาขา โบ๊เบ๊ (Shop #307)เขต ปทุมวนั  สาขามาบุญ ครอง (Shop #249)

เขต ราชเทวี สาขาราชปรารภ 1 (ประตูน ้า) (Shop #299)  
2. เขตชั้นกลาง เขตพระโขนง สาขา เซ็นจูร่ี สุขุมวิท (Shop #159)  เขต ประเวศ สาขา Seacon สแควร์ศรี

นครินทร์เขตจตุจกัร  สาขา มิกซ์ จตุจกัร (Shop #482)  
3. เขตชั้นนอก เขตดอนเมือง สาขา ตลาดใหม่ดอนเมือง (Shop #117)  
ออฟไลน์แจกแบบสอบถามตามสาขาของบริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสในพ้ืนท่ีเขตกทมโดยวิธีการแจก แบบสอบถาม

ผา่นหนา้ร้านสาขา ตารางแสดงแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั (ออฟไลน์)400ชุด  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics Analysis) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบั บริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรส 
ของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ online ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการกบั บริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรส ของกลุ่มผูข้ายสินค้าเส้ือผา้แฟชัน่ online ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชม้าตรวดัแบบอตัรภาคชั้น (Interval Scale) วิเคราะห์โดยการหาความถ่ี (Frequency), ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 
การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics Analysis) 

 
ดงันั้นผูวิ้จยัใชก้ารทดสอบสมมติฐานโดยใชก้าร วิเคราะห์ดงัน้ี ปัจจยัคุณภาพการบริการและส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรส ของกลุ่มผูข้ายสินค้าเส้ือผา้แฟชัน่ online ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบ พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างตวั แปรตามกับตวัแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศยั 
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง ระหว่างตวัแปรมาใชใ้นการทาํนาย  
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ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วจิยัใช้สถิตเิชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาจากตารางท่ี 4.2 พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.8 เป็นเพศหญิง จาํนวน 307 คน และร้อยละ 23.3 เป็นเพศชาย จาํนวน 
93 คน ดา้นอายพุบว่าส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 26-35 ปี ร้อยลชะ40.8 จาํนวน 163 คน รองลงมา 36-45 ปี ร้อยละ23.8 
จาํนวน 95 คน น้อยสุด อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 14.0 จาํนวน 56 คน ดา้นการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 71.8 จาํนวน 287 คน  รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ 15.5 จาํนวน 62 คน และนอ้ยสุดคือ สูงกว่า
ปริญญาโท ร้อยละ 2.0 จาํนวน 8 คน ดา้นอาชีพ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเสริมขายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์
ปลีก / ส่ง ร้อยละ 46.58 จาํนวน 187 คน รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวัขายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ ร้อยละ 
24.3 จาํนวน 97 คน น้อยท่ีสุดคือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัขายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ปลีกออนไลน์ ร้อยละ 13.5 
จาํนวน 54 คน  ส่วนดา้นรายไดต่้อเดือน มากท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 58.5 จาํนวน 234 คน รองลงมา 
50,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 21.0 จาํนวน 84 คน นอ้ยท่ีสุดคือรายไดม้ากกว่า 1,000,000 บาท ร้อยละ 4.5 จาํนวน 
18 คน 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกับ

บริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์

เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พิจารณารายดา้นพบว่า ทั้ง 5 ดา้น มีระดบั
ความคิดเห็นมาก โดยดา้นความมัน่ใจ (Assurance) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsive) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ตามลาํดบั 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกับ

บริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 
. การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ี

เอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พิจารณารายดา้นพบว่า ทั้ง 7 ดา้น มี
ระดบัความคิดเห็นมาก โดยดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 ปัจจยัดา้นกระบวนการดาํเนินงาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ปัจจยัดา้นพนกังาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และ ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ตามลาํดบั 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการกับบริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขาย
สินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้
เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พิจารณารายขอ้พบว่า ทั้ง 4 ขอ้  มีระดบัความคิดเห็นมาก โดยโดยรวม
แลว้ท่านมีความพอใจกบัการใชบ้ริการ กบั บริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรส  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 รองลงมา ท่านจะแนะนาํ
บริษทัเคอร่ีเอ็กซ์เพรส ให้กบัคนอ่ืนๆท่ีท่าน รู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และท่านใชบ้ริการกบั บริษทัเคอร่ีเอก็ซ์
เพรส เป็นประจาํ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณของตวัแปรปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพ
การให้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจใช้บริการกับบริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ัน
online ในเขต กรุงเทพมหานคร 

 
 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจใช้

บริการกับบริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 

 
 
จากตารางท่ี 4.7 การทดสอบนยัสาํคญัทางค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณของตวัแปรอิสระท่ีมีกบั ตวัแปรตามโดยใชก้าร

ทดสอบเอฟ (F-test) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าสมการท่ีสร้าง ข้ึนใชไ้ด ้และผลการทดสอบค่าที (t) 
พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณดงักล่าวมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยู ่2 ดา้น คือ ดา้นราคา และช่องทางการจดั
จาํหน่าย แสดงว่า ตวัแปรอิสระสามารถร่วมกนัอธิบายความสัมพนัธ์ตวัแปรตามได ้ดงันั้นสามารถนาํค่าสถิติท่ี
เก่ียวขอ้งมาเขียนรายงานในรูปสมการถดถอยเชิงพหุ โดยใน ระบบสมการสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวั
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แปรอิสระท่ีส่งผลเชิงบวกต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 26.50 (สัมประสิทธ์ิการกาํหนดแบบปรับแก้เท่ากบั Adj. R2 = 
0.265) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.527 (R = 0.527) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากบั 0.857 (SEest = 0.857) ค่าคงท่ีของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 0.090 (a = 0.090) 
สามารถเขียน เป็นสมการถดถอยเชิงพหุไดด้งัน้ี  

Ŷ = 0.090 + 0.058X1+ 0.186X2**+ 0.311X3**+ 0.062X4+ 0.113X5+ 0.038X6+ 0.030X7 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจใช้
บริการกับบริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 

 
 
จากตารางท่ี 4.8 การทดสอบนยัสาํคญัทางค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณของตวัแปรอิสระท่ีมีกบั ตวัแปรตามโดยใชก้าร

ทดสอบเอฟ (F-test) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าสมการท่ีสร้าง ข้ึนใชไ้ด ้และผลการทดสอบค่าที (t) 
พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณดงักล่าวมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยู ่3 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ  ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจ และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยู่ 1 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น
การตอบสนองลูกคา้ แสดงว่า ตวัแปรอิสระสามารถร่วมกนัอธิบายความสัมพนัธ์ตวัแปรตามได ้ดงันั้นสามารถนาํ
ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนรายงานในรูปสมการถดถอยเชิงพหุ โดยใน ระบบสมการสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลเชิงบวกต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 51.10 (สมัประสิทธ์ิการกาํหนดแบบปรับแกเ้ท่ากบั Adj. 
R2 = 0.511) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.719 (R = 0.719) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.699 (SEest = 0.699) ค่าคงท่ีของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 0.453 (a 
= 0.453) สามารถเขียน เป็นสมการถดถอยเชิงพหุไดด้งัน้ี  

Ŷ = 0.453 + 0.043X8**+ 0.059X9+ 0.062X10*+ 0.059X11**+ 0.045X12** 
 

คุณภาพการให้บริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการกับบริษัทเคอร่ีเอ็กซ์เพรสของกลุ่มผู้ขาย
สินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันonline ในเขต กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการให้บริการ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้าย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นการเขา้ใจ
และรู้จักลูกคา้ ด้านความมัน่ใจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ ด้านการตอบสนองลูกค้า อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 145 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สรุปข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่online ในเขต กรุงเทพมหานคร 
5.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี
จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นประชากร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดา้นอายสุ่วนใหญ่อายรุะหว่าง 26-35 

ปี การศึกษาระดบัปริญญา มีอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมขายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ปลีก / ส่ง ดงันั้น
ผูป้ระกอบการ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายและศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็น เพ่ือศึกษาคววาตอ้งการ ของกลุ่ม เพศ หญิง 
ดา้นอายุส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญา มีอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม เพ่ือเป็น
การรักษาฐานลูกคา้ให้มัน่คงและนาํเสนอความตอ้งการดา้นเพ่ือตอบสนองไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
จากการศึกษา ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับกลยุทธ์ทางการบริหาร สําหรับ

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จากผลของ regression ตวัแปร มีนยัสําคญั คือ ดา้นราคา และ ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้สดงว่า ตวัแปรอิสระสามารถร่วมกนัอธิบายความสัมพนัธ์ตวัแปรตามได ้ผูป้ระกอบการ
ควรมีการปรับปรุงและพฒันา ปัจจยัทางดา้นราคาอยู่เสมอเพ่ือให้เหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ ให้ราคาท่ีมีความ
ดึงดูด ซ่ึงจะเป็นตวัเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคและไม่เคยบริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ เกิดความพึงพอใจและ
กระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซ้ือมากยิ่งข้ึน จากผลของ regression ตวัแปร มีนัยสําคญั คือ ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ผูป้ระกอบการ ควรให้ความสาํคญั  การมีจาํนวนสาขาเพียงพอ รวมทั้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ไดง่้าย  

 ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
จากการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยดําเนินการศึกษา แนวคิดทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจาก

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Sources ) เพ่ือนาํมาใชใ้นการศึกษา ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสของกลุ่มผูข้ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ online  ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูท่ี้จะนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชต้อ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัดงักล่าว 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  1. ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้บริการกบั
บริษทัเคอร่ีเอก็ซ์เพรสเพ่ือทราบถึงสาเหตุและใชว้างกลยทุธ์ทางการตลาดและขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายออกไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
ภายนอกกบัความตั้งใจใช้บริการซ ้าที่ร้านสะดวกซัก 24 ช่ัวโมง ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
The Relationship between Product Quality Intrinsic Attributes and Product 

Quality Extrinsic Attributes and Re-patronage intention of 24 hours Wash & 
Dry in Bangkok and Vicinity 

 

กิจ ชาครานุวัฒนพงศ์1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Kit Chakramuwattanapong and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํเสนอเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลกัษณะ
เชิงคุณภาพภายนอกกบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบว่ามาตรฐานการ
ให้บริการของร้าน การให้ความสําคญักบัตราสินคา้ และฟังก์ชัน่การใชง้านของตวัเคร่ืองมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: คุณลักษณะเชิงคุณภำพภำยใน, คุณลักษณะเชิงคุณภำพภำยนอก, ควำมตั้งใจใช้บริกำรซ ำ้, ร้ำนสะดวกซัก 
 

Abstract 
The objective of this independent study is to study the relationship between product quality intrinsic attributes and 
product quality extrinsic attributes and re-patronage intention. This study is a survey research and collect the data 
of 400 samples. When searching for elements of another variable found that the service standard and the 
functionality of the device was positively correlated with Re-patronage intention of 24 hours Wash & Dry, 
Significance level of 0.05. 
 
Keywords: Product Quality, Intrinsic, Extrinsic, Re-patronage intention, 24hr Wash & Dry 
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1. บทน า 
 

ในภาวะปัจจุบนัอตัราการขยายตวัของความเป็นเมืองมีอตัราเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูค้นตอ้งใชชี้วิตแบบ
เมืองกนัมากข้ึน รวมทั้งกิจวตัรประจาํวนัท่ีเร่งรีบข้ึนตอ้งแข่งขนักบัเวลาอยู่เสมอ ความเป็นเมืองยงัปรับลกัษณะ
ความเป็นอยู่ของผูค้นให้เปล่ียนไปเช่นกนั ปัจจุบนัผูค้นมกัเลือกมาใชชี้วิตอาศยัตามหอพกัหรือคอนโดมิเนียมต
ความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือลกัษณะการใช้ชีวิตในแต่ละวนั การอยู่อาศยัในลกัษณะ
หอพกัหรือคอนโดมิเนียมมกัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีไม่ไดมี้มากนกั 

ผู้อาศัยจึงมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมในท่ีพกัอาศัยตามความเป็นอยู่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของผูอ้าศยัท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะความเป็นอยูแ่ละเวลาท่ีเร่งรีบ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนั้นมีลกัษณะท่ีตอ้งการไดรั้บ
บริการในรูปแบบท่ีตอ้งการ และในช่วงเวลาท่ีพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เป็นจาํนวน
มาก รวมถึงธุรกิจร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง ธุรกิจแนวใหม่ หรือเดิมท่ีมกัจะคุน้กนัในช่ือ “ร้านซกัผา้หยอดเหรียญ” 
ท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นปัจจุบนั  

ธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมงไดน้าํเทคโนโลยีมีการของเคร่ืองซักผา้และเคร่ืองอบผา้ขนาดใหญ่ท่ีใชก้นัใน
ระดบัอุตสาหกรรมมาให้บริการกบัผูบ้ริโภคทัว่ไป รวมถึงยงัเปิดให้บริการเป็นเวลา 24 ชัว่โมงในทุกวนัตอบโจทย์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในดา้นของเวลาท่ีจะใชบ้ริการเม่ือไหร่ตอนไหนก็ได ้ ซ่ึงปัจจุบนั “ธุรกิจร้านสะดวกซกั 24 
ชัว่โมง” มีการอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงร้านซักอบรีดเดิมท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบร้านเดิมให้เป็น
ร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง โดยภาพรวมร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมงในตลาดปัจจุบนัมี 3 แบรนดห์ลกัในตลาดและมี
อตัราการขยายสาขารวมกนัในแต่ละปีเฉล่ีย 62% แบ่งเป็นการดาํเนินกิจการโดยแฟรนไชส์ซี 80% และแฟรนไชส์
ซอลงทุนเอง 20% (ประชาชาติธุรกิจ ,2019) พิจาราณาประกอบกบัขอ้มูลจาํนวนสาขาของร้านสะดวกซกัในตลาด
ดงัตารางท่ี 1.1 

 
ตารางที่ 1 จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง 
ล าดับ ช่ือนิตบุิคคล 2562 2563 %เพิม่ขึน้ 

1 เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 200 320 60% 
2 คลีนโปรลอนดร้ี จาํกดั 50 74 48% 
3 โมบาย ทูแมชชีน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 20 45 125% 

จ านวนสาขารวม 270 439 62% 
 

ดว้ยอตัราแนวโนม้ในการเติบโตของธุรกิจร้านสะดวกซกัในประเทศไทยท่ีมีอตัราสูงข้ึน การอยูร่อดของธุรกิจ
นั้นจะตอ้งมาจากการใชบ้ริการซํ้ าของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสําคญั ทั้งน้ีการท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการซํ้ าได้นั้น
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพียงเดียวท่ีสามารถตดัสินความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าของผูบ้ริโภคได ้
ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการมาใชบ้ริการซํ้ าท่ี
ร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง 

จากความสําคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยัพบว่า วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกกบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวก
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ซกั 24 ชัว่โมง ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะเชิงคุณภาพ
ภายในและคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมง ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บด้านแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงสามารถนําแนวคิดและทฤษฎีมาร่วมศึกษาหาความ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกกบัความตั้งใจใชบ้ริการ
ซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และความเป็นไปไดข้องการ
นําตัวแปรต่างๆไปสู่การวิเคราะห์และตีความในการสรุปผล ทั้ งยงัสามารถนําไปพิจารณาใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการทาํแผนธุรกิจสาํหรับผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมง รวมถึงผูท่ี้ประกอบธุรกิจอยู่
ในปัจจุบนันาํไปพิจารณาวางแผนพฒันาธุรกิจและพฒันาดา้นคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายในและคุณลกัษณะเชิง
คุณภาพภายนอกของร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดบ้า้งไม่มากก็นอ้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพสินค้า (Product Quality) 
 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีผูใ้ช้สินค้าได้รับจากสินคา้ทั้งทางกายภาพและจากการใชง้าน
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั(Ackaradejruangsri, 2013; Steenkamp, 1990) ทั้งน้ี Garvin (1987) ได้ให้คุณภาพของผลิตภณัฑ์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 8 มิติดงัน้ี 1. การทาํงานของสินค้า (Performance) 2. ลกัษณะของสินค้า (Features) 3. ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) 4. ความสอดคล้องกัน (Conformance) 5. ความคงทน (Durability) 6. การให้บริการ 
(Serviceability) 7. ความสวยงาม (Aesthetic) 8. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และไดก้ล่าวอีกว่าลกัษณะ
สินคา้ย่อมแตกต่างกนั การใชคุ้ณภาพของสินคา้ก็มีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสินคา้ เช่น คุณภาพของ
เฟอร์นิเจอร์วดัจากความสะดวกสบายของสินคา้ หรือการออกแบบสินคา้ คุณภาพสินคา้ประเภทท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
      
2.2 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะเชิงคุณภาพภายใน (Product Quality Intrinsic Attributes) และ
คุณลักษณะเชิงคุณภาพภายนอก (Product Quality Extrinsic Attributes) 
 

Vantamay (2007) กล่าวว่า ปัจจยัของการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 1) ตวั
ช้ีนาํท่ีแทจ้ริง (Extrinsic Cues) ซ่ึงเป็นลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ซ่ึง ไดแ้ก่ ขนาด สี รส ลกัษณะ หรือกล่ิน
หอม ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถใชล้กัษณะทางกายภาพเหล่าน้ีในการตดัสินคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และ 2) ตวัช้ีนาํภายนอก 
(Extrinsic Cues) ซ่ึงเป็นแอตทริบิวตท่ี์ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดเ้ช่น ราคา ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต 
ภาพลกัษณ์ร้านคา้ปลีก ประเทศตน้ทาง ช่องทางการจดัจาํหน่าย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ใบรับรอง การรับประกันการ
โฆษณา ส่วนแบ่งการตลาด ช่ือแบรนดห์รือช่ือร้านคา้เป็นตน้ 

ทั้งน้ี Shaharudin และคณะ (2010) ไดน้าํแนวคิดเร่ืองคุณภาพสินคา้ของ Garvin (1987) มาศึกษาต่อและระบุไวว้่า
เม่ือผูบ้ริโภคสร้างการตดัสินคุณค่าเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพของตนจาํเป็นตอ้งแยกแนวคิดเร่ืองคุณภาพออกเป็น 2 
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กลุ่มหลกั ๆและมีความหมายดงัน้ี 1) คุณลกัษณะภายในของคุณภาพสินค้า (Product Quality Intrinsic Attributes) 
หมายถึงส่ิงบ่งช้ีคุณภาพภายในท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น สี ลกัษณะ ประสิทธิภาพ และผลลพัธ์ 
เป็นตน้ (Zeithaml, 1988; Steenkamp, 1997) และ 2) คุณลกัษณะภายนอกของคุณภาพสินคา้ (Product Quality Extrinsic 
Attributes) หมายถึง ส่ิงบ่งช้ีคุณภาพภายนอกท่ีไม่ใช่ทางกายภาพแต่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ เช่น ช่ือแบรนด์ตรา
ประทบัของคุณภาพขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ หรือภาพลกัษณ์ของร้านคา้ เป็นตน้ (Zeithaml, 1988; Steemkamp, 
1997) 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีความต้ังใจใช้บริการซ ้า (Re – patronage intention) 
 

ความตั้งใจกลบัไปใชบ้ริการ หมายถึง การท่ีลูกค้ามีจิตใจโอนเอียงท่ีจะกลบัมาใช้บริการและซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ ซ่ึงมีความหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกบัความภกัดี (Loyalty) โดยความภกัดี หมายถึง ทศันคติท่ีดีของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อร้านคา้ ซ่ึงนาไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการร้านคา้ซํ้ าอีกในอนาคต (Yuen and Chan, 2010) 

สุกญัญา ฉตัรสมพร (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมซ้ือซํ้ า หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดให้มีการ
ซ้ือสินคา้และบริการท่ีร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. มากกว่าหน่ึงคร้ังข้ึนไป 
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะ
ท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร ช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยา และ
สงัคมวฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึง
และมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยา
ต่างกนั 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

Shaharudin และคณะ (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะภายนอกของคุณภาพผลิตภณัฑ์
กับความภกัดีต่อตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ / สกู๊ตเตอร์แบรนด์แห่งชาติของมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพของผลิตภณัฑต์ามคุณลกัษณะภายในไม่มีนยัสาํคญัทางสถิตกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบั .05 ในทาง
กลบักนัการทดสอบระบุว่าการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามคุณลกัษณะภายนอกนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการรับรู้ในเชิงบวกเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์
จากคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกทาํให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

Szybillo และ Jacoby (1974) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ตวัช้ีนาํคุณลกัษณะภายใน เทียบกบั ตวัช้ีนาํคุณลกัษณะภายนอก 
ปัจจยัใดท่ีเป็นตวักาํหนดการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ จากการศึกษากลุ่มนกัศึกษาหญิงจํานวน 90 คนพบว่า 
คุณภาพของผลิตภณัฑต์ามคุณลกัษณะภายในมีผลต่อการรับรู้คุณภาพของสินคา้ 
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นัญฆภรณ์ ประภายนต์ (2557) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยชน์เชิงความรู้สึกและเชิงอรรถ
ประโยชน์กับคุณภาพอาหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจกลบัมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน พบว่า คุณลกัษณะด้าน
คุณภาพอาหารมีผลต่อความตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ าดว้ยและมีความสมัพนัธ์เชิงบวกผลต่อความตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้ าอยา่ง
มีนยัสําคญั เน่ืองจากลูกคา้ไดใ้ห้ความสําคญักบัคุณลกัษณะของคุณภาพอาหารท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อ/รับประทานอาหาร
จากร้านค้า ซ่ึงถ้าหากลูกค้ารู้สึกถึงคุณภาพอาหารท่ีไดรั้บก็จะทาํให้ลูกคา้กลบัมาใช้บริการร้านอาหารภายใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน 
 
2.6 กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงใช้วิธีสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดย
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู ้บริโภคท่ีใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมงและอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมดคือ 400 คนจากการคาํนวณดงัสูตร (Cochran, 1977) ทั้งน้ี
ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ซ่ึงเป็นการสุ่มท่ีคาํนึงถึงความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตวัอย่างวิธีน้ีจะเปิด
โอกาสให้ประชากรทุกหน่วยมีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกเท่าๆกนั โดยมีบญัชีรายช่ือของประชากรทุกหน่วย แลว้ทาํการ
จบัสลาก จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรครบตามตอ้งการ ในการจบัฉลากผูวิ้จยัไดท้าํสลากแบ่งออกเป็น 79 ใบ แทน
เขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นทาํการจบัฉลากข้ึนมา 5 ใบ ผลปรากฏไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 5 เขต
การปกครองดงัน้ี 1) อาํเภอปากเกร็ด 2) เขตบางรัก 3) เขตหลกัส่ี 4) เขตดอนเมือง และ 5) เขตห้วยขวาง ทั้งน้ีผูวิ้จยั
ไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสดัส่วน (Proportional Sampling) โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งจากสดัส่วนของประชากร

ความตั้งใจใช้บริการซ ้า 

ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะเชิงคุณภาพภายใน 
1) การทาํงานของเคร่ือง (Performance) 
2) ความสอดคลอ้งกนัของบริการ (Conformance) 
3) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

ตัวแปรอิสระ 

คุณลักษณะเชิงคุณภาพภายนอก 
1) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 
2) ความสวยงาม (Aesthetic) 
3) ลกัษณะเฉพาะ (Features) 

ประชากรศาสตร์ 
1) เพศ    2) อายุ  
3) ระดบัการศึกษา   4) อาชีพ 
5) รายไดต้อ่เฉลีย่ต่อเดือน  6) สถานะการสมรส 
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ท่ีอยู่ในเขตท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีไดจ้าก 5 เขตการปกครองมาใชเ้ป็นเกณฑ์ประชากรทั้งหมดท่ีจะทาํการสุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 400 คน ซ่ึงจะไดส้ดัส่วนของจาํนวนตวัอยา่งแต่ละเขตจากการคาํนวณ  

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งรายละเอียดของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์  
2) คุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายใน 3) คุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอก และ 4) ความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า ทั้งน้ีผูวิ้จยัได้
ทาํการตรวจประเมินเคร่ืองมือในการวิจยัผ่านการตรวจสอบความตรง จากการนาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบ
จํานวน 30 ชุด ก่อนทําการแจกแบบสอบถามจริง และมีการตรวจสอบความเท่ียงด้วยวิธี Cronbach’s alpha 
Coefficient พบว่าตวัแปรทุกตวัมีค่าสัมประสิทธ์ิมากกว่าค่าท่ีกําหนด ≥ 0.7 (Sekaran, 2000) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ี
ยอมรับ ทั้งในการทดสอบแบบ Pilot 30 ชุด และกลุ่มตวัอยา่ง 400 แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความเท่ียงมาก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัได้ทาํการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนา นาํเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน นําเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ T-Test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ 
Exploratory Factor Analysis (EFA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 225 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.30 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 
224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีรายได ้15 ,000 
– 25,000 บาทจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีสถานภาพโสด จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Exploratory Factor Analysis (EFA) เพ่ือหาองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความตั้งใจใช้บริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าค่า KMO = 
0.878 มากกว่าค่าท่ีกําหนด ≥ 0.70 (Hair et al., 2010) แสดงว่าข้อมูลกลุ่มตวัอย่างมีความเหมาะสมท่ีจะนํามา
วิเคราะห์โดย Factory Analysis อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 (p<0.001) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .878 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3786.515 

df 406 
Sig. .000 

 
ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตวัแปรอ่ืน สามารถแบ่งได ้6 องค์ประกอบ และตั้งช่ือกลุ่มตวัแปรใหม่

ไดแ้ก่ มาตรฐานการให้บริการของร้าน การให้ความสาํคญักบัตราสินคา้ การให้ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์ของร้าน 
ฟังก์ชัน่การใชง้านของตวัเคร่ือง ประสิทธิภาพการทาํงาน และบริการเสริมของร้าน เม่ือวิเคราะห์ค่าสถิติของระดบั
องคป์ระกอบทั้ง 6 พบว่า ระดบัมาตรฐานการให้บริการของร้านโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.63, 
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S.D. = 0.78) ระดบัฟังก์ชัน่การใชง้านของตวัเคร่ืองโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.44, S.D. = 0.93) 
ระดบัฟังก์ชัน่การใช้งานของตวัเคร่ืองโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x =3.67, S.D. = 0.83) ระดบั
ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.67, S.D. = 0.83) ระดบับริการเสริมของร้าน
โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  =4.15, S.D. = 0.81) ระดบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า โดยรวมมีคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  =3.30, S.D. = 0.76) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณและสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พยากรณ์ดงัตารางท่ี 3 พบว่า มี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณกาํลงัสองเท่ากบั .174 หมายความว่า ความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 
ชัว่โมง ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผลหรือไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอิสระร้อยละ 
17.4 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพสินคา้กบัความตั้งใจใชบ้ริการ
ซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 1.528 .250  6.113 .000 
มาตรฐานการให้บริการของร้าน .144 .059 .146 2.441* .015 
การให้ความสาํคญักบัตราสินคา้ .241 .043 .272 5.651** .000 
การให้ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์ของร้าน .069 .049 .078 1.411 .159 
ฟังก์ชัน่การใชง้านของตวัเคร่ือง .174 .042 .212 4.172* .000 
ประสิทธิภาพการทาํงาน -.026 .054 -.028 -.471 .638 
บริการเสริมของร้าน -.088 .048 -.094 -1.832 .068 

R Square= 0.17, Adjusted R Square = 0.16 F= 13.84 (Sig=0.00) *Significant level at 0.05 **Significant level at 
0.01 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 
บาท ระดบัคุณลกัษณะเชิงคุณภาพภายนอกมีระดบัสูง มีระดบัความตั้งใจใช้บริการซํ้ าระดบัปานกลาง ด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีความตั้ งใจใช้บริการซํ้ าของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกัน ด้านความสัมพันธ์ของตัวแปร เม่ือนําองค์ประกอบทั้ ง 6 
องคป์ระกอบมาวิเคราะห์พบว่า มาตรฐานการให้บริการของร้าน การให้ความสาํคญักบัตราสินคา้และฟังก์ชัน่การ
ใชง้านของตวัเคร่ืองกบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมง 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้นควรจะมีการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย
ทางดา้นประชากรศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

2. ปัจจยัดา้นการให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ของร้าน ประสิทธิภาพการทาํงาน และบริการเสริมของร้านไม่มี
อิทธิพลกับความตั้ งใจใช้บริการซํ้ าของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ควรมีการศึกษาทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลกบัความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าเพ่ิมเติม 

3. ควรจะมีการสนับสนุนหรือสร้างแรงบนัดาลในการใช้บริการให้แก่กลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน เช่น มีการ
ประชาสัมพนัธ์ช่ือหรือแบรนด์ของร้านผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนควรมีการแสดงคาํติชมจากกลุ่ม
ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้แก่กลุ่มลูกคา้ เพราะจะเห็นไดว้่าจากงานวิจยัพบว่าความสาํคญักบัช่ือ
หรือแบรนด์ของร้านมีความน่าเช่ือถือนับว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัในการใช้บริการซํ้ าของผูใ้ช้บริการร้าน
สะดวกซกั 24 ชัว่โมง 

4. ร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมงควรมีการพฒันาปรับปรุงในเร่ืองคุณภาพของการให้บริการ ผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้าง
แรงบนัดาลใจให้ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการซํ้ า 

5. ร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมงควรมีการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมบริเวณร้านและเคร่ืองซักผา้ให้มีความ
สวยงาม สะอาด และปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา 

6. ร้านสะดวกซกั 24 ชัว่โมงควรมีการตั้งราคาของการให้บริการให้เป็นไปตามราคากลาง และ คุม้ค่ากบับริการ
ท่ีไดรั้บ 
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อทิธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารตามส่ังผ่าน  
Food Delivery Application ของผู้บริโภค 

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
Influences consumers' decision to buy a la carte  
through Food Delivery Application in Bangkok 

 

กิตติชัย เถาวัลย์1 
Kittichai Thaowan 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery 
Application ของผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คือ 1) ปัจจัยด้านราคา (Price) ต้องมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 2) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ให้ความสําคัญโปรชั่นการส่งฟรี และส่วนลดในการซ้ือคร้ังต่อไป 3) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) ตอ้งมีกระบวนการชาํระเงินถูกตอ้ง และ 4) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  การแสดงขอ้มูลอยา่งทนัท่วงทีและคน้หาเมนูท่ีตอ้งการไดปั้จจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าไดว้่าค่า 
Sig. มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจอาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  
ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps,  พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรตัดสินใจซือ้  
 

Abstract 
This research study factors affecting consumers' decision to buy a la carte food through Food Delivery  
Application in Bangkok area. Data was collected from a sample of 400 peoples in Bangkok.  Study the factors 
of marketing mix 7Ps and consumer behavior. Studies have shown that Marketing mix 7Ps that influence 
buying decisions are 1) Price, must have a price suitable for quality and quantity 2)  Promotion, customer  
focus on promotion delivery free 3) Process, must have a valid payment process and 4) Physical Evidence, 
the information is displayed in a timely manner and can find the desired menu.  
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Consumer behavior factors, it was found that the Sig. Value was greater than the 0.05 level of significance at 
all. So it can be concluded that Consumer behavior factors influenced the decision of food made to order 
through Food Delivery Application. 
 
Keywords : Marketing Mix 7Ps, Customer Behavior, Customer Decision 
 

1. บทน า 
 

ธุรกิจร้านอาหาร มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและการแข่งขนัท่ีสูงทาํให้ธุรกิจร้านอาหารยิ่งตอ้งท่ีปรับการปรับตวั
อยู่เสมอเพ่ืออยู่รอดของกิจการ การเข้ามาของเทคโนโลยีมีผลต่อเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภค ธุรกิจมีความ
จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือให้เท่าทนัเทคโนโลยีและตอบสนองพฤติกรรมท่ีปรับเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค   

ธุรกิจร้านอาหารตามสัง่ ถือเป็นหน่วยธุรกิจร้านอาหารขนาดเลก็ในเมืองไทยก็ตอ้งปรับตวัเช่นเดียวกนั ดงันั้น
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั จะทาํให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารตามสัง่
สามารถปรับตวัธุรกิจของตนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั รวมถึงการสร้างความ
ต่างเพ่ือสร้างความสามารถในประกอบธุรกิจได ้

 
ปัญหาวิจัย 

 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า ธนรัตน์ ศรีสําอางค์ (2558), ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารตามสั่งเดลิเวอร่ีผ่านเวปไซต์ โดยศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค, ส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบนแนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ E-commerce ซ่ึง
ทราบผลว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคบนแนวคิดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

พิมพะงา วีระโยธิน และ ธรรญธร ปัญญโสภณ (2561) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใช้
แอปพลิเคชัน่อูเบอร์ อีท เพ่ือบริการรับส่งอาหาร โดยศึกษาวิจยัเชิงพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(4Cs) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือใช ้แอปพลิเคชัน่ อูเบอร์ อีท เพ่ือบริการรับส่งอาหาร 

พบว่าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีเพียง 4Ps เท่านั้น ยงัไม่
มีการศึกษาวิจยัใดท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสั่ง
ผา่น Food Delivery Application 

กนกวรรณ นุชนารถ และคณะ (2562), ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Food Delivery 
พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ Food Delivery ท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Food Delivery แตกต่างกนั 

ณัธภชัร เฉลิมแดน (2563), ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่
ช่วงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 พบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแบบ
เดลิเวอร่ีผา่นโมบายแอปพลิเคชัน่ 
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การศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีกบัพฤติกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป ผูวิ้จยัเห็นปัญหา ว่ายงัขาดการศึกษาในรายละเอียดของแต่ละพฤติกรรมว่าส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออยา่งไร 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1. ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสั่งผ่าน Food 

Delivery Application  
2. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้Food Delivery Application 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 
สมมติฐานท่ี 1 – 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอาหารตามสั่งผ่าน Food 

Delivery Application 
สมมติฐานท่ี 8 – 14 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery 

Application ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
1)  ทราบปัจจยัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application 
2)  ทราบพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหลงัจาก การเขา้มีอิทธิพลของเทคโนโลยี  
3)  ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารตามสั่งทราบและเขา้ใจปัจจยัการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่าน Food Delivery 

Application ของผูบ้ริโภค สามารถนําไปประยุกต์เพ่ือปรับตวัตามปัจจยัท่ีเปล่ียนไปของการตดัสินใจซ้ือ ของ
ผูบ้ริโภคได ้

4)  ผู้พัฒนา Food Delivery Application สามารถนําความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารตามสัง่ของผูบ้ริโภคไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานทางดา้นการตลาด 

เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถทาํการควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะ
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่สาํหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเขา้มาอีก 3 
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ปัจจัย  คือ  ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้่าเป็น 7Ps (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543) 

 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร เก่ียวกบัการเลือก ซ้ือ และใชสิ้นคา้

และบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเขา นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือ
สามารถจดัการส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
โดยมีคาํถามทั้ง 7 ประการเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 1) ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who) 2) ตลาดซ้ืออะไร (What)  3) 

ทาํไมจึงซ้ือ (Why) 4) ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who) 5) ซ้ือเม่ือใด (When) 6) ซ้ือท่ีไหน (Where) และ 7) ซ้ือ
อยา่งไร (How) (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) 

 
3. ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก

ต่างๆท่ีมีอยู ่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือก
สินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคญัและอยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน  
 

 
 

(P.Kotler and K.L.Keller, 2012) 
 

ภาพที่ 1 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
 
 
 
 
 

การรับรู้

ถึงความ

ตอ้งการ 

การคน้หา

ขอ้มูล 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ 

ความรู้สึก

ภายหลงั

การซ้ือ 
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กรอบแนวคดิวิจัย 
 
                        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

1. ประเภทงานวิจยัและประชากร 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กําหนดกลุ่มตวัอย่างของเป้าหมายท่ีเคยสั่งอาหารตามสั่งผ่าน Food 

Delivery ซ่ึงยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลสถิติดงักล่าว ทาํให้ผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดั จึงกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร ภายใต้สมมุติฐานข้อมูลมีการกระจายตวัตามปกติ 
(Roscoe, 1969) จึงดาํเนินการศึกษาจากจาํนวนประชากร 400 ราย  

2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
จดัแบ่งเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็น 4 เขตแลว้จบัฉลาก (Sample Random Sampling) เลือกเขต

พ้ืนท่ีละ 2 เขตในกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงทาํการกาํหนดโควตา้ (Quota) ในการเก็บขอ้มูลจาก 8 เขต (ไดแ้ก่ 
เขตดินแดง, เขตพญาไท, เขตบางรัก, เขตบางนา, เขตบางกะปิ, เขตลาดกระบงั, เขตภาษีเจริญ และเขตทุ่งครุ) 
เขตละ 50 ราย และทาํการคดัเลือกอยา่งสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บเขตละ 50 ชุด โดยไดข้อ้มูล
จาํนวน 400 ราย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นกระบวนการ 
- ลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

- 6W1H 

การตดัสินใจซ้ืออาหารตามสัง่ผา่น 

Food Delivery Application 
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การแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 5 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารตามสั่ง ผ่าน Food Delivery 
Application ของผูบ้ริโภค โดยใช้เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัความเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ซ่ึง เ รียงจากน้อยไปมาก ( Likert Scale) ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครต่อการสั่งอาหารตามผ่าน Food Delivery Application ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึง เรียงจาก
น้อยไปมาก (Likert Scale) ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการสั่ง
อาหารตามสัง่ ผา่น Food Delivery เป็นคาํถามปลายเปิด 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการใชก้ารอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จากการใชก้ารอธิบายผ่าน การนาํเสนอในรูปแบบตาราง

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) 

4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และ One-way ANOVA เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่าการ

ตดัสินใจเลือกสั่งอาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
แตกต่างตามปัจจยัดา้นบุคคลหรือไม่ 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเกิดจากการ
จดักลุ่มตวัแปรหรือการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัการตดัสินใจเลือกอาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery 
Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียของแต่ละตวัวดั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย การแปลค่า 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 3.88 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) 3.95 มาก 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 3.86 มาก 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.66 มาก 
ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 3.90 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 4.04 มาก 
ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 3.88 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process), 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) และปัจจยัดา้นบุคคล (People) ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
Food Delivery Application ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดคือ Grab Food ร้อยละ 35.73, Food Delivery Application ท่ี

ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ Grab Food ร้อยละ 46.50, ประเภทอาหารท่ีเคยมีผูส้ั่งมากท่ีสุดคือ อาหารทอด ร้อยละ 19.70,
ประเภทอาหารตามสั่งท่ีถูกสั่งบ่อยท่ีสุดคือ ผดักระเพรา ร้อยละ 28.25, ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ท่ีใชใ้นการสั่ง
อาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application มากท่ีสุด คือ 100 – 200 บาท ร้อยละ 54.75, เหตุผลท่ีสัง่อาหารตามสั่ง
ผ่าน Food Delivery Applicationมากท่ีสุดคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการสั่ง ร้อยละ 23.71, อุปกรณ์ท่ีใชง้าน Food 
Delivery Application มากท่ีสุดคือ Telephone ร้อยละ 90.80, สถานท่ีให้จัดส่งสินค้าส่วนใหญ่ คือท่ีบ้าน ร้อยละ 
78.25, สั่งอาหารตามสั่งผ่าน  Food Delivery Application เพ่ือรับประทานเองมากท่ีสุด ร้อยละ 81.00, จาํนวนคนท่ี
บริโภคอาหารตามสัง่ผ่าน Food Delivery Application ในแต่ละคร้ังมากท่ีสุดคือ 1 คน ร้อยละ 39.25, ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ สั่งอาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Applicationมากท่ีสุดคือ ตวัเอง ร้อยละ 69.25, ม้ืออาหารท่ีสั่ง
อาหารตามสัง่ผ่าน Food Delivery Application มากท่ีสุดคือ ม้ือกลางวนั ร้อยละ 54.50, ช่วงวนัท่ีสัง่อาหารตามสั่งผ่าน 
Food Delivery Application บ่อยท่ีสุดคือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ร้อยละ 51.50, ช่วงเวลาท่ีสั่งอาหารตามสั่งผ่าน Food 
Delivery Application มากท่ีสุดคือ 11.01น.-13.00น. ร้อยละ 31.75, จาํนวนคร้ังท่ีสัง่ภายใน 1 สปัดาห์มากท่ีสุดคือ 1 – 
2 คร้ัง ร้อยละ 50.50, ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกอาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application มาก
ท่ีสุดคือ รสชาติอาหาร ร้อยละ 30.00 และวิธีการชาํระเงินจากการสั่งอาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application ท่ี
ถูกเลือกมากท่ีสุดคือ ชาํระเงินสด หลงัจากรับอาหาร ร้อยละ 46.81 

ผูวิ้จัยกําหนดสมมติฐานทั้งหมด 14 สมมติฐาน โดยผูวิ้จัยดาํเนินการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 7 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) สมมติฐานท่ี 8 – 14 ดาํเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  
ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือศึกษาถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการตดัสินใจเลือกอาหารตาม

สัง่ผา่น Food Delivery Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์การถดถอย ระหว่างปัจจยัท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัการ
ตดัสินใจเลือกอาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 3.316 0.151  21.905 0.000 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ --0.062 0.058 -0.085 -1.074 0.283 
ปัจจยัดา้นราคา -0.112 0.057 -0.154 -1.964 0.050* 
ปัจจยัดา้นสถานที ่ -0.019 0.050 -0.029 -0.384 0.701 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.215 0.057 0.308 3.784 0.000* 
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ปัจจยัดา้นบุคคล 0.035 0.064 0.051 0.544 0.587 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ -0.218 0.079 -0.325 -2.757 0.006* 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.343 0.072 0.491 4.779 0.000* 

จากการการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Multiple Regression เพ่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ค่า Sig. ท่ีมีค่าน้อยกว่า ท่ีระดบัมีนยัยะสาํคญัท่ี 0.05 คือ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด, ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดย 4 ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ของผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
จากการทดสอบปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้วยการทดสอบวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบว่าได้ว่าค่า Sig. มากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 ทั้งหมด จึงสรุปไดว้่า ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจอาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
จากผลการศึกษาวิจยัอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารตามสั่งผ่าน Food Delivery Application ของ

ผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและ 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 6W1H ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดข้อ้สรุปว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภค ยงัคงให้ความสาํคญักบั ราคา เป็นส่ิงสาํคญั โดยผูบ้ริโภคมองว่า ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ เป็นส่ิงทีสําคญัท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ลาํดบัถดัไปคือ ราคาประหยดั และ ไม่คิด
ค่าบริการในการส่ง จากการผลการศึกษาคร้ังน้ี จึงมีความชดัเจนว่า ราคาถูกไม่ใชปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด ราคาท่ีเหมาะ
กับคุณภาพและปริมาณ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารตามสั่งผ่าน Food 
Delivery Application ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักบัการกาํหนดราคา คุณภาพ และปริมาณให้
เหมาะสมกนั โดยดาํเนินเปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และปริมาณ ของคู่แข่ง หรือ คน้หา ราคา คุณภาพ และปริมาณ
ท่ีคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ืออาหาร
และบริการท่ีง่ายยิ่งข้ึน 

2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมองว่าภายในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากคือ โปรโมชัน่ส่งฟรี เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุด รองลงมาคือ ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ตามท่ีร้านค้า
กาํหนด โปรโมชัน่แถมสินคา้ และส่วนลดในการซ้ือคร้ังต่อไป ตามลาํดบั หมายความว่าในการตดัสินใจซ้ือในแต่
ละคร้ัง ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัโปรโมชัน่ส่งฟรี มาเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น ผูป้ระกอบการเอง ควรกาํหนด
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ระยะการส่งท่ีสามารถจดัส่งฟรี หรือ ช่วงระยะเวลาโปรโมชัน่ส่งฟรี เพ่ือเป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

3. ปัจจัยด้านกระบวนการ การบริการ Food Delivery Application ณ ปัจจุบัน ผู ้บริโภคมองว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการเป็นเร่ืองสาํคญัต่อการตดัสินใจ โดยส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ กระบวนการชาํระเงินมี
ความถูกต้อง รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซ้ือได้ ตรงต่อเวลาในการบริการจดัส่ง 
กระบวนการชาํระเงินไดง่้าย และสะดวกในการซ้ือผา่น Food Delivery Application ตามลาํดบั โดยจะสงัเกตุไดว้่า 
ผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจในการชาํระเงินเป็นอย่างมาก ว่าจะตอ้งดาํเนินการง่ายและปลอดภยั หรือ ความตรงต่อเวลา
ก็ตาม เร่ืองน้ีพึงจะต้องเป็นเร่ืองพ้ืนฐานของการบริการเพ่ือไม่ให้เสียเปรียบกับคู่แข่งขนั ในทางตรงกันข้าม 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารเอง พึงต้องเลือกผูป้ระกอบการ Food Delivery Application ท่ีมีความถูกตอ้งดา้นการ
ชาํระเงิน ชาํระเงินไดง่้าย และ ตรงต่อเวลากบัส่ิงท่ีไดแ้จง้ผูบ้ริโภคไป หากดาํเนินการไดน้ี้ได ้ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารตามสัง่ผา่น Food Delivery Application ไดง่้ายยิ่งข้ึน 

4. ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ  Food Delivery Application เป็นหลกั โดย
ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัตามลาํดบัดงัน้ี เม่ือเปิด Application สามารถแสดงขอ้มูลไดท้นัท่วงที คน้หาเมนูท่ีตอ้งการ
ไดง่้าย สามารถสั่งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้และ รูปแบบ Application มีความเรียบง่าย ดวันั้นจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภค
ไม่ชอบการรอ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงขอ้มูลไดท้นัท่วงที หรือ คน้หาเมนูท่ีตอ้งการไดง่้าย และ ผูบ้ริโภคเองยงัชอบ
ความเรียบง่าย และ ตอ้งสั่งตามท่ีร้องขอได ้ดงันั้น สําหรับผูป้ระกอบการ  Food Delivery Application พึงจะตอ้ง
ให้ความสําคญักบัส่ิงเหล่าน้ี โดยนาํขอ้มูลน้ีไปออกแบบพฒันา Application ท่ีมีความรวดเร็วหลงัจากเปิดใชง้าน 
คน้หาเมนูง่าย และช่องร้องขอพิเศษท่ีร้านคา้สามารถทาํตามไดง่้าย สําหรับร้านคา้เองพึงจะตอ้งกลบัไปพิจารณา
วิธีการว่า จะดาํเนินการตอบสนองต่อคาํร้องขอพิเศษของผูบ้ริโภคอยา่งไร หากทาํไดเ้ช่นน้ี จะทาํให้การตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคง่ายข้ึน 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลการศึกษาวิจยัระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 เท่านั้น 

ดงันั้น หากจะนําข้อมูลงานวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช้ต่อควรพิจารณาและระมดัระวงัการนําขอ้มูลการวิจัยเชิงสถิติ 
เพราะเก่ียวโยงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพกวา้งของประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แต่จากผูใ้ชบ้ริการ 

Food Delivery Application ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ประชากรท่ีเคยใช ้Food Delivery Application มีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี และทาํความเขา้ใจเชิงลึก การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีศึกษาวิจยัให้แคบลง อาจจะเป็น
เร่ืองสาํคญัการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกันคุม้นิรันดร์ของลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 385 คน โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน และการถดถอยเชิงพหุคูณ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานะภาพสมรส/สมรสไม่จด
ทะเบียน จบระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 
– 30,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจัยด้านทศันคติ มีทั้งหมด 3 ด้าน เรียงตามลาํดบัมากไปน้อย ได้แก่ พฤติกรรมท่ีมีต่อประกนัคุม้ 
นิรันดร์ ความรู้สึกท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ และความเขา้ใจประกนัคุม้นิรันดร์ ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริม
การตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้ำนทัศนคติ, ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract  
This research aimed to study attitudinal factors and service marketing mix factors (7Ps) affecting the decision on 
purchasing Khumniran Insurance of the loans clients of Government Housing Bank in Bangkok and vicinity. A 
questionnaire was employed to collect data from 385 samples, and the descriptive statistics that were used for data 
analysis in this Research included percentage, frequency, standard deviation, inferential statistic, and multiple 
regression. The findings revealed that the majority of samples was female with age ranged from 20-30 years. They 
were married/ not registered, and had education at undergraduate level. They were an employee in private 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  email: aekit1234@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 166 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

companies with average monthly salary from 15,001 – 30,000 Baht. The opinions on attitudinal and service 
marketing mix factors were at high level. The attitudinal factors in descending order contained 3 aspects including 
behavior on Khumniran Insurance, feelings with Khumniran Insurance, and understanding about Khumniran 
Insurance. Meanwhile, the service marketing mix (7Ps) affecting the decision included 4 aspects: product, price, 
promotion, and place.  
 
Keyword: Attitudinal factor, Marketing mix factor, Decision on purchase 
 

1. บทน า 
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัผูท่ี้มีรายไดน้้อยเป็นหลกัเพ่ือตอบสนองนโยบาย

ทาํให้คนไทยมีบา้นของทางภาครัฐ  รายไดห้ลกัของธนาคารมาจากดอกเบ้ียรับ การปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็น
หลกั  รายไดท้างออ้มของธนาคารคือรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บค่านายหน้าประกนัจากการศึกษาขอ้มูลพบว่า
รายไดส่้วนดงักล่าวของธนาคารในส่วนน้ียงัมีอตัราส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัเป้าสินเช่ือท่ีธนาคารปล่อยได ้  จึงทาํให้
เป็นปัญหาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีแสดงถึงผูม้าใช้บริการขอสินเช่ือนั้นมีทศันคติกับการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัมากนอ้ยเพียงใด  ประกอบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัคุม้นิรันดร์สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้
ไดม้ากน้อยเพียงใด  และจากเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดโรคระบาด  Covid-19  ทาํให้คนหันมาสนใจเร่ืองประกนักนั
มากข้ึนจึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารหันมาให้ความสําคญักบัผูท่ี้มาขอสินเช่ือในการให้ความรู้ความเขา้ใจดา้นประกันคุ้มนิ
รันดร์  และเป็นการลดความเส่ียงของธนาคารในการปล่อยสินเช่ือ  เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ทรัพยสิ์นและความ
ปลอดภยัให้กบัประชาชนไดเ้ป็นอยา่งมาก 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นทศันคติ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดม้านาํไปพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติของ
ลูกคา้สินเช่ือท่ีมีผลต่อประกนัคุม้นิรันดร์  กาํหนดกลยุทธ์แกไ้ขคุณภาพของการให้บริการในส่วนท่ีบกพร่องของ
ธนาคารให้ดียิ่งข้ึน  พร้อมกนัน้ียงัเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัทางธนาคารอีกทางหน่ึงดว้ยจากรายไดรั้บ
ค่าธรรมเนียมรับประกนัคุม้นิรันดร์ซ่ึงเป็นค่านายหนา้ท่ีบริษทัฯท่ีมาทาํขอ้ตกลงกบัทางธนาคาร และลดความเส่ียง
จากการเกิด NPL ของธนาคาร และความเส่ียงท่ีลูกคา้จะได้รับจากชีวิต และทรัพย์สินของตวัลูกค้าเอง  อีกทั้ง
ธนาคารสามารถนาํไปพฒันากลยทุธ์ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมา
ขอสินเช่ือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุดรวมทั้งการพฒันาผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจกับ
ผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจในการตดัสินใจทาํประกนัคุม้นิรันดร์ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 
ธีระภทัร์  เอกผาชยัสวสัด์ิ, (2551) ไดใ้ห้จาํกดัความว่า บุคคลแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในหลายๆด้าน  

โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา และฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม  บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม  ความสนใจ  ในการรับข่าวสาร
แตกต่างกนัไปดว้ย  

 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับทัศนคติ 
 
Shiffman & Kanuk (2000, p. 20) กล่าวว่า ทศันคติไวว้่า ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงอนัเกิดจากการเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ โดยความโนม้เอียงน้ีทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อสูงใด
ส่ิงหน่ึง ลกัษณะของทศันคติและโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ คือ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) 
ความรู้สึก (Affective Component) และพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ doing) 

 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 
(Kotler, 2002)  กล่าวว่า เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด ในการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  ผา่นการบริหารจดัการเคร่ืองมือเหล่าน้ี  ส่วนประสมทางการตลาด  คือ  ส่ิงซ่ึงกิจการนาํมาใชใ้นการสร้าง
อิทธิพล  โนม้นา้วให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจยัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  
(Product) ราคา  (Price) การจดัจาํหน่าย  (Place)  การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) ดา้นบุคคล (People)  หรือพนกังาน  
(Employee) ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence  Presentation) และ ด้านกระบวนการ  
(Process) 

 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 
Kotler (2000, pp. 176-178) กล่าวว่า บทบาทและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ (Buying Roles) ได้แก่ ผูเ้ร่ิม 

(Initiator) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) ผูต้ดัสินใจ (Decider) ผูซ้ื้อ (Buyer)  ผูใ้ช ้(User) โดยมีขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีลาํดบัขั้น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need 
arousal or Problem recognition)  การแสวงหาข้อมูล (Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives) การตดัสินใจซ้ือ(Purchase decision) และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 168 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
การวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจยัในรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา การดาํเนินการ
วิจยัตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกคา้รายย่อยท่ีเขา้มาติดต่อขอสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส   

ปัจจัยด้านทศันคต ิ

1. ความเขา้ใจประกนัคุม้นิรันดร์   

2. ความรู้สึกท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์   

3. พฤติกรรมท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ 

(Shiffman & Kanuk 1994) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

5. ดา้นบุคคล (Peple) 

6. ดา้นกระบวนการ (Process) 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(Kotler 1997) 

การตดัสินใจซ้ือประกนัคุ้มนิ

รันดร์ของลูกค้าสินเช่ือในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(Kotler 2000) 
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกรศึกษาคร้ังน้ี ลูกค้ารายย่อยท่ีเข้ามาติดต่อขอสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตร 
W.G Cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 
384.16 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดจ้ากการแทนค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี 

    n   =    
0025.0

)8416.3(25.0  =  384.16 

จากขนาดตวัอยา่งขางตน้ ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก 384.16 ตวัอยา่ง เป็น 385 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีใชเ้วลา 1 เดือน มกราคม – 

กุมภาพนัธ์ 2564 โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนแบบสอบถาม ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะคําถามแบบเลือกรายการ 

จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติ เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น โดยกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบของแบบสอบถาม 5 

ระดบั จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น โดยกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบ

ของแบบสอบถาม 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกค้าสินเช่ือในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นแบบสอบถามระดบั

ความคิดเห็น โดยกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบของแบบสอบถาม 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิ้จยัออกแบบเคร่ืองมือโดยการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากบทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํทฤษฎี แนวคิด 

นาํมาใชอ้อกแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ ซ่ึงไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกลง
โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ในรูปแบบของค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) 

2. ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้
สินเช่ือในเขตกรุเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของ
ลูกคา้สินเช่ือในเขตกรุเทพมหานครและปริมณฑล เลือกใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) 

4. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือในเขต
กรุเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ T-test independent และ One-way 
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ANOVA สําหรับขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) หรือขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั 
(Ordinal Scale) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิจยัประมวลผลจากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 385 ตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนให้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.94 และ 35.06 ตามลาํดบั 
อายแุบ่งเป็น 5 ช่วงอาย ุคือ ช่วงอายนุอ้ยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.86 ช่วงอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.22 ช่วงอาย ุ31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.22 ช่วงอาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29 และช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.87 สถานะภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สถานะ คือ โสด คิดเป็นร้อยละ 29.09 สมรส คิดเป็นร้อยละ 67.01 และหยา่ร้าง/แยกกนั
อยู่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 3.90 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.40 
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 28.31 มธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.48 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก คือ 
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.49 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 37.40 และอาชีพอ่ืน  ๆคิดเป็น
ร้อยละ 10.13 รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก คือ รายได ้15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.23 รายได ้
30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 และรายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.13   

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมึค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีมี
ต่อประกนัคุม้นิรันดร์ (ค่าเฉล่ีย = 4.08) ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทศันคติของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาพรวม 

ทัศนคตขิองลูกค้าสินเช่ือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1. ความเขา้ใจประกนัคุม้นิรันดร์ 
2. ความรู้สึกท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ 
3. พฤติกรรมท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ 

3.91 
3.71 
4.08 

0.59 
0.63 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.90 0.59 มาก 

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากทุกดา้น โดย
ดา้นท่ีมึค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้สินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าสินเช่ือ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบุคคล (People) 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
(Physical Evidence) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

3.82 
3.75 
4.15 
4.19 
4.00 
3.70 

 
3.75 

0.54 
0.54 
0.45 
0.51 
0.49 
0.50 

 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม 3.91 0.50 มาก 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการตดัสินใจซ้ือประกันคุ้มนิรันดร์ของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ การตะหนกัถึงความตอ้งการท่ียงัไม่ไดต้อบสนอง (ค่าเฉล่ีย = 4.13) ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การตัดสินใจซ้ือประกันคุ้มนิรันดร์ของลูกค้าสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

1. การตะหนกัถึงความตอ้งการท่ียงัไม่ไดต้อบสนอง 
2. การเลง็เห็นคุณลกัษณะของการเลือกต่างๆ 
3. การประเมินผลของทางเลือกท่ีมีอยู่ 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลกัการซ้ือ 

4.13 
 

3.52 
4.08 
3.82 
3.80 

0.55 
 

0.57 
0.55 
0.55 
0.57 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.87 0.56 มาก 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 
สมมุติฐานท่ี 1 ประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันคุม้นิรันดร์ของลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลวิจัยสรุปไดว้่าปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1.  จากการวิจยัดา้นประชากรจะเห็นว่าเพศ , อายุ มีผลต่อการตดัสินใจ เน่ืองจาก เพศชายมีอตัราความเส่ียงสูง

กว่าเพศหญิง อายุก็เป็นตวักําหนดค่าเบ้ีย จึงมีผลต่อการตดัสินใจ รายได้ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจ  

2.  จากการวิจยัดา้นอาชีพ  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากถา้ผูกู้ท้าํอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงตวัผูกู้กู้ม้องว่าอาชีพมัน่คงจึงไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือประกนัคุม้ครองวงเงินกู ้และหน่วยงานท่ีทาํงานอยูมี่สวสัดิการจึง
ไม่สนใจท่ีจะทาํประกนั 

3.  จากการวิจยัดา้นรายได ้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจาก  
3.1  ผูมี้รายไดม้ากบางรายอาจไม่ตอ้งการทาํประกนั เพราะมีประกนัท่ีซ้ือไวทุ้กปีหลายกรรมธรรม์แลว้จึงไม่

เลง็เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเพ่ิม หรือบางรายทางบา้นมีฐานะไม่ตอ้งการกู้นานทางบา้นสามารถรับผิดชอบได้
ถา้เกิดอะไรข้ึน เพราะการจะซ้ือไม่ซ้ือประกนัลูกคา้มองว่าเขาไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษซ่ึงแตกต่างจากของธนาคารอ่ืน  

3.2  ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยบางรายท่ีประสงคจ์ะทาํประกนัแต่ไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากรายไดเ้พียงพอจะทาํการกู้แต่
ไม่เพียงพอสาํหรับทาํประกนัทาํให้บุคคลเหล่าน้ีหมดโอกาสในการเพ่ิมความมัน่คงในชีวิตของตนเอง เพ่ือลดความ
เส่ียงของครอบครัว เพราะบางคนคือเสาหลกัของครอบครัวถา้เกิดเป็นอะไรข้ึนมานอกจากรายไดข้องครอบครัวจะ
หายไปภาระค่าบา้นยงัตกอยู่กบัคนหลงัซ่ึงขาดความสามารถในการหารายไดมี้ผลทาํให้ธนาคารรับความเส่ียงท่ี
คาดว่าจะเกิด NPL เม่ือครอบครัวไม่สามารถรับภาระแทนผูกู้ไ้ด ้ เพราะจากการท่ีเพศ อาย ุเป็นตวักาํหนดค่าเบ้ีย ซ่ึง
ส่งผลต่อระยะเวลาในการกูถ้า้ค่าเบ้ียสูงระยะเวลาในการกูต้ ํ่าก็ส่งผลทาํให้เงินงวดท่ีลูกคา้ตอ้งชาํระสูงข้ึนลูกคา้บาง
รายจึงเลือกปฏิเสธการทาํประกนั 

 
สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัด้านทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันคุ้มนิ
รันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.625 .176  9.233 .000* 

ความเขา้ใจประกนัคุม้นิรันดร์ .116 .023 .218 5.016 .000* 
ความรู้สึกท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ .304 .023 .582 13.218 .000* 
พฤติกรรมท่ีมีต่อประกนัคุม้นิ
รันดร์ 

.162 .023 .296 7.040 .000* 
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ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทศันคติทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจประกนัคุม้นิรันดร์ ความรู้สึกท่ีมีต่อประกนัคุ ้มนิ
รันดร์ และพฤติกรรมท่ีมีต่อประกนัคุม้นิรันดร์ สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้

สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.764 .127  13.904 .000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .319 .023 .549 13.907 .000* 
ดา้นราคา .261 .018 .575 14.284 .000* 
ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

.060 .020 .089 3.025 .003* 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

.072 .023 .106 3.191 .002* 

ดา้นบุคคล .048 .029 .074 1.676 .095 
ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

.007 .023 .011 .294 .769 

ดา้นกระบวนการ  .001 .022 .002 .057 .954 
a. Dependent Variable: dtotal 

 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันคุ้มนิรันดร์ของลูกค้า

สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย และและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

5. สรุปผลการวจิยั 
 
ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ลว้น

แต่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทั้งส้ิน ทั้งน้ีสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาทาํการวิเคราะห์และนาํหลกัปัจจยัอ่ืน
มาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน และปรับกลยุทธ์การตลาด และเป็นแนวทางในการ
กระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมข้ึน และพฒันาการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ให้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองทาํให้มีการแข่งขนัในตลาด  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้
 
1) จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกันคุ้มนิรันดร์ของลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากการท่ีผูวิ้จยัศึกษา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทศันคติ และดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ จากขอ้มูลท่ีไดวิ้เคราะห์มาทั้งหมดน้ี หากตอ้งการให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ตรงจุดนั้นจะตอ้งเน้นการบริการท่ีหลากหลายและสามารถตอบโจทยก์บัลูกคา้ในแต่ละระดบัไดอ้ย่างเป็นผลมาก
ท่ีสุดรวมไปถึงการทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้กบัลูกคา้โดยสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผน
กาํหนดเป้าหมายให้ชดัเจนและเจาะลึก โดยพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้ นาํขอ้มูล ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายไปทาํ
การตลาดท่ีเหมาะสม หรืออาจนาํไปทาํแผนการตลาดในอนาคต และพฒันาไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืนอีกดว้ย 

2) จากการศึกษา ด้านทศันคติ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติมากท่ีสุดในเร่ืองการทําประกัน
สามารถเพ่ิมความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นได ้ธนาคารจึงควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ และการทาํตลาดในการ
กาํหนดกลยทุธ์ในการกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจดัทาํโฆษณา หรือ คอนเทรน
ท่ีส่ือถึงประโยชน์ท่ีลุกคา้จะไดรั้บแทนการให้พนกังานเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผ่านทางช่องทางหน้าเคาน์เตอร์เพียงอยา่ง
เดียว และลูกคา้จะไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งและครบถว้นกนัการส่ือสารท่ีผิดพลาดและนาํความเสียหายมาสู่ลูกคา้รวมถึง
ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

3) จากการศึกษา ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัไม่มีการบงัคบัให้ผูกู้้
ทาํประกนัภยัโดยไม่ยินยอม โดยขอ้ปฏิบติัของธนาคารไม่มีการบงัคบัให้ลูกคา้ทาํประกนัภยั เป็นสิทธิประโยชน์
สําหรับลูกคา้ท่ีธนาคารมอบให้ ถา้ลูกคา้ประสงค์จะทาํการขอสินเช่ือในส่วนประกนัก็สามารถขอสินเช่ือเพ่ิมใน
การชาํระค่าเบ้ียประกนัได ้ไม่มีผลต่อการอนุมติสินเช่ือ ซ่ึงถือว่าเป็นการปฏิบติังานท่ีดีและไดรั้บการยอมรับจาก
ลูกคา้มาโดยตลอด แต่เพ่ือเป็นการเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในส่วนน้ีธนาคารอาจจาํเป็นตอ้งจดัโปรโมชัน่เพ่ือจูงใจ
ลูกคา้ 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

 
จากเหตุการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ( Covid-19) อีกระลอกท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทย และลุมลามอย่าง

รวดเร็ว ทาํให้การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการเก็บขอ้มูล  การลงพ้ืนท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มูลค่อนขา้งยาก และไม่
สามารถกระจายการเก็บขอ้มูลไปไดไ้ม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร จึงตอ้งให้ผูใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์แทน 
รวมถึงมีเวลาในการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งจาํกดั แบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนั้นมีเวลาค่อนขา้ง
สั้นเน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน ในช่วงระหว่างวนัท่ี 12 มกราคม 2564 – 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ดงันั้น
จึงควรท่ีจะนาํวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใชอ้ยา่ระมดัระวงัในเร่ืองของการนาํขอ้มูลไปใช ้เน่ืองจาก ขอ้มูลในการวิจยัคร้ัง
น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และตามเหตุการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึน  อนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นค่านิยมและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัคุม้นิรันดร์ หรือปัญหาอ่ืนๆ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้าํวิจยัจึงขอเสนอแนะประเดน็สาํหรับการวิจยัดงัน้ี 

1) แนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืนๆ ในสถานท่ีแตกต่างกนัเพ่ือขอ้มูลท่ีไดม้านั้น
จะไดมี้ความคิดเห็นหลากหลาย มีทศันิคติท่ีแตกต่างกนั และมีความหนา้เช่ือถือ 

2) แนะนาํให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาอยูน้ี่ เพ่ือท่ีจะไดรั้บขอ้มูลใหม่
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจยัและพฒันาท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดม้ากท่ีสุด 

3) แนะนาํให้ทาํการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัดา้นส่ือ ว่าส่ือดา้นใดจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจ
มากท่ีสุด เพราะส่ือโฆษณาในปัจจุบนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกค้า อีกทั้งการท่ีจะเลือกช่องทางในการ
ส่ือสารต่างๆมาโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์นั้น มีค่าใชจ่้ายในส่ือแต่ละประเภท และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นอยา่งดี ดงันั้นควรมีการศึกษาหาขอ้มูลก่อนการเลือกใชส่ื้อ เพ่ือให้ผลท่ีดีท่ีสุดและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

4) แนะนาํให้ศึกษา และเก็บขอ้มูลคู่แข่งในทอ้งตลาด และกลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการคู่แข่งตอนทาํการกูค้ร้ัง
แรก และทาํการไถ่ถอนมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะมีลูกค้าบางส่วนท่ีทาํการไถ่ถอนมาธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไดท้าํประกนั MRTA ตั้งแต่เร่ิมแรก จะไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันากลยทุธ์และผลิตภณัฑ ์เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดลูกคา้ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีลูกคา้ทาํการขอสินเช่ือกบัทางธนาคาร 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยทาํการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เพ่ือซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ 
ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา จาํนวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กาํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจ
ใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการสัง่สินคา้ผา่นการตลาด
ดิจิทลั  จาํนวนท่ีใชใ้นการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการบริการสั่งสินคา้ผ่าน
การตลาดดิจิทลัมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้า และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการให้บริการ 
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
 
ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กระบวนกำรตัดสินใจ, แอพพลิเคช่ันส่ังซือ้สินค้ำ 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the factors that Affected the decision making process on choosing the 
shopping application. The sample group used in this study was 400 consumers by convenient random sampling 
who downloaded the online shopping application in the past 1 year. The online questionnaire was use to collect 
the data and the data analysist were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test that set the level of 
statistical significance at level 0.05. 
The results of the research were as follows: Service users with different education had different decision making. 
Service users who had different of frequency using the shopping application, different of ordering number and 
different type of the online shopping application, they had different decision making process on choosing the 
shopping application. Moreover the decision could be affected because of the marketing mix factors on products, 
prices, distribution channels, marketing promotion and service. 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ทุกวนัน้ีนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของ โดยเฉพาะ

อินเตอร์เน็ต ในฐานะการปฏิวติัดา้น “เทคโนโลยี” ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ ปฏิวติัสู่ “ผลลพัธ์ทาง
สงัคม” ทั้งในดา้น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง รวมถึงชีวิตประจาํวนัของผูค้น ตรงกบัท่ีวรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง (2561) 
กล่าวว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือท่ีเปิดให้ใครก็ตามท่ีมีความคิด สร้างสรรค์ด้านนวตักรรมสามารถสร้างสรรค์
ผลงานบนแพลตฟอร์มดิจิทลัได ้ ช่วยสร้างวฒันธรรมแห่งโอกาสข้ึน ใหม่ในหลากหลายดา้น เกิดวฒันธรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการในตลาด ก่อให้ผูป้ระกอบการเดิมก็สามารถพฒันาธุรกิจสร้างแอปพลิเคชนัแบ่งปันไปยงัตลาดลูกคา้
กลุ่มใหญ่ท่ีมีความหลากหลาย ผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์อย่างสาธารณะ หรือแมแ้ต่ผูบ้ริโภค ในยุคปัจจุบนัยงั
กลายเป็นผูส้ร้างเน้ือหาเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ในการใชห้รือรับบริการต่าง ๆ ไดอ้ย่างเสรี การเปล่ียนผ่านสู่ยุค
ดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วนั้นทาํให้รูปแบบวิธีการทาํงาน และการดาํเนินชีวิตแตกต่างไปจากอดีต คนไทยได้
มีการหนัมาใชแ้อพพลิเคชัน่เพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีใชติ้ดต่อส่ือสาร และแสดงรูปภาพ แต่เป็นการใชใ้นการทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน และซ้ือของออนไลน์มากข้ึน  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นชุดขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงักล่าว หลงัจาก
การศึกษายงัพบอีกว่า พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนัส่งผลให้ธุรกิจการซ้ือขายออนไลน์มี
อตัราการเพ่ิมข้ึนโดยสังเกตไดจ้ากข้อมูลผลสํารวจช่องทางการซ้ือขายทางออนไลน์ของคนไทยในปี 2562 พบว่า 
ช่องทางซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดคือ แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ร้อยละ 75.6 รองลงมา
คือ ลาซาดา้ (Lazada) ร้อยละ 65.5 เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage) ร้อยละ 47.5 ไลน์ (Line) ร้อยละ 38.9 อินสตาแกรม 
(Instagram) ร้อยละ 21.8 ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 5.7 ตามลาํดบั (กระทรวงดิจิทลั, 2562) 

จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัในการ
สั่งซ้ือสินคา้ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึง 
ผูศึ้กษาจึงมองเห็นถึงปัญหาและโอกาส ในการท่ีจะนําเอาปัจจัยส่วนประสมทางตลาด มาทาํการวิจัยปัจจัยของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะนาํมาพฒันาระบบการขายสินคา้และสร้างแอพพลิเคชัน่ใหม่เพ่ือการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ให้ดี
ยิ่งข้ึน ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้า จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินคา้ จาํแนกตามพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั และ3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
กระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1) ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการแอพพลิเคชัน่สั่งซ้ือสินค้า  
2) ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่สั่งซ้ือสินคา้  
3) ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่สั่งซ้ือสินค้าและกระบวนการตดัสินใจใช้
แอพพลิเคชัน่ 4) ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่
สาํหรับการใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ 5) เพ่ือช่วยให้สามารถนาํผลวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงแอพพลิเคชัน่สําหรับการใช้
บริการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นการตลาดดิจิทลัให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เป็นการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 

เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้2) ดา้นราคา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกบัความ
คุม้ค่าและความเหมาะสมของสินคา้ 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การนาํเสนอสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ส่งผล
ต่อการรับรู้ในคุณภาพและประโยชน์จากการใชส้อยของลูกคา้ โดยตอ้งคาํนึงถึงช่องทางในการให้บริการ 4) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า เพ่ือจูงใจให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการ 5) ด้านบุคคลหรือ
พนกังาน การสร้างความประทบัใจในการให้บริการแก่ลูกคา้ให้มีความแตกต่าง ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
และการจูงใจ นาํเสนอมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (Kotler, 
2016) 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วฒันธรรม ท่ีทาํให้เกิดความ
ตอ้งการ กระตุน้ผา่นความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงไดรั้บอิทธิพลแลว้จะมีการตอบสนอง เช่น การเลือกผลิตภณัฑ ์การ
เลือกตราสินค้า การเลือกผูข้าย เวลาในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ เป็นต้น ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อเป็นลาํดบั
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคโดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ซ้ือ เร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริง และอาจจะมีผลกระทบต่อหลงัจากการซ้ือ เพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูข้ายสินคา้สามารถกาํหนด กลยทุธ์ทางการตลาด
ไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยคาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? When? Where? Whom? และ How? เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการ คือ 7Os 
ไดแ้ก่ Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets & Operation (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้สามารถกาํหนดสมมติฐานการวิจยัไดต้ามรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
1. ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีกระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินคา้

แตกต่างกนั 
2. พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งสินคา้ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชั่นใน

การสัง่ซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
การศึกษาผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด รายการศึกษา และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษา 

และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํตวัแปรมากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี       
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยทาํการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เพ่ือซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 

ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา จาํนวน 400 ราย โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งอีเมล ์หรือ ไลน์ ให้ตอบกลบัมาในลิงคท่ี์มีฟอร์มลงขอ้มูลในตาราง 

ผูวิ้จัยนําข้อมูลท่ีได้แบบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบคัเท่ากับ 0.960 มากกว่าค่า
มาตรฐานตํ่าสุดท่ี 0.80 ท่ีแนะนาํสําหรับการวิจยัพ้ืนฐาน มารวบรวมและวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่สั่งซ้ือสินคา้ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจใช้
แอปพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ t-test F-test ไคสแควร์ วิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต่้อเดือน     

 
 พฤตกิรรมการใช้บริการผ่านแอพพลเิคช่ันส่ังซ้ือ

สินค้า (7Os) 
1.  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
2.  ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ (Objects) 
3.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 
4.  บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 
5.  โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
6. ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 
7. ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations)   

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2560) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. บริการ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. พนกังาน (People) 
6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. กระบวนการให้บริการ (Process)  

(Kotler, 2016) 

กระบวนการตดัสินใจใช้แอปพลเิค
ชันในการส่ังซ้ือสินค้า 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

(Kotler, 2016) 
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4.  ผลการศึกษา 
 
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.50 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 45.00 การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ร้อยละ 60.25 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.25 มีรายไดต่้อเดือน 20,001- 40,000 บาท ร้อยละ 25.75 
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเท้า 

อาหาร ร้อยละ 23.82 ใชบ้ริการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั 1 – 3 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 68.25 ใชบ้ริการสั่งสินค้าผ่าน
การตลาดดิจิทลัแต่ละคร้ังจาํนวน 1 – 3 ช้ิน ร้อยละ 86.25 โดยสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลัเป็นเงินจํานวน 101 – 
1,000 บาท ร้อยละ 37.75 ใชแ้อปพลิเคชัน่สําหรับสั่งสินคา้เป็นเวลาน้อยกว่า 30 นาที เป็นร้อยละ 45.25 ในการใช้
แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้าคร้ังต่อไปจะใชแ้อพพลิเคชัน่ประจํา ร้อยละ 38.60 ใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือ
สินคา้บ่อยท่ีสุดช่วงคํ่า (18.01 – 24.00 น.) ร้อยละ 66.75 ตวัเองมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ในการ
สั่งซ้ือสินคา้มากท่ีสุด ร้อยละ 78.00 ใชแ้อพพลิเคชัน่ประเภทชอ้ปป้ี (Shopee) ในการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั
มากท่ีสุด ร้อยละ 57.00 และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ช่ืนชอบใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้เน่ืองจากประหยดัเวลา
และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ร้อยละ 26.54 ตามลาํดบั 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ กระบวนการให้บริการ (Process) ผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และช่องทางการจาํหน่าย (Place) และท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คือ พนกังาน (People) 
ราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามลาํดบั 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้โดยรวม 
ในระดบัซ้ืออย่างแน่นอน เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัซ้ืออย่างแน่นอน คือ การประเมินทางเลือก การคน้หา
ขอ้มูล การรับรู้ปัญหา และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ และระดบัน่าจะซ้ือ คือ การตดัสินใจซ้ือ ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

กระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลเิคช่ัน 
ในการส่ังซ้ือสินค้า 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

รายได้ต่อ
เดือน 

อาชีพ 

1. การรับรู้ปัญหา 0.328 0.809 0.036* 0.303 0.184 
2. การคน้หาขอ้มูล 0.289 0.829 0.200 0.280 0.063 
3. การประเมินทางเลือก 0.815 0.294 0.011* 0.368 0.337 
4. การตดัสินใจซ้ือ 0.087 0.391 0.137 0.202 0.035* 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.535 0.949 0.071 0.058 0.202 

รวม 0.311 0.675 0.038* 0.165 0.109 

หมายเหตุ:  *    หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัรับรู้
ปัญหาและประเมินทางเลือกแตกต่างกัน นอกจากน้ีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกัน นอกจากน้ี
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชนัในการสั่งซ้ือ
สินคา้ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

กระบวนการตดัสินใจใช้
แอพพลเิคช่ันในการส่ังซ้ือ

สินค้า 
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1. การรับรู้ปัญหา 0.135 0.076 0.358 0.141 0.201 0.159 0.106 0.352 0.005* 0.181 

2. การคน้หาขอ้มูล 0.194 0.025* 0.134 0.064 0.104 0.068 0.283 0.782 0.002* 0.077 

3. การประเมินทางเลือก 0.267 0.130 0.158 0.093 0.159 0.092 0.516 0.133 0.001*   0.023* 

4. การตดัสินใจซ้ือ 0.158 0.287 0.368 0.108 0.014* 0.131 0.277 0.166 0.001* 0.168 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.151 0.022* 0.280 0.117 0.035* 0.280 0.881 0.186 0.007* 0.555 

หมายเหตุ:  *    หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการสั่งสินคา้
ผ่านการตลาดดิจิทลัแตกต่างกนัการคน้หาขอ้มูลและพฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกนั เวลาท่ีใชใ้นการสัง่สินคา้
ผา่นการตลาดดิจิทลัแตกต่างกนัการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกนั ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใชใ้น
การบริการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลัแตกต่างกนัการรับรู้ปัญหา คน้หาขอ้มูล ประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกนั เหตุผลท่ีช่ืนชอบสัง่สินคา้ผา่นการตลาดดิจิทลัแตกต่างกนัประเมินทางเลือก
แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประเภทของผลิตภณัฑท่ี์เคยซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่ จาํนวนผลิตภณัฑ์ใน
การใช้บริการสั่งสินค้าแต่ละคร้ัง จํานวนท่ีใช้ในการสั่งสินค้าผ่านการตลาดดิจิทลั ประเภทของแอปพลิเคชัน่
สําหรับสั่งสินคา้คร้ังต่อไป ช่วงเวลาท่ีใชแ้อปพลิเคชัน่สําหรับสั่งสินค้าบ่อยท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ ไม่มีความแตกต่างกนัในกระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 

 
ตารางที่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
กระบวนการตดัสินใจใช้แอพพลเิคช่ันในการส่ังซ้ือสินค้า 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี -0.057 0.153  -0.376 0.707   
X1 ผลิตภณัฑ ์(Product) 0.123 0.041 0.109 3.032 0.003* 0.554 1.806 
X2 ราคา (Price) 0.097 0.037 0.104 2.616 0.009* 0.450 2.222 
X3 ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 0.134 0.042 0.122 3.193 0.002* 0.485 2.062 
X4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.081 0.033 0.084 2.426 0.016* 0.598 1.673 
X5 พนกังาน (People) 0.056 0.041 0.066 1.393 0.164 0.319 3.135 
X6 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

0.076 0.045 0.078 1.687 0.092 0.329 3.041 

X7 กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 0.446 0.042 0.464 10.543 0.000* 0.367 2.725 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 183 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

R2 = 0.721, Adjusted R2 = 0.716, F = 144.701, Significant = 0.000 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการ
สัง่ซ้ือสินคา้ สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

Y  =      -0.057 + 0.2123 (X1) + 0.097 (X2) + 0.134 (X3) + 0.081 (X4) + 0.446 (X7) 
 

จากตารางท่ี 6 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้
แอพพลิเคชัน่ในการสั่งซ้ือสินค้า เท่ากับร้อยละ 71.60 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด คือ พนกังาน (People) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
 

5. สรุปและอภปิรายผลวจิยั 
 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของทิวา

วรรณ จนัทร์เช้ือ (2553) ท่ีกล่าวว่า คาํสญัญาในการส่งสินคา้มีผลต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจาก
เป็นการอาํนวยความสะดวก ทราบระยะวนัเวลาจดัส่งสินคา้ท่ีแน่นอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนนิกานต ์ จุลมกร 
(2555) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพัตรา 
กาญจโนภาส (2554) ท่ีกล่าวว่า ราคาจะตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ และควรเป็นราคาเดียวกบัท่ีขายตามร้าน เพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนนิกานต ์จุลมกร (2555) ท่ีกล่าวว่า ราคาสินคา้ท่ีซ้ือผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย Reitzen (2007) กล่าวว่า 
วิธีการในการส่งเสริมสินคา้และบริการโดยอาศยัช่องทางฐานขอ้มูลออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค ในเวลาท่ีรวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552) ท่ีกล่าวว่า ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นปัจจยัสําคญัมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านการทางการตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนนิ
กานต ์จุลมกร (2555) ท่ีกล่าวว่า การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสามารถจูงใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบั วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) 
กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าวว่า พนกังาน
ตอ้งอาศยัการจูงใจ เพ่ือสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพตัรา 
กาญจโนภาส (2554) ท่ีกล่าวว่า การให้บริการแบบเจาะจงกบัลูกคา้เป้าหมาย มีผลต่อความสําเร็จของการนาํพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ไปใช ้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 184 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ Kotler (2016) กล่าวว่า 
ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้รับรู้ได ้เช่น การแต่งกายเหมาะสม การเจรจาอ่อนน้อมสุภาพ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุพตัรา กาญจโนภาส (2554) ท่ีกล่าวว่า การเก็บขอ้มูลเป็นความลบั เก็บเฉพาะขอ้มูลจาํเป็น  มีผลต่อความสําเร็จ
ของการนาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไปใชส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุพตัรา กาญจโนภาส (2554) ท่ีกล่าวว่า จะตอ้งมีการวางแผนงานก่อนท่ีจะนาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เขา้มาใชง้านใน
ธุรกิจ มีช่องทางการสั่งซ้ือ ชาํระเงิน การส่งสินคา้ ท่ีหลากหลายให้ลูกคา้ไดเ้ลือก กาํหนดนโยบายให้ชดัเจน และทาํ
ไดจ้ริงดูแลระบบให้มีความเสถียร 
  

6. ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

ก. การประยกุตใ์ชผ้ลวิจยั 
1. จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการสั่งสินค้าผ่านการตลาดดิจิทลั ในด้านความถ่ีในการใชบ้ริการ

ผูป้ระกอบการตอ้งมีการอพัเดตขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ห็นถึงการเคล่ือนไหวเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าร้านคา้
นั้นยงัมีการอพัเดตขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และยงัไม่ไดเ้ลิกกิจการ 

2. จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั ในดา้นจาํนวนผลิตภณัฑ์ในการสัง่
สินคา้แต่ละคร้ัง ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ ควบคุมคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพราะสาํหรับลูกคา้
จะเนน้ความสาํคญัท่ีคุณภาพผลิตภณัฑ ์มีการบริการดี ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  

3. จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งสินคา้ผ่านการตลาดดิจิทลั ในดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการสั่ง
สินคา้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการยินดีจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้และคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัราคา และประเมินความสามารถในการผลิตและขนส่ง เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4. จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรพฒันาแอพพลิเคชัน่
ให้มีความน่าเช่ือถือ ความทนัสมยั มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย 

5. จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านราคา ผูป้ระกอบการควรระบุราคาให้ชดัเจน 
สามารถเปรียบเทียบราคาบนแอพพลิเคชัน่ไดก้บัหลายคู่คา้ มีค่าจดัส่งท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีควรกาํหนดราคาให้
เป็นมาตรฐานและมีความยืดหยุน่ ผูใ้ชบ้ริการจะเนน้ความสาํคญัดา้นราคาและการขนส่งสินคา้ 

6. จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการควรทาํให้
สามารถสมคัรและสั่งซ้ือสินคา้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ได้ทุกท่ีท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาขอ้มูลง่าย 
สะดวกรวดเร็ว มีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย  

7. จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรจดั
กิจกรรม โปรโมชัน่ เช่น แจกโคด้ส่งฟรี แจกโคด้ส่วนลด แจกคูปอง เป็นตน้ เพ่ือดึงดูดและทาํให้มีฐานลูกคา้มาก
ข้ึน รวมถึงการนาํเสนอระบบรักษาความปลอดภยัของแอพพลิเคชัน่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ 

8. จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการควรพฒันา
แอพพลิเคชัน่ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายในการใช ้สามารถตรวจสอบตวัตนแอพพลิเคชัน่ได ้ 
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ข. งานวิจยัในอนาคต 
1. ควรศึกษาให้ละเอียดมากกว่าน้ีในส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา เช่น กลุ่มผูบ้ริโภค generation Y หรือ 

generation X เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไร กาํหนดขอบเขตของกลุ่ม 
ตวัอยา่งให้ละเอียดจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ใจไดถึ้งความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะมองเห็นเพียงภาพกวา้ง ๆ  ของความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาในเชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่ง  

3. นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้เสนอแนะหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคลอ้งต่อ
ความตอ้งการและมีประสิทธิภาพต่อการพฒันาของผูใ้ชบ้ริการในการใชแ้อพพลิเคชัน่สาํหรับการสัง่สินคา้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการและผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship Between The Corporate Governance and Performance 

Efficiency of Financial Industry Companies Listed  
on The Stock Exchange of Thailand 

 

เกวลิน สาเมือง1 และพรวรรณ นันทแพศย์2 
Kewalin Samuang and Pornwan Nunthaphad 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานทาง
การเงินของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชคื้อขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2563 จํานวน 53 บริษทั ได้แก่ หมวดธุรกิจธนาคาร 11 บริษทั เงินทุนและหลกัทรัพย์ 28 บริษทั และ
ประกนัภยัและประกนัชีวิต 14 บริษทั สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ ค่าร้อยละของขอ้มูล (Percentage) ค่าเฉล่ียของขอ้มูล 
(Mean) ค่ามธัยฐานของขอ้มูล (Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล 
(Minimum) และค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) ขอ้มูลท่ี
นาํมาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการบริหาร 
สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนของจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย และสัดส่วนการถือหุ้นของ
กรรมการบริหารของบริษทั โดยมีขนาดกิจการ และอายกิุจการ เป็นตวัแปรควบคุม ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า
ขนาดคณะกรรมการบริษทั และ ปัจจัยด้านสัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ดาํเนินงานดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิดิท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: กำรก ำกับดูแลกิจกำร, อุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน, ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 

Abstract 
This research aimed to study the relationship between corporate governance and Financial Performance of the 
Financial Industry Group Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand The sample used is information 
of listed companies in the Stock Exchange of Thailand in the financial industry group between 2015 - 2020. The 
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total of 53 companies were banking, 11 companies, finance and securities, 28 companies, and insurance and life 
insurance companies. Percentage, Mean, Median, Standard Deviation. The data analyzed were the rate of return 
on equity. Board size, Proportion of non-executive directors, Proportion of Executive Directors, Proportion of the 
number of shareholders, Percentage of shareholding by the Company's Executive Directors With control variables 
including size of business and age of business The statistical test results showed that  Board size and the proportion 
of non-executive directors were Has a relationship with the performance of return on equity Significantly 
statistically at a level of 0.05  
 
Keywords: Corporate Governance, Financial Industry, Performance Efficiency 
 

1. บทน า 
 

ธรรมาภิบาลจะมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัแนวทางควบคุมการปฏิบติัตามขอ้กําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ
กิจการการกาํกบัและการควบคุมท่ีดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีในประเทศไทยให้ความสําคญักบัหลกัธรรมาภิ
บาล ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดผ้ลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียนไดมี้การนาํหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการมาใช ้ซ่ึงผลลพัธ์จากการปฏิบติันาํไปสู่
การสร้างผลประกอบการท่ีดีสอดคลอ้งตามเป้าหมายของกิจการ (สาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย,์ 2560) คณะกรรมการกบัการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยค์วรมีเกณฑห์รือ
ปัจจยัใดกาํหนดการกบักาํดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากคณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด
และมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการบริหารกิจการแทนผูถื้อหุ้น และจากวิกฤติการเงินโลก กระบวนการ
สร้างกลไกแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาไดท้นัท่วงทีมีความจาํเป็นมากข้ึน เพ่ือเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ ประกอบกบัภายใตแ้นวทางการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัและประเมินภาคการเงิน ของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก(FSAP) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จึงออกประกาศ ธปท.ท่ี สนส. 
10/2561 เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน เพ่ือยกระดบับทบาทและคุณสมบติัของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงกาํหนดกรอบเร่ืองความเส่ียง เพ่ิมเง่ือนไขกรรมการอิสระ   

นอกจากน้ีความสาํคญัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสนบัสนุน
การพฒันาประเทศให้เติบโตแต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่า การพฒันาต่าง ๆ ท่ีผ่านมาน้ี ไดก่้อให้เกิดผลกระทบเชิงลบใน
หลายมิติโดยจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัมุมมองของนกัลงทุนไดเ้ปล่ียนไป การพิจารณาตดัสินใจลงทุนในดา้นต่างๆ ให้
ความสาํคญักบัผลประกอบการในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนของ
ผูล้งทุนรายย่อยในกองทุนรวมท่ีมี นโยบายการลงทุนในกลุ่มของหุ้นท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน (พชัรชานนท์  
สุถิรนาถม, 2559) พบว่า ปัจจยัดา้นความย ัง่ยืนและปัจจยัดา้นบริษทัจดัการลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้
ลงทุนรายย่อยในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มของหุ้นท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนอย่างมีนยัสําคญั ใน
การพฒันาธุรกิจนอกจากผลการดาํเนินงานท่ีดีแลว้การมีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อยา่งรอบดา้น เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลถือ
เป็นหลกัสําคญัอย่างมากท่ีจะทาํให้ธุรกิจพฒันาอย่างย ัง่ยืน จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแล
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กิจการกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยส่วนใหญ่ พบว่าการกาํกบัดูแลกิจการมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงการศึกษาปัจจยัของการกาํกบัดูแลกิจการกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานท่ีศึกษาจาก
ดชันีช้ีวดัการกาํกบัดูแลกิจการในยโุรปตะวนัออก (Klapper and Love, 2006) พบว่าการกาํกบัดูแลกิจการจะส่งผล
ให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดี ท่ีวดัจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return Of Asset หรือ ROA) และยงั
ส่งผลให้มูลค่าของกิจการสูงตามไปดว้ย  ดงันั้นเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและผล
การดาํเนินงานทางการเงินของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยของการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ ขนาดของ
คณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สัดส่วนกรรมการบริหาร สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น
รายย่อย และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทางการเงิน
ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีวดัจากอตัราตอบ
แทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity หรือ ROE) โดยสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยงัเป็น
ข้อมูลสนับสนุนให้นักลงทุนทัว่ไปใช้ศึกษาประกอบการตดัสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งน้ี
สามารถเป็นแนวทางของการศึกษาเพ่ือการพฒันาและต่อยอดงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบั
ดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได ้
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูวิ้จยัไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

2.1.1 แนวคิดเพ่ือความย ัง่ยืนของสถาบนัการเงิน การธนาคารเพ่ือความย ัง่ยืนเร่ิมเห็นเป็นรูปธรรมในปี 2007 โดย 
International Finance Corporation (IFC) ซ่ึงเป็นองค์กรลูกของ World Bank ไดใ้ห้คาํนิยาม “การธนาคารเพ่ือความ
ย ัง่ยืน” ว่าตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) ความมัน่คงทางการเงินของสถาบนัการเงินและลูกคา้ (2) 
โครงการ ตอ้งมีความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ (3) ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม และ (4) ความย ัง่ยืนของสังคม กล่าวคือ 
ภายใตแ้นวคิดน้ีธนาคารสามารถดาํเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอย่างย ัง่ยืนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไป
กบัการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดูแลความเท่าเทียมกนัทางสงัคมและมีธรรมาภิบาลท่ีดีไปพร้อม ๆ กนัได ้ 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2544) กล่าวว่าบรรษทัภิบาล 
หมายถึงองค์การธุรกิจหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีระบบการบริหารงานและการดาํเนินงานท่ีเป่ียมดว้ยความเอ้ือ
อาทร มองเห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นคนของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะให้ทั้งตนเองและ
สงัคมแวดลอ้มต่างไดรั้บประโยชน์ดาํรงอยูอ่ย่างผาสุกและมีดุลยภาพหรือเราอาจจะกล่าวไดว้่าบรรษทัภิบาลเป็นการ
ดาํเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่าองคก์ารธุรกิจเป็นประชากรท่ีดี (Good Citizen) ของสงัคม ในขอ้เขียน เดอะ บิสิเนส ราว
เทเบิล (The Business Roundtable) ให้ความหมายของบรรษทัภิบาลว่าไม่ใช่เป้าหมายท่ีเป็นนามธรรม หากแต่เป็นส่ิง
ท่ี นําไปสู่วตัถุประสงค์ขององค์กรโดยการกําหนดโครงสร้างภายในองค์กรท่ีผูถื้อหุ้นกรรมการและฝ่ายบริหาร
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สามารถมุ่งไปสู่วตัถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และความหมายธรรมรัฐในภาคเอกชน (เกียรติ
ศกัด์ิ จีรเธียรนาถ, 2545) 

2.1.3 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นโครงสร้างความสัมพนัธ์และแนวปฏิบติั
เพ่ือสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (accountability) ของคณะกรรมการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู ้
ลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งสําหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น “การกาํกบัดูแลกิจการ” หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ในเชิงการกาํกบัดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการท่ีใชก้าํกบัการตดัสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ซ่ึงรวมถึง (1) การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (objectives) (2) การกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย 
และพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน  
“การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลกัปฏิบติัน้ี หมายถึง การกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อยา่งย ัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุน ซ่ึงคณะกรรมการควรกาํกบัดูแลกิจการให้นาํไปสู่ผล 
(governance outcome) อยา่งนอ้ย (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2560) 

2.1.4 นโยบายบงัคบัใชธ้รรมาภิบาลสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลกัเกณฑ์ดา้นธรรมาภิ
บาลของสถาบนัการเงิน โดยเนน้ในเร่ืองการยกระดบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง การมี
กลไกสนบัสนุน การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารอย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้มี วฒันธรรมองค์กรท่ีมีการคาํนึงถึงความเส่ียง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส ทั้งในเร่ืองการกาํหนด กรอบ
การกาํกบัดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk Governance Framework) และนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาล การสร้างและปลูกฝัง
วฒันธรรมองค์กรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง (Risk Culture) การดูแลให้ฝ่ายจดัการ ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี
ไดรั้บอนุมติั (Risk Appetite and Risk Limit) การมีกลไกการ ถ่วงดุลและดูแลให้มีการควบคุม กาํกบั และตรวจสอบ 
(Three Lines of Defense) ท่ีมีประสิทธิผล การดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร 
(Whistleblowing Policy and Procedure) และนโยบายการกําหนดค่าผลตอบแทน (Remuneration) ท่ีสะท้อน
วฒันธรรมองค์กรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง นอกจากน้ี ยงัไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยขอ้มูลดา้นธรรมาภิบาลเพ่ือสนบัสนุนให้
กลไกตลาดมีส่วนช่วยในการ กาํกบัดูแลมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจดัแบ่งเน้ือหาของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ดา้นขนาดของคณะกรรมการ ศรายุทธ์ ทดัศรี และคณะ (2563) ได้
ศึกษาขนาดของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ (ROE) อยา่งมีระดบั
นยัสาํคญัท่ี 0.10 หมายความว่า ถา้หากกิจการนั้น ๆ มีขนาดหรือจาํนวนของคณะกรรมการบริษทัท่ียิ่งสูงมากเท่าไร ก็
จะยิ่งส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของกิจการ (ROE) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลงมากข้ึนเท่านั้น ดา้นสัดส่วน
ของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์ (2555) ไดก้ล่าวว่า การท่ีสัดส่วนจาํนวนกรรมการอิสระ
ต่อจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด (%Outside Directors) ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในทิศทาง
เดียวกนัอาจเน่ืองจากกรรมการจากภายนอกมีความเป็นอิสระและทาํหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ีซ่ึงเป็นไปตาม 
ผลการวิจยั ของ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัโครงสร้างของ
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ผูถื้อหุ้นกับมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์”แล้วพบว่า กลไกด้านการกํากับดูแลกิจการในเร่ืองความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัท่ีคาดไวแ้ละมีผลอย่างมีนยัสําคญักบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์
ของกิจการ ดา้นสดัส่วนของจาํนวนผูถื้อหุ้น งานวิจยั ของ (Esra Ahmed and AllamHamdan, 2015) ท่ีไดท้าํการศึกษา
ปัจจยัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานโดยผลทีไดจ้ากการวิจยัของ Esra Ahmed พบว่าปัจจยัการ
กาํกบัการดูแลกิจการส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละสําหรับปัจจยัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 
ดา้นสดัส่วนของจาํนวนผูถื้อหุ้น ส่งผลต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาบญัชีซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ (Onokoya et 
at., 2014) ท่ีได้ทาํการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงาน พบความสัมพันธ์
ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเท่านั้น ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความสัมพนัธ์ต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทัดงันั้นควรให้ความสําคญัในส่วนของการกํากบัดูแลกิจการด้านสัดส่วนของจํานวนผูถื้อหุ้นเน่ืองจากส่งผล
โดยตรง ทั้งอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วน ราคาตลาดต่อราคาบญัชี ดา้นสดัส่วนการถือหุ้นของ
กรรมการบริหารของบริษทั Florackis, Kanasb and Kostakisc (2015) เม่ืออาํนาจของผูบ้ริหารมากจะมีการจ่ายเงินปัน
ผลมาก หากผูบ้ริหารมีอาํนาจน้อยจะมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ย ซ่ึงตรง ขา้มกบัทฤษฎี Alignment Effect ท่ีกล่าวว่าเม่ือ
ผูถื้อหุ้นมอบหุ้นให้กบัผูบ้ริหารเพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริหารทาํงานเพ่ือบริษทัโดยมีเป้าหมายในการทาํงานเช่นเดียวกบัผูถื้อ
หุ้น และเพ่ือลดกระแสเงินสดอิสระ และตน้ทุนตวัแทนจากตน้ทุนในการออกหุ้นให้กบัผูบ้ริหารท่ีเกิดข้ึน จะทาํให้มี
กระแสเงินสดอิสระส่วน ท่ีเหลือเพ่ือจ่ายเงินปันผลน้อยลง อตัราตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity 
หรือ ROE) รัชฎาทิพย ์อุปถมัภ์ประชา (2558) ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อหลกัธรรมาภิบาล
และผลประกอบการขององค์กรโดยสอบภามความคิดเห็นของพนักงานท่ีทาํงานในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีต่อหลกัธรรมาภิบาล 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า และนาํมาหาความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของ
บริษทั ไดแ้ก่ ROE ROA NET profit margin อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบแต่
ละหลกั พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์ทางบวก ROE ROA NET profit margin อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ยกเว้นหลักคุณธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับ ROA NET profit margin และหลักการมีส่วนร่วมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของบริษทั นอกจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีนาํมา
ศึกษาขา้งตน้แลว้ ยงัมีงานวิจยัในอดีตท่ีไดน้ี้ไดท้าํการศึกษาถึงการเปรียบเทียบระดบัความสําคญัท่ีเก่ียวปัจจยัของ
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทั ณธภร กญันราพงษ ์
(2559) ได้ทําการศึกษาปัจจัยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงาน กรณีศึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
กาํกบัดูแลกิจการกบัผลการดดาํเนินงาน และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความสําคญัของปัจจยัการกาํกับดูแลกิจการท่ี
ส่งผลต่อการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทั เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 59 บริษทั 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของกิจการซ่ึงประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อราคา
บญัชี (MB) ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัการกาํกบัแลกิจการของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 
และเม่ือทาํการทดสอบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัพบว่า สัดส่วนจาํนวนผูถื้อหุ้นส่งผล
ต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาบญัชี 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     การวิจยัน้ีทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 จาํนวน 53 บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ 
รายงานประจําปีของบริษทั แบบรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56 -1) ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษทัท่ีเผยแพร่ผ่าน
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ เว็บไซต์ของบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนระบบ
ฐานขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมบทความและเอกสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 รวมระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงศึกษาขอ้มูลเป็นรายปี การ
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจะใชข้อ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหรกรรมการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 จาํนวน 53 บริษทั ไดแ้ก่ หมวดธุรกิจธนาคาร 11 บริษทั เงินทุน
และหลกัทรัพย ์28 บริษทั และประกนัภยัและประกนัชีวิต 14 บริษทั สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ ค่าร้อยละของขอ้มูล 
(Percentage) ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) ค่ามัธยฐานของข้อมูล (Median) ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
(Standard Deviation) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Random Effects และ Fixed Effects โดยหาวิธีทดสอบทดสอบท่ี
เหมาะสมดว้ย Hausman Test เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น (Return on equity) สาํหรับตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษา แสดงดงัสมการ 
 

ROE = β1BDSIZE + β2BDED+ β3BDNED+ β4FF + β5MO+ β5SIZE + β6AGE +  ε 
                                                                   

โดยตวัแปรตามคือ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) ตวัแปรอิสระมีดงัน้ี ขนาดของคณะกรรมการ
ของบริษทั (BDSIZE)  สัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (BDED) สัดส่วนของกรรมการ (อิสระ) ท่ีไม่เป็น

ตวัแปรอสิระ 
ปัจจยัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

1. ขนาดของคณะกรรมการ (BDSIZE) 
2. สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (BDED) 
3. สัดส่วนของกรรมการ(อิสระ) ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

(BDNED) 
4. สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (FF) 
5. สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร (OM) 

 

ตวัแปรควบคุม 
1. ขนาดกิจการ (SIZE) 
2. อายกิุจการ (AGE) 

ตวัแปรตาม 
ผลการดาํเนินงาน 

อตัราตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 
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ผูบ้ริหาร (BDNED) สัดส่วนของจาํนวนผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (FF) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั 
(MO) และตวัแปรควบคุมดงัน้ี ขนาดบริษทั (SIZE) อายกิุจการ (AGE) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มอุตสาหรกรรมธุรกิจการเงิน ประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั
และประกนัชีวิต และธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 53 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยจ์าํนวน 28 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 53.83 
รองลงมาเป็นธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 14 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 26.42 และธุรกิจธนาคารจาํนวน 11 
บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของบริษทั จาํแนกตามขอ้มูลพ้ืนฐานของบริษทั 

ข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัท จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

ประเภทธุรกจิ 

ธุรกจิธนาคาร 11 20.75 

ธุรกจิประกนัภยัและประกนัชีวติ 14 26.42 

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 28 52.83 

รวม 53 100 

 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  
 

ภาพรวมของขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหวา่งปี 2558-
2563 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 53 บริษทั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
      
ตารางที่ 4.2 แสดงขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตัวแปร n Min Max �̅� Std. Deviation 

ROE 318 -1.25 0.63 0.09 0.14 

BDSIZE 318 5.00 19 10.68 2.92 

BDED 318 0.06 0.75 0.30 0.15 
BDNED 318 0.25 0.75 0.42 0.09 

FF 318 0.05 0.99 0.46 0.21 
MO 318 0.00 0.59 0.05 0.09 

AGE 318 1.00 116 44.31 26.28 

SIZE 318 744.93 3,822,959.69 344,828.13 853,068.70 

จากตารางท่ี 4.2 มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น(ROE) มีจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 318 ค่าตํ่าสุด -1.25 ค่าสูงสุด 0.63 ค่าเฉล่ีย 0.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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0.14 สดัส่วนกรรมการบริหารของบริษทั (BDED) มีจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 318 ค่าตํ่าสุด ร้อยละ 0.06 ของขนาด
คณะกรรมการ ค่าสูงสุดร้อยละ 0.75 ของขนาดคณะกรรมการ ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.30 ของขนาดคณะกรรมการ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 สัดส่วนของกรรมการ (อิสระ) ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (BDNED) มีจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 
318 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.25 ของขนาดคณะกรรมการ ค่าสูงสุดร้อยละ 0.75ของขนาดคณะกรรมการ ค่าเฉล่ียร้อยละ 
0.42 ของขนาดคณะกรรมการ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 จํานวนคณะกรรมการของบริษทั (BDSIZE) มีจํานวน
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 318 ค่าตํ่าสุด 5.00  ค่าสูงสุด 19 ค่าเฉล่ีย 10.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.92 สดัส่วนการถือหุ้นของ
ผูถื้อหุ้นรายย่อย (FF) มีจํานวนข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง 318 ค่าตํ่าสุด 0.05 ค่าสูงสุด 0.99 ค่าเฉล่ีย 0.46 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.21 อายุ (AGE) มีจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 318 ค่าตํ่าสุด 1  ค่าสูงสุด 116  ค่าเฉล่ีย 44.3 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 26.28 ขนาดบริษทั (SIZE) มีจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 318 ค่าตํ่าสุด 744.93 ค่าสูงสุด 3822959.69 ค่าเฉล่ีย 
344828.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 853068.70 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร (OM) มีจํานวนข้อมูลกลุ่ม
ตวัอยา่ง 318 ค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 0.59 ค่าเฉล่ีย 0.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 

 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานทางการเงินของ
บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เม่ือพิจารณาพบว่า ปัจจัยด้าน สัดส่วนของกรรมการ (อิสระ) ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร(BDNED) และขนาดของคณะกรรมการบริษทั  มีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานดา้นอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมีนยัสําคญัทางสถิดิท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนิน
ทางการเงินด้านอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น โดยมีการทดสอบ Hausman Test  เม่ือพิจารณาค่าสถิติท่ี
สาํคญัของสมการ พบว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้งร้อยละ 41.91 (Adjusted 
R2 = 0.4191) ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณได้จากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.5641 ค่าท่ีคาํนวณได้ตกอยู่ในช่วง
ยอมรับสมมติฐานหลกัว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ดงัตารางท่ี 4.3     

 
ตารางที่ 4.3  ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทั
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 4.4 ตารางเปรียบเทียมความสมัพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานทางการเงินในแต่
ละหมวดของอุตสาหกรรมการเงิน 

ตัวแปรอิสระ 
ROE 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ Sig 

BDED -0.0480 0.7556 

BDNED 0.4101 0.0350* 

BDSIZE -0.4207 0.0001* 

FF -0.0842 0.4653 

MO -0.1909 0.3118 

SIZE 0.0613 0.0371* 

AGE -0.0516 0.1510 

Adjusted R-squared 0.4190  

Durbin-Watson stat 1.5641  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 195 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

 
 
 

ตัวแปร 

ROE 
กลุ่มธุรกิจเงินทนุและ

หลกัทรัพย ์
กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกนัภยัและ

ประกนัชีวิต 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์  
( r ) 

Sig ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  

( r ) 

Sig ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  

( r ) 

Sig 

BDSIZE -0.028722 0.6520 -1.161505 0.0068* -0.233009 0.4413 
BDED -0.073981 0.4156 0.032051 0.5698 0.166939 0.7225 

BDNED 0.188529 0.3707 0.202455 0.0087* 0.279783 0.6022 
FF -0.074966 0.3424 -0.064408 0.4158 0.331628 0.3122 
OM -0.222294 0.1013 -3.656387 0.4273 0.871093 0.3754 
AGE -0.004207 0.8200 -0.001857 0.9631 -1.449254 0.0025 
SIZE 0.057999 0.0000 -0.043330 0.0023 0.217719 0.0285 

Adjusted R-squared 0.190639  0.754759  0.557936  

Durbin-Watson stat 1.201965  1.840837  1.892095  
* p ≤ 0.05 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 
 

จากผลการศึกษาทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีปัจจยัดา้นสดัส่วนของกรรมการ (อิสระ) ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร(BDNED) 
และ ขนาดของคณะกรรมการบริษทั (BDSIZE)  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานดา้นอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิดิท่ีระดบั 0.05 สถิติ และถา้หากพิจารณาในแต่ละหมวดของอุตสาหกรรม
จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจงินทุนและหลกัทรัพย์และกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ไม่มีตัวแปรใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินทางการเงินดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  แต่ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารเม่ือพิจารณาพบว่า ปัจจยัดา้นสัดส่วนของกรรมการ (อิสระ) ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร(BDNED) และขนาดของ
คณะกรรมการบริษทั  มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานด้านอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิดิท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสถิติท่ีสําคญัของสมการ พบว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้งร้อยละ 75.46 (Adjusted R2 = 0.7546) ซ่ึงมีค่าท่ีสูง  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
      

จากการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมี
ปัจจยัดา้นสัดส่วนของกรรมการ(อิสระ)ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณรงคศ์กัด์ิ อินต๊ะไชยวงค ์(2555) ไดก้ล่าวว่า การท่ีสดัส่วนจาํนวนกรรมการอิสระต่อ
จาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในทิศทางเดียวกนัอาจเน่ืองมาจาก
กรรมการจากภายนอกมีความเป็นอิสระและทาํหน้าท่ีของตวัเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงเป็นไปตามผลการวิจยัของ ศิลปพร 
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ศรีจัน่เพชร (2551ก) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัโครงสร้างของผูถื้อหุ้นกบัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ แล้วพบว่า กลไกด้านการกํากับดูแลกิจการในเร่ืองความเป็นอิสระของประธานกรรมการมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัท่ีคาดไวแ้ละมีผลอย่างมีนยัสําคญักบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการ 

และอีกหน่ึงตวัแปรท่ีพบความสมัพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
คือความสัมพนัธ์ดา้นขนาดของคณะกรรมการบริษทั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิดิท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรายทุธ์ ทดัศรี และคณะ 
(2563) ไดก้ล่าวว่า ขนาดของคณะกรรมการบริษทัมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ (ROE) 
อยา่งมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.10 หมายความว่า ถา้หากกิจการนั้นๆ มีขนาดหรือจาํนวนของคณะกรรมการบริษทัท่ียิ่ง
สูงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของกิจการ (ROE) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลงมากข้ึน
เท่านั้น แต่จะไม่สอดคลอ้งกบัณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค ์(2555) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า จาํนวนกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอาจเน่ืองมาจากยิ่งบริษทัมีจาํนวนคณะกรรมการมาก
เท่าใด อตัราผลตอบแทนทางการเงินจะยิ่งลดลงเท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึงว่าหากจาํนวนกรรมการมีมากเกินไปจะทาํ
ให้เป็นการยากท่ีจะประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลและส่งผลให้การอภิปรายในประเดน็สําคญัของการ
บริหารจดัการท่ามกลางบรรดากรรมการเป็นไปดว้ยความยากลาํบากดว้ยเหตุน้ีการมีจํานวนกรรมการท่ีไม่มาก
เกินไปจะส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างผลการดาํเนินงานไดมี้ประสิทธิผลมากกว่า 
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การวางแผนภาษทีี่มีผลต่อนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย 

The Effect of Tax Planning on Dividend Policy  
of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand 

 

เกษราภรณ์ ทองเกลีย้ง1 และ ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข2 
Ketsaraphorn Thongkliang and Thamrongsak Svetalekth 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
จนถึง พ.ศ. 2562 มีจาํนวน 1,149 ตวัอย่าง  ซ่ึงการวางแผนภาษีจะศึกษา 3 อตัราส่วนคือ อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง อตัรา
ภาษีต่อกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานและอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพย ์สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล อตัราการจ่ายเงินปันผล และการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น ผล
การศึกษาพบว่าการวางแผนภาษีท่ีวดัค่าจากอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงและอตัราภาษีต่อสินทรัพยร์วม มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงหากกิจการมีการวางแผนภาษีมาก จะส่งผลให้มีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่าการวางแผนภาษีของบริษทัในกลุ่มทรัพยากร เทคโนโลยี สินคา้อุปโภคบริโภค และ
อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรและ
อาหาร กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการเงินการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แน่นอนกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ีการวางแผนภาษีในกลุ่มบริการไม่มีความสมัพนัธ์กบันโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 
ค ำส ำคัญ: กำรวำงแผนภำษี, นโยบำยเงินปันผล 
 

Abstract 
The purpose of this research was to explore the relationship between tax planning and Dividend Policy of listed 
companies in the Stock Exchange of Thailand. Samples were collected from 8 industries between 2017 to 2019, 
Which were 1,149 samples. The tax planning was measured by three financial ratios: the ratio of effective tax rate, 
the ratio of current tax to operating cash flow and the ratio of current tax to total asset. Additionally, the dividend 
policy  
consisted of the dividend yield. Dividend payout ratio and the growth of dividends per share. The results indicated 
that the ratio of effective tax rate and the ratio of current tax to total asset had positive correlations with the 
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dividend policy, meaning that companies with higher tax planning tend to have higher dividend payout.  Moreover, 
the result showed that tax planning of the companies in resources, technology, consumer product and property and 
construction groups to have positive correlation with dividend payment policy. While, that of agriculture and food, 
industrial and financial group that tax planning to have an uncertain relationship with dividend policy. Besides, 
tax planning in service group to have no relationship with dividend policy.  
 
Keywords: Tax Planning, Dividend Policy 
 

1. บทน า 
 
จากทฤษฎีการวางแผนภาษีท่ีช่ือว่า Hoffman’s Tax Planning Theory (1961) ท่ีว่าความสามารถในการเสียภาษี

อยู่บนพ้ืนฐานของรายไดท้างภาษีมากกว่ากาํไรทางบญัชี ซ่ึงมีกิจกรรมมากมายท่ีจะช่วยลดรายไดท้างภาษีแต่ไม่
ส่งผลโดยตรงต่อกาํไรทางบญัชี ผลการดาํเนินงานของกิจการจะสะทอ้นในมุมมองของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุน
กบับริษทั โดยส่ิงจูงใจให้นกัลงทุนมาเลือกลงทุน คือ ผลตอบแทน ซ่ึงอาจจะจ่ายในรูปของเงินปันผล และกาํไร
ส่วนเกินท่ีไดจ้ากการขายหลกัทรัพย ์(สุกฤตา โพธิประสาท, 2550 อา้งอิงใน รสนา โชติสุวรรณ และสุภา ทองคง, 
2562) โดยเฉพาะผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นส่ิงท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสนใจ มีงานวิจัยท่ี
ทาํการศึกษาเร่ืองการวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย และ
ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปของความสัมพนัธ์ได้อย่างชดัเจน และยงัมีงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
วางแผนภาษีมีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แต่เป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์โดยมองภาพรวมแต่ในการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีมีผลต่อ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทั้ง SET และ mai และมองความสัมพนัธ์
ระหว่างการวางแผนภาษีและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะมองว่าบริษทัแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมยอ่มมีแนวทางหรือนโยบายเก่ียวกบัภาษีท่ีแตกต่างกนั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือ การกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือการปฏิบติัในอนาคต

เก่ียวกบัรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ผูป้ระกอบการพึงตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า 'ภาษีอากร' เป็นภาระผูกพนั
หรือปัญหาทางดา้นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนัไปกบัการดาํเนินธุรกิจ การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรในทุก
ประเภทท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารท่ีต้องกระทาํเป็นอันดับแรก ๆ เช่นเดียวกับการวางแผน
โดยทัว่ไป การวางแผนภาษีอากรท่ีจะให้ได้ผลตอ้งกระทาํทนัทีท่ีเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ และตอ้งกระทาํต่อเน่ืองอย่างเป็น
ระบบ โดยผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญทางดา้นภาษีอากรประเภทนั้น ๆ ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการท่ีจะวางแผนภาษีอากร
ดว้ย (สุเทพ พงษ์พิทกัษ์ , 2561) กรณีการวางแผนภาษีท่ีทาํให้กาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษีลดลง สามารถวดัระดบัการ
วางแผนภาษีโดยใช้อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (Tax/OCF) และอัตราส่วนภาษีต่อ
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สินทรัพยร์วม (tax/total assets) ถา้ค่า Tax/OCF และ tax/total assets มีค่าตํ่า แสดงว่ามีการวางแผนภาษีในระดบัสูง (สัตยา 
ตนัจนัทร์พงศ,์ 2557)  

Hoffman, 1961 อ้างอิงใน รสนา โชติสุวรรณ และสุภา ทองคง (2562) ได้คิดค้นทฤษฎีการวางแผนภาษีท่ีช่ือว่า 
Hoffman’s Tax Planning Theory และไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนภาษี คือ การทาํการยา้ยเงินสดท่ีปกติแลว้จะยา้ยไป
ยงัหน่วยงานท่ีจดัเก็บเปล่ียนให้ไหลไปสู่กิจการหรือหน่วยงาน สามารถออกแบบไดใ้นขอบเขตของการลดรายไดท่ี้ตอ้งเสีย
ภาษีให้น้อยท่ีสุด โดยไม่ทาํให้ต้องสูญเสียกําไรทางบัญชี จากทฤษฎีมีข้อสรุปว่ากิจกรรมวางแผนภาษีของกิจการมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ  

ณฏัฐณิชา วุฒิอาํพล (2560) กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล ไดแ้ก่ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling 
Theory) เสนอว่า ปริมาณเงินปันผลหรืออตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี เปล่ียนแปลงไปสามารถเปล่ียนแปลงมุมมองของนักลงทุน

ท่ีมีต่อบริษทัได ้เน่ืองจากนักลงทุนและ ผูบ้ริหารมีขอ้มูลไม่เท่าเทียมกนั (Asymmetric Information) ซ่ึงมีสาเหตุจากความ
ไม่มีประสิทธิภาพของตลาด ทาํให้ผูท่ี้อยู่ในตลาดทุกคนไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและเหมือนกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารจึง
ใชก้ารจ่ายเงินปันผลเป็นเคร่ืองมือในการลดความไม่เท่าเทียมกนั และเป็นเคร่ืองมือในการปรับความเขา้ใจของนกัลงทุนให้มี
ทิศทางเดียวกนักบัผูบ้ริหารดว้ย  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ธัญพร ตนัติยวรงค์ (2552) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบัมูลค่าของกิจการ  ผลการศึกษา

พบว่าการวางแผนภาษีไม่มีผลกระทบกบัมูลค่าของกิจการ แสดงถึงการวางแผนภาษีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินงานหลกัของ
บริษทัตลาดทุนไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัขอ้มูลค่าใชจ่้ายภาษี 

สุชาดา  ศรีสกลกิจ  (2558) ได้ทาํการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับการวางแผนภาษี 
ผลการวิจยัพบว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนภาษีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

รสนา โชติสุวรรณ และสุภา ทองคง (2562) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบัราคาหุ้น
สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนภาษีท่ีวดัจาก
อตัราภาษีต่อสินทรัพยร์วม มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นสามญั  

ศฐา วรุณกูล (2562) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์และผลกระทบของการวางแผนภาษีกบันโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาพบว่า อตัราส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่อ
สินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบเงินปันผล  

อโนทยั พลภาณุมาศ (2563) ไดท้าํการศึกษาวตัถุประสงค์ของวิจยัเพ่ือศึกษาการวางแผนภาษีของบริษทันอก
ตลาดทุนท่ีมีผลต่อการจดัการกาํไรในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าการวางแผนภาษี (วดัค่าโดย TAX/ASSET ) มี
ผลกระทบเชิงบวกการจดัการกาํไร  

Appolos , Jerry and  Grace (2016) ไดศึ้กษาผลของการวางแผนภาษีท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการ ผลของการศึกษา
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง เงินปันผลและอายบุริษทั มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าของกิจการ  

Mohd et al. (2018) ไดศึ้กษาผลกระทบของการวางแผนภาษีต่อมูลค่าของกิจการ ผลของการศึกษา ETR มีความสัมพนัธ์ท่ี
มีนยัสาํคญัและเป็นบวกกบัมูลค่าของกิจการ  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ืองการวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ของประเทศไทย เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก 
DataStream ท่ีมีขอ้มูลงบการเงินในปี พ.ศ. 2560 – 2562 โดยบริษทัท่ีเลือกจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นท่ีตอ้งใชใ้นการ
วิเคราะห์โดยเป็นข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ทั้ ง SET และ mai โดยมีจํานวน 383 บริษัทรวมทั้ งส้ิน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,149 ตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยมีการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic)  พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และมีการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กนั
ระหว่างตวัแปร  ( Multicollinearity ) เน่ืองจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่นอ้ยกว่า 0.8 และทาํการ
ตรวจสอบการคาํนวณค่า VIF พบว่ามีค่าสูงสุดคือ 2.925 ไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ค่าน้อยสุดคือ 0.342 ซ่ึง
มากกว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่มีปัญหา Multicollinearity และการทดสอบ Durbin-Watson เพ่ือ
ทดสอบ Auto correlation พบว่ามีค่าอยูใ่นช่วง 1.630 – 2.281 ยอมรับไดเ้น่ืองจากยงัอยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5 ไม่มีปัญหา 
Auto correlation 

ตวัแปรอสิระ 
การวางแผนภาษี  

-   อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) 
-   อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจาก 
     กิจกรรมดาํเนินงาน (Tax /OCF) 
- อตัราภาษีตอ่สนิทรพัยร์วม (Tax/total assets) 

 
ตวัแปรควบคุม 

ขนาดบริษทั (SIZE) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
ความเส่ียงทางการเงิน (LEV) 
ระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มี (CAP) 
กระแสเงินสดอิสระ (FCF)  
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 
กลุ่มอุตสาหกรรม (IND) 
 

ตวัแปรตาม 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล  
(Dividend Yield) 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล  
(Dividend Payout Ratio) 

- การเตบิโตของเงินปันผลตอ่หุน้  
(Growth Dividend Per Share) 
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การวดัค่าตวัแปรท่ีศึกษา : การวางแผนภาษีประกอบดว้ยการวางแผนภาษีท่ีทาํให้กาํไรทางภาษีลดลง โดยไม่
กระทบกบักาํไรทางบญัชี วดัค่าจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง ( Effective tax rate หรือ ETR) คาํนวณจาก
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้ารดว้ยกาํไรก่อนหกัภาษี (tax/taxable income)  การวางแผนภาษีท่ีทาํให้ทั้งกาํไรทางภาษีและ
กาํไรทางบญัชีลดลง วดัค่าจากอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (TAX/CFO) และ อตัราส่วนภาษี
ต่อสินทรัพยร์วม (TAX/total assets) 

การวดัค่าตวัแปรตาม : นโยบายการจ่ายเงินปันผลประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend 
Yield) โดยการเอาเงินปันผลต่อหุ้นหารดว้ยราคาหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) โดยการนาํ
การจ่ายเงินปันผลหารกบักาํไรสุทธิ และการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น (Growth of Dividend Per Share) เป็นการ
เปรียบเทียบเงินปันผลต่อหุ้นปีปัจจุบนักบัปีก่อนเพ่ือมองอตัราการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

การวัดค่าตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท(SIZE)  ความเส่ียงทางการเงิน(LEV)  อ ัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มี (CAP) กระแสเงินสดอิสระ (FCF) บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ตวัแปรหุ่น (0,1) กลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งตามการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมของ
ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ซ่ึงจะใชต้วัแปรหุ่น (0,1)  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจากภาพรวมของของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ตวัแปร
อสิระ 

  DIV   DPO   GDPS 

         B ꞵ Sig B ꞵ Sig B ꞵ Sig 
ETR 0.440 0.065 0.023* 1.017 0.133 0.000* 0.009 0.008 0.790 
TCF -0.047 -0.023 0.402 -0.004 -0.002 0.949 -0.001 -0.002 0.941 
TAA 24.103 0.117 0.001* -1.814 -0.008 0.838 1.793 0.055 0.155 

หมายเหตุ : * คือ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (ETR) พบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผลและอตัราการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAA) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล  หมายความว่าหากมีการวางแผนภาษี จะมี
โอกาสในการจ่ายเงินปันผลสูงข้ึน สาํหรับอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TCF) พบว่าไม่
พบความสมัพนัธ์กบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

และจากวิเคราะห์ตวัแปรควบคุมพบว่าขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิง
บวกกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(ROA) พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล ความเส่ียงทางการเงิน (LEV) 
พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล ระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มี (CAP) 
พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) พบว่า มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล  
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
SET และ mai 

ตวัแปร 

SET (879) mai (270) 

         DIV DPO GDPS          DIV DPO GDPS 

ค่าสถิต ิt 

ETR 2.532* 3.805* 0.165   2.135* 7.665* -0.663 
TCF -0.769 -0.204 -0.138 0.551 -0.257 1.214 
TAA 4.060* 1.372 0.832 0.918 -1.317 -0.201 

หมายเหตุ : * คือ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  
 

จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ SET สอดคล้องกับภาพรวมท่ีว่าการวางแผนภาษีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้ งการวัดด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์mai สอดคลอ้งกบัภาพรวมเฉพาะการวางแผนภาษีท่ีวดัค่าโดยอตัราภาษี
ท่ีแท้จริงท่ีมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่อัตราส่วนภาษีต่อสินทรัพย์รวมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (การวางแผนภาษีซ่ึงวดั ETR และ Tax/total asset) กบัตวั
แปรตามกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์าํแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม 

ตวัแปร  

ETR Tax/total assets 

DIV DPO GDPS DIV DPO GDPS 

ค่าสถิต ิt 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2.574* 4.645* -0.659 -1.179 -2.934* 0.536 
ทรัพยากร 1.815 2.945* -1.690 -0.358 -1.342 1.170 
เทคโนโลย ี -0.459 1.204 0.171 5.368* -0.652 0.486 
ธุรกิจการเงิน -2.910* 13.267* 0.127 2.297* -2.813 0.858 
บริการ 0.797 0.824 0.685 0.221 -0.807 1.236 
สินคา้อุตสาหกรรม 0.070 6.193* -0.205 0.118 -2.488* 1.031 
สินคา้อุปโภคบริโภค -0.068 5.267* 1.235 2.737* -0.293 1.010 
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 2.260* 8.163* -0.580 -0.198 -1.217 -0.279 

หมายเหตุ : * คือ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  
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จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีท่ีวดัโดยอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงและวดัโดย
อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วมกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
จาํแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลคือ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคและกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากการวางแผนภาษีมากข้ึนจะส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลสูงข้ึนไปด้วย สําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์ทิศทางท่ีไม่แน่นอนกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีทั้งทิศ
ทางบวกและทิศทางลบทั้งการวดัค่าการวางแผนภาษีโดยอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงและวดัโดยอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพย์
คือกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แน่นอนกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีการวางแผนภาษี
ไม่มีความสมัพนัธ์กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลคือ กลุ่มบริการ  

จากผลการศึกษาการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักบันโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัท่ีศึกษาท่ีพบว่าการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานของกิจการทั้งงานวิจยัของ 
อโนทยั พลภาณุมาศ (2563) ท่ีพบว่าการวางแผนภาษีวดัดว้ยค่าอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพย ์มีผลกระทบเชิงบวก
การจัดการกําไร รสนา โชติสุวรรณ และสุภา ทองคง (2562) ท่ีพบว่าการวางแผนภาษีท่ีวดัจากอตัราภาษีต่อ
สินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นสามญั ซ่ึงทั้งกาํไรและราคาหุ้นสามญัต่างก็สะทอ้นผล
การดาํเนินงานของบริษทัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และศฐา วรุณกูล (2562) ท่ีพบว่าการวางแผน
ภาษีท่ีวดัจากจากอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพย ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่แตกต่างจาก
งานวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบว่าการวางแผนภาษีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งการวดักบัอตัรา
ภาษีท่ีแท้จริงและอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพย์รวม และผลการศึกษาดังกล่าวน้ีก็ยงัสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Hoffman (1961) ท่ีอธิบายว่าการวางแผนภาษีของกิจการจะมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ
ซ่ึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทั แสดงให้เห็นว่าหากมีการวางแผน
ภาษี จะส่งผลให้มีแนวโนม้ท่ีจะมีการจ่ายเงินปันผลมากข้ึน  

สาํหรับประเดน็การวางแผนภาษีกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลแยกกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มทรัพยากรกลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคและกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีการวางแผนภาษีท่ีมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีค่าเฉล่ียของ
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงและอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วมท่ีตํ่าแสดงว่ามีการวางแผนภาษีค่อนขา้งสูง ยิ่งสะทอ้นให้
เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ีมีการวางแผนภาษีทาํให้ค่าใชจ่้ายภาษีลดลงและส่งผลให้กาํไรเพ่ิมข้ึนหรือมีการลงทุน
ในสินทรัพยเ์พ่ือไดสิ้ทธิทางภาษี ส่งผลให้โอกาสในการจ่ายเงินปันผลก็จะสูงข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจ
ดงักล่าวอาจใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือใชช่้องทางต่าง ๆท่ีช่วยในการประหยดัภาษีให้กบับริษทัส่งผลให้
มีค่าใช้จ่ายทางภาษีค่อนข้างตํ่ า สําหรับกลุ่มธุรกิจท่ีเหลือทั้ ง ท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนมีทั้ ง
ความสมัพนัธ์ทิศทางบวกและทิศทางลบ หรือไม่สมัพนัธ์กนั โดยมองว่าทั้ง 2 กลุ่มอาจจะมีนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลท่ีเนน้ในปัจจยัดา้นอ่ืน มากว่าเร่ืองการวางแผนภาษีเพียงอยา่งเดียว แสดงว่าการวางแผนทางภาษีของกิจการไม่มี
ผลต่อการดาํเนินงานหลกัของกิจการท่ีจะส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของค่าใชจ่้าย
ทางภาษีอาจจะมีความไม่แน่นอนของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มน้ี 
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5. สรุปผล 
 
จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยทั้งภาพรวมและการมองแยกกลุ่มระหว่าง SET และ mai พบว่าการวางแผน
ภาษีท่ีวดัค่าจากอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงและอตัราภาษีต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบันโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล แสดงว่าหากบริษทัมีการวางแผนภาษี จะส่งผลให้มีโอกาสในการจ่ายเงินปันผลมากข้ึน เป็นการส่งสญัญาณ
ว่าบริษทัมีแนวทางในการลดตน้ทุนเก่ียวกบัภาษีเพ่ือประโยชน์ของกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการส่งสัญญาณ
ท่ีมองว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถเปล่ียนแปลงมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อบริษทัได ้ 
สาเหตุน้ีอาจทาํให้ผูบ้ริหารของบริษทัเกิดแรงจูงใจสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษทั การวางแผนภาษีนับเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูบ้ริษทัอาจให้ความสนใจ ใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเขา้มาช่วยเพ่ือลดตน้ทุนทางภาษีจ่ายให้น้อย
ท่ีสุด และผลการศึกษาคร้ังน้ีบ่งบอกถึงการวางแผนภาษีท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัต่าง ๆในตลาด
หลกัทรัพยข์องประเทศไทย ซ่ึงนกัลงทุนควรให้ความสนใจกบัขอ้มูลทางภาษีมากยิ่งขั้นเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ในการตดัสินใจในการเลือกลงทุนในบริษทัท่ีสนใจ อีกทั้งจะส่งผลให้หนัมาให้ความสนใจกบัขอ้มูลทางการบญัชี
ในมุมมองการวางแผนภาษีมากข้ึนเพ่ือช่วยให้นกัลงทุนสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนไดใ้นอนาคต
ต่อไป และการศึกษาคร้ังน้ีก็สามารถเป็นแนวทางในการบริหารงานของผูบ้ริหารในการกาํหนดแนวทางเก่ียวกบั
ภาษี เพ่ือการวางแผนภาษีท่ีดีให้กับกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัจะทาํให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
นโยบายภาษีสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการกาํหนดนโยบายต่าง ๆเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากข้ึน เพ่ือนาํขอ้มูล
ไปใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือพิจารณากฎเกณฑต่์าง ๆท่ีอาจจะเป็นช่องโหว่วให้เกิดการหลบหลีกภาษี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผลการวิจยัพบว่าการวางแผนภาษีของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย

ถึงแมจ้ะมีความสมัพนัธ์กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ยงัมีความสัมพนัธ์นอ้ย ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังถดัไป
อาจจะลองหาปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัเพ่ือทดสอบว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัส่วนใหญ่มากท่ีสุดและการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีการมองความสมัพนัธ์ของการวางแผน
ภาษีกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลแยกแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแต่เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลเพียง 3 ปี เม่ือแยกแต่
ละกลุ่มอุตสาหกรรมจึงทาํให้มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้่อนขา้งนอ้ย ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังถดัไปตอ้งเก็บขอ้มูลให้
มากยิ่งข้ึน 

 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีการตดัขอ้มูลออกไปหลายบริษทั ทั้งท่ีมีขอ้มูลทางบญัชีไม่ครบถว้น และขอ้มูลภาษีท่ีมีค่าท่ี

ผิดปกติ จึงทาํให้มีข้อจาํกดัของขอ้มูลในการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล DataStream อาจจะมี
ขอ้มูลแตกต่างกบัการเก็บขอ้มูลจากงบการเงินในรายงานประจาํปีของแต่ละบริษทั 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อภาวะความเครียดในการท างานของพนักงานในโรงแรมระดบั 4 
ดาวขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of factors affecting hotel employees’ work-stress  
in 4 star hotels in Bangkok Province 

 

เกียรติสุดา ชัยสุนทร1 และ ศรินยา ละอองอนิทร์ ทยานศิลป์2 
Khiedsuda Chaisoonthorn and Sarinya La-ong-in Thayarnsin 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและภาวะความเครียดของพนกังานในโรงแรม
ระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียด
ของพนกัานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปจาํนวน 261 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเด่ียว (Simple Linear Regression Analysis) ณ ระดบั
นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยูใ่นระดบัปาน
กลางและระดบัความเครียดของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั นอกจากนั้น พบว่าสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานใน 3 ดา้น คือ บรรยากาศขององค์กร  สถานท่ีในการ
ปฎิบติังาน และนโยบายในการบริหาร ยกเวน้ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของ
พนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ ：ภำวะควำมเครียดของพนักงำน,โรงแรมระดับ 4 ดำว, พนักงำน, สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

ABSTRACT 
                This study aims to 1)study the working environment and stress of employees in 4-star hotels or more in 
Bangkok, 2) study the working environment that influences the stress of employees in 4 -star hotels or more in 
Bangkok, with questionnaires as a data collection tool from a sample of 261 employees operating in 4-star hotels 
or more. Analyzing data using descriptive statistics including percentages, averages, and standard deviations, and 
testing hypotheses with inferred statistics, including regression analysis, simple linear regression analysis at a 
statistical significance of 0.05. The results showed that opinion levels for the working environment were moderate 
and employee stress levels were moderate and employee stress levels were moderate. In addition, it was found 
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that the working environment that influences the stress of employees in the 4 hotel includes: Corporate 
atmosphere, place of operation Management policies are effective against all hotel staff stress except for 
professional expertise that does not influence employee in 4 star stress. 
 
Keywords : Employee Stress, 4 Star Hotels, Employees, Work Environment 
 

1. บทน า 
 

ธุรกิจท่ีพกัแรมนบัว่าเป็นธุรกิจหลกัประเภทหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้
เขา้มาใชบ้ริการหรือเขา้พกัได ้การขยายตวัของธุรกิจดงักล่าวไดมี้การเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 และ
อีกทั้งในปี พ.ศ. 2561 ธุรกิจโรงแรมยงัไดมี้การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 35.66 หรือ 856 รายพบว่ามีการลงทุน
จากต่างชาติกบันิติบุคคลในไทยมากถึง 121,708.95 ลา้นบาทหรือสามารถคิดไดเ้ป็นร้อยละ 23.17 (กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้, 2561)  หากตอ้งการให้ธุรกิจท่ีพกัแรมประสบความสําเร็จนั้น  การทาํให้ผูเ้ขา้พกัเกิดความพึงพอใจสูงสุดจึง
สําคญัเป็นอย่างมาก และตวัแปรหลกัท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจน่าจะมาจากพนกังานท่ีให้บริการดงัท่ีพชัราภรณ์ 
ฟองเงิน (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังาน จะส่งผลในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้ข้าพกั
ในโรงแรมและเกิดความจงรักภกัดี เพราะฉะนั้นการมอบหมายหน้าท่ีและอาํนาจให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสมจึง
เป็นส่ิงสาํคญัอย่างมากถึงแมว้่าจะมีการมอบหมายอาํนาจให้อย่างเหมาะสม แต่พนกังานบางคนมีความกงัวลเกิดข้ึน
เม่ือตอ้งเผชิญความขดัแยง้อีกทั้งยงัสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนตั้งแต่ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงระดบัตาํแหน่ง
พนกังานปฏิบติัการทัว่ไป (สุรพล พะยอมแยม้, 2541) การทาํหนา้ท่ีเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียด
และความอ่อนลา้ ทาํให้เกิดผลตามมาหลายอย่าง เช่น ปวดศรีษะหรือแสดงความวิตกกงัวลออกมา หรือมีอารมณ์
แปรปรวน (อคัรินทร์ พาฬเสวนา, 2546) ซ่ึงผลดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุของการลาออกจากงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
รายงานอตัราการลาออกในธุรกิจการบริการท่ีสูงถึงถึงร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัอตัราการลาออกจากงานของธุรกิจ
ประเภทอ่ืน ซ่ึงมีอตัราอยูท่ี่ร้อยละ 10-15 เท่านั้น (Bureau of Labor Statistics, 2019)  

จากการทบทวนวรรณกรรม ตวัแปรหลกัท่ีส่งผลต่อการลาออกจากงานคือ ปัจจัยทางด้านความเครียดของ
พนกังานซ่ึงปรากฏอยูใ่นหลายบริบทของธุรกิจ เช่น ความเครียดของพนกังานในบริษทั (ญาณิภา จนัทร์บาํรุง, 2555) 
ความเครียดในขา้ราชการของตาํแหน่งสรรพากร (ชวนคนึง มงักรแกว้, 2553) หรือพนกังานท่ีทาํงานเก่ียวกบัตวัเลข 
เช่นความเครียดท่ีพบในพนกังานบญัชี (นํ้าฝน นิมิต, 2557) ความเครียดของพนกังานในอุตสาหกรรมโรงงาน(ฐาปนี 
วงักานนท์, 2556) สาเหตุความเครียดในการทาํงานของพนกังานระดบัปฎิบติัการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี(อรรยา 
อุทยัเสวก และ ณปกร คลา้ยมี, 2560)  อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัทางดา้นความเครียดในบริบทของธุรกิจโรงแรมยงัมีอยู่
อยา่งจาํกดั และท่ีทาํการศึกษาไวแ้ลว้ส่วนใหญ่จะถูกจาํกดัไวเ้พียงแผนกเดียว คือแผนกตอ้นรับ เช่น ความเครียดของ
พนักงานส่วนหน้า (สุดารัตน์ สุดาบุตร, ศิริวรรณ กวงเพ้ง และลินจง โพชารี, 2560)  ในขณะท่ีความเป็นจริง
ความสําเร็จของธุรกิจโรงแรมนั้นย่อมตอ้งมาจากการทาํงานร่วมกันของทุกแผนกภายในโรงแรม ดงันั้นการศึกษา
คร้ังน้ีจึงมุ่งสาํรวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานในทุกแผนกภายในโรงแรมดว้ยเหตุผลท่ีว่าพนกังานทุก
คนนั้นมีความสาํคญัต่อโรงแรมเท่าเทียมกนัและทุกคนมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จไดอี้กดว้ย   

https://www.bls.gov/jlt/
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานและระดบัภาวะ
ความเครียดของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกัานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี จะสามารถทาํให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจธุรกิจงานบริการ เขา้ใจถึงส่ิงท่ีทาํ
ให้เกิดความเครียดท่ีส่งผลต่อการลาออกจากงานของพนกังานในโรงแรม เพ่ือเป็นแนวทางให้สามารถจดัทาํนโยบาย
เพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาความเครียดให้แก่ของพนกังานในโรงแรมไดต่้อไป 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการทาํงานของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานครผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการประกอบเพ่ืออา้งอิง และ
สนบัสนุนผลการศึกษา โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษามี ดงัน้ี 

แนวคิดทฤษฎีความเครียด รศ. ดร. ภญ. ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์ (2554) ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีทาํให้รู้สึกถูกกดดนั ไม่สบายใจ วิตกกงัวล ตลอดจนถูกบีบคั้น 
เม่ือบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย จะ
ส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไปเพราะต่อมหมวกไตจะหลัง่สารท่ีเรียกว่าฮอร์โมคอร์ติซอลออก
มาหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าฮอร์โมนแห่งความเครียด 

ตวัแปรอิสระ  ท่ีทาํการศึกษาเป็นตวัแปรท่ีคาดว่าเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเครียดผูวิ้จยัไดท้าํการทบทวน
วรรณกรรมและเลือกมาไดแ้ก่ บรรยากาศขององคก์ร สถานท่ีในการปฏิบติังาน นโยบายและการบริหารและความ
เช่ียวชาญดา้นอาชีพ 

Dr.Sally Pezalo(2018) ไดก้ล่าวไวว้่าสาเหตุขอความเครียดนั้นมีอยู ่6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. ลกัษณะของงาน เช่น สถาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเส่ียงอนัตราย ชัว่โมงทาํงานท่ีมากเกินไปหรือการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
2. บทบาทในการทํางาน เช่น ความคลุมเครือของบทบาทหน้าท่ี ความขัดแย้งของบทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบต่อพนกังาน  
3. การพฒันาอาชีพ เช่นงานไม่มีความมัน่คงหรือไดรั้บการสนบัสนุนท่ีนอ้ยเกินไป 
4. ความสมัพนัธ์ในท่ีทาํงาน มีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีต่อหวัหนา้ของตนเอง หรือต่อเพ่ือนร่วมงานในองคก์ร 
5. โครงสร้างขององค์กรและสภาพแวดลอ้ม ตวัพนักงานได้มีการตดัสินใจร่วมน้อยหรือไม่มีเลย การเมือง

ภายใน การเงินขององคก์รมีปัญหา เป็นตน้ 
6. ปัจจยัส่วนบุคคล แยกออกมา 3 หวัขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ 
6.1 ปัญหาทางครอบครัว 
6.2 ปัญหาจากตนเอง 
6.3 ปัญหาทางการเงิน 
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Luthans (1989) and Greenberg(2005)ท่ีถูกกล่าวอา้งถึงในวารสารตลาดแรงงานของรองศาสตราจารย ์ดร.ประ
ทุม ฤกษก์ลาง(2555)หวัขอ้การจดัการความเครียดปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด ไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้
เกิดความเครียดในการทาํงานในองคก์ร ไดแ้ก่ 

1 ปัจจยัความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 
1.1. การเปล่ียนแปลงของสงัคม 
1.2ชุมชน 
1.3 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
1.4 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 
1.5 สภาพภูมิอากาศ ภยัพิบติั 
2. ปัจจยัความเครียดจากภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
2.1. นโยบายองคก์ร การเปล่ียนแปลงนโยบาย องคก์รในดา้นต่างๆ 
2.2. โครงสร้างองคก์ร เช่น การเปล่ียนแปลงหรือ มีการปรับเปล่ียนสายงานหรือทีมบริหาร 
2.3. สภาพแวดลอ้มของท่ีทาํงาน อนัตวัอยา่งเช่น อากาศท่ีร้อนหรือหนาวเกินไป 
2.4. กระบวนการทาํงานท่ีมีความยุง่ยากหรือซบัซ้อนเกินไป 
3 ความเครียดจากกลุ่มทาํงาน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 
3.1. การขาดความสามคัคีหากในองคก์รไม่มีความสามคัคีอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรระดบัล่างได ้
หากไม่สามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบไดส้มาชิกภายในกลุ่มอาจจะถูกตดัขาดออกจากกนั  
3.2. การขาดการสนบัสนุนทางการสนบัสนุนท่ีดีทางสงัคมนั้นเกิดไดห้ลายทางและจะยิ่งช่วยลงความเครียดของ

บุคลากรไดเ้ช่นการช่วยเหลือในการพูดคุยและ เปล่ียนความคิดเห็น ปรับทุกข์อนัเป็นหนทางในการจดัการกับ
ปัญหาช่วยเกิดให้มุมมองใหม่ๆ 

3.3. ความขดัแยง้ ซ่ึงอาจจะเป็นความขดัแยง้ภายใน ตนเองความขดัแยง้ระหว่างบุคคลหรือการเมืองภายใน
องคก์ร และความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มลว้นเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเครียดต่อบุคคลไดเ้ช่นกนั 

 
จากการทบทวนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมา ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังาน 

ส่งผลต่อกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี ใช ้2 ปัจจยัหลกั คือ สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และภาวะความเครียดของพนักงานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนําไปสู่
สมมติฐานในการวิจยัดงัต่อไปน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาว
ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.1 บรรยากาศขององคก์รมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.2 สถานท่ีในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.3 นโยบายในการบริหารมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 1.4 ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

กรอบแนวคดิ 
 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนักงานในโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เข้ามาใช้ในการศึกษาและประมวลผล
วิเคราะห์แยกผล โดยผูวิ้จัยได้กาํหนดแนวทาง และวิธีการศึกษาวิจยั เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ี
ตอ้งการศึกษา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 
15 ปีข้ึนไป  เน่ืองจากจาํนวนของประชากรของพนักงานทั้งหมดนั้น ไม่มีการรวบรวมไวจึ้งไม่สามารถทราบ
จาํนวนท่ีจาํนวนประชากรท่ีชดัเจนได ้เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมากพอท่ีจะสามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือทาง
สถิติ จึงใชสู้ตรการคาํนวณประชากรของคอแครน โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน อย่างไรก็ตาม เม่ือลงเก็บ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได ้

(สุดาบุตร , ศิริวรรณ กวงเพง้และ ลินจงโพชารี, 2560） 
4. สถานภาพสมรส 

(พรรณรพี ทรัพยเ์จริญ และดร.ทิพ ทินนา สมุทรานนท,์ 
2555) 

5. วฒิุการศึกษา 
(ต่อลาภ อยูพ่งษพ์ิทกัษ,์ อริสรา เสยานนท,์ 2560) 

6. แผนกที่ทาํงาน  
(กิติยา พงษสิ์ตานนท,์ดร. ไกรชิต สุตะเมือง,2557) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.บรรยากาศขององคก์ร  

(ณัฐวดี บุญยง,2561)  
2.สถานที่ในการปฏิบตัิงาน  
3.นโยบายในการบริหาร  

(ต่อลาภ อยูพ่งษพ์ิทกัษแ์ละอริสรา เสยานนท์,2560)  
4.ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ 

(กลัยาลกัษณ์ สงหม่ืนไวย ์,2556) 
 

ภาวะความเครียดของพนักงาน 
ความเครียดที่เกิดจากการท างาน 
1.ความตอ้งการจากงาน 
2.ความคลุมเครือในบทบาท 
3.ความขดัแยง้ในบทบาท 
4.ปัญหาระหวา่งบุคคล 
5.การกาํหนดสภาพแวดลอ้ม 

 
ความเครียดเกิดจากตัวบุคคล  
1.ปัญหาครอบครัว 
2.ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
3.บคุลิกภาพ 

 
(รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548, p. 318-319)  
(สุดารัตน์ สุดาบุตร,ศิริวรรณกวงเพง้ 
และลินจง โพชารี ,2560)  
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ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจริง และตรวจสอบและสามารถนํามาวิเคราะห์ผลไดจ้ริงอยู่จาํนวน 261 ชุด ซ่ึงเกิดจาก
สาเหตุของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามโดยให้ผูต้อบ แบบสอบถาม
ตอบดว้ยตนเอง (Self-administered Questionnaire) จาํนวน 261 ชุด โดยเน้ือหานั้น ประกอบดว้ย3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 
1 คือ ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 คือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และส่วนท่ี 3 คือภาวะความเครียด
ของพนกังาน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้แก่ ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณณา  (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบาย
ผลการวิจยัเป็นขอ้มูล โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการนาํเสนอขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้วุฒิการศึกษาและแผนกท่ีทาํงาน 
และใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) กบัค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตร
ภาคสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ บรรยากาศขององค์กร สถานท่ีในการทาํงาน นโยบายการบริหารและ
ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ นอกจากนั้น ใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมติฐานเพ่ือสรุปผลอา้งไปยงัประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์พบว่าพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงจาํนวน 
156 คนคิดเป็นร้อยละ 40 อยูใ่นช่วงอาย ุ21-25 ปีคิดเป็นร้อยละ 41.76 อยูใ่นสถานะโสดจาํนวน 188 คนคิดเป็นร้อย
ละ 72 รายไดต่้อเดือนนั้นอยู่ในช่วง 20,000 -29,999 บาทคิดเป็นร้อยละ 67.80 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาท่ีระดบั
ปริญญาตรีเป็นจาํนวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 54.02 และพนกังานส่วนใหญ่ทาํงานในแผนกบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เป๋นจาํนวน 82 คนและคิดเป็นร้อยละ 31.40 

ผลการวิจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปท่ีประกอบไปดว้ย
บรรยากาศขององคก์ร สถานท่ีในการปฏิบติังาน นโยบายการบริหาร และความเช่ียวชาญดา้นอาชีพตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงถึงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานใน
โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป 
สภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานใน

โรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไป 

ค่าเฉลี่ย ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม

คดิเห็น 

ล าดับ 

บรรยากาศขององคก์ร 2.25 1.026 นอ้ย 4 

สถานท่ีในการปฏิบติังาน  2.55 1.240 นอ้ย 3 

นโยบายการบริหาร 2.64 1.025 ปานกลาง 2 
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ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ 4.06 0.761 มาก 1 

รวม 2.87 1.013 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนักงานใน

โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวม 2.87 (SD 1.013) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกดา้นความเช่ียวชาญดา้นอาชีพอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.06 (SD 0.761) 
รองลงมาคือ นโยบายการบริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 2.64 (SD 1.025) สถานท่ีในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 2.55 (SD 1.240) และ บรรยากาศขององค์กร อยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 2.25 (SD 1.026) 
ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานใน
โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเครียด 

(n = 261) 

ค่าเฉลี่ย ค่ า เบี่ ยง เบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คดิเห็น 

ล าดับ 

1.ปัจจยัความตอ้งการจากงาน 4.10 0.847 มาก 2 

2.ปัจจยัความคลุมเครือในบทบาท 3.64 0.988 มาก 6 

3.ปัจจยัความขดัแยง้ในบทบาท 3.87 0.925 มาก 4 

4.ปัจจยัดา้นจริยธรรม 3.92 0.888 มาก 3 

5.ปัจจยัระหว่างบุคคล 3.72 0.932 มาก 5 

6.ปัจจยัดา้นการพฒันาอาชีพ 3.39 0.973 ปานกลาง 7 

7.ปัจจยัการกาํหนดสภาพแวดลอ้ม 3.08 0.822 ปานกลาง 9 

8.ปัญหาครอบครัว 3.21 0.773 ปานกลาง 8 

9.ปัญหาทางเศรษฐกิจ 4.52 0.647 มากท่ีสุด 1 

10.ปัญหาทางบุคลิกภาพ 2.89 1.065 ปานกลาง 10 

รวม 3.63 0.886 มาก  
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จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดโดยภาพรวมระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.63 (SD 0.886) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกปัญหาทาง
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.52 (SD 0.647) รองลงมาคือ ปัจจยัความตอ้งการจากงาน อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.10 (SD 0.847) และ ปัจจยัดา้นจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.92 (SD 0.888) ตามลาํดบั 

ผลการวิจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานในโรงระดบั 4 ดาว
ข้ึนไปตามสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานในโรงแรมระดบั 4 ดาว
เป็นตน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.1 บรรยากาศขององคก์รมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ภาวะความเครียดในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการทาํงาน 
ด้านโครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.444 สามารถทาํนาย
สมการไดร้้อยละ 19.70สรุปไดว้่าดา้นโครงสร้างและบรรยากาศขององคก์รมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการ
ทาํงาน (X1) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 1.2 สถานท่ีในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการทาํงาน ดา้นสถานท่ีในการปฏิบติังานโดยมี
ค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.524 สามารถทาํนายสมการไดร้้อยละ 27.50 สรุปว่าดา้นสถานท่ีในการ
ปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการทาํงาน (X2) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 1.3 นโยบายในการบริหารมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป
ในเขตกรุงเทพมหานครภาวะความเครียดในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการทาํงาน ด้าน
นโยบายในการบริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.556 สามารถทาํนายสมการไดร้้อยละ 30.90
สรุปว่าดา้นนโยบายในการบริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการทาํงาน (X3) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.4 ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเช่ียวชาญด้านอาชีพโดยมีค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.311 
สามารถทาํนายสมการไดร้้อยละ 9.70 สรุปว่าดา้นความเช่ียวชาญดา้นอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดใน
การทาํงาน (X4) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.311 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สามารถสรุปเป็นตารางท่ี 3 ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 3 แสดงถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดของพนกังาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน Beta Sig. ภาวะความเครียดของพนักงาน 

ดา้นบรรยากาศ -7.974 0.000 มีอิทธิพล 
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ดา้นสถานท่ีในการปฏิบติังาน -9.906 0.000 มีอิทธิพล 

ดา้นนโยบายในการบริหาร -10.755 0.000 มีอิทธิพล 

ดา้นความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ 0.311 0.311 ไม่มีอิทธิพล 

 

5.การอภปิรายผล 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานและระดบัภาวะความเครียดของพนกังาน

ในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
ความเครียดของพนกัานในโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ระดบัความ
คิดเห็นของพนกังานโรงแรมต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัความสาํคญั 
ดงัน้ี ความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ  นโยบายการบริหาร  สถานท่ีในการปฏิบติังาน และบรรยากาศขององคก์ร   

ดา้นบรรยากาศขององค์กรท่ีมีอิทธิผลต่อความเครียดของพนกังานหากการกาํหนดโครงสร้างขอองค์กรไม่
ชดัเจนหรือพนกังานไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพราะชาํดบัโครงสร้างมีมากหรือซบัซ้อนเกินไปทาํให้เกิดความ
สบัสนในการทาํงานยอ่มเป็นผลทาํให้พนกังานเกิดความเครียดในการทาํงานได ้ 

ดา้นสถานท่ีในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการทาํงานหากสถานท่ีไม่มีความปลอดภยัและ
เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น แสงไฟมากหรือน้อยเกินไป อากาศท่ีร้อนหรือหนาว
เกินไป การจดัวางของท่ีอนัตรายต่อการทาํงานเป็นตน้ เพ่ือให้พนกังานเกิดความมัน่ใจในการทาํงานมากข้ึนหาก
ทาํงานดว้ยความเส่ียงจะเป็นสาเหตุท่ีทาํให้พนกังานเกิดความเครียดได ้ 

ดา้นนโยบายในการบริหาร หากการทาํงานไม่มีการกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนหรือความรับผิดชอบงานในแต่
ละส่วนท่ีชดัเจนจะทาํให้พนกังานเกิดความสบัสนและเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเครียดได ้ 

ด้านความเช่ียวชาญดา้นอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการทาํงาน  เน่ืองจากพนักงานนั้นมีการ
เรียนรู้เพ่ือให้เท่าทนัเทคโนโลยีและความรู้สมยัปัจจุบนัอยูเ่สมอจึงทาํให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 
ขอ้เสนอแนะ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ คือมีเพียงแบบสอบถาม ในอนาคตสามารถนาํพฒันาไดโ้ดยการ

สมัภาษณ์ร่วมกนั เพ่ือท่ีจะไดม้าเพ่ือขอ้มูลในเชิงลึกยิ่งข้ึนและควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความเครียดในการ
ทาํงาน เช่น คุณภาพชีวิตต่อการทาํงานหรือคการรับรู้คุณค่าของานเพ่ือเป็นแนวทางให้องคน์าํไปต่อยอดได ้
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Personal Factors and Technology Acceptance Affecting Intention of Bangkok 
Christian Hospital Patients in Using Medical Services On Mobile Application. 

 

แก้วตา ต้ังสุขสันต์1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 
Kaewta Tangsuksant and Rawida Viriyakitja 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาล และการ
ยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
สุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  เป็นวิจยัเชิงปริมาณโดย
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลฯ เฉพาะปัจจยั
แผนกท่ีใชบ้ริการ และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ดา้นการรับรู้ประโยชน์และดา้นการรับรู้ความง่าย
ในการใชง้านมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพบนโมบายแอปพลิเคชนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 
ค ำส ำคัญ: บริกำรสุขภำพออนไลน์, โมบำยแอปพลิเคชัน, กำรยอมรับเทคโนโลยี 
 

Abstract 
The objective of this research is to examine that the personal factors, behavior of the healthcare consumer and 
technology acceptance affects the intention of Bangkok Christian Hospital patients in using the medical services 
on mobile application. This research is a quantitative survey gathered data from 400 samples. All samples are the 
patients in 12 out-patient departments in Bangkok Christian Hospital. Then all data were analyzed via statistic 
program. The results revealed that behavior of the healthcare consumer in the department and perceived usefulness 
(PU) and perceived ease of use (PEOU) affects intention to use online medical services on mobile application with 
the statistic significantly at 0.05 level. 
 
Keywords: Online Medical Services, Mobile Application, Technology Acceptance 
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1. บทน า 
 

โรงพยาบาลเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้เติบโตและการแข่งขนัดา้นการลงทุนเพ่ิมมาก
ข้ึนอย่างชดัเจน การดูแลรักษาพยาบาลนอกจากเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นของมนุษย ์ปัจจยับวกอ่ืนไดแ้ก่ จาํนวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน การก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) และความตอ้งการบริการทางการแพทยท่ี์มี
มาตรฐานและความสะดวกสบาย ทั้งผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและชาวต่างชาติ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยรวม
ทั้งส้ิน 370 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จาํนวน 117 แห่ง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก่อตั้งเม่ือปี 1949  ตั้งข้ึนโดย
คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชัน่และสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสีลม เป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ระดบัตติยภูมิ ดว้ยสภาพการแข่งขนักนัเองของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครในปี 2563-2564 ท่ีมี
การเกิดใหม่ของโรงพยาบาลเอกชน 7 - 8 โครงการ ผนวกกบัวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่ 2019 (Coronavirus: Covid-19) โรงพยาบาลเอกชน ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ รวมถึง
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนต่างตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีคนไขล้ดลงอย่างเห็นไดช้ดัส่งผลให้รายไดล้ดลงเฉล่ีย 
15-30%  จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค กุญแจสําคญัท่ีจะช่วยให้ธุรกิจอยูร่อดได ้นัน่คือ นวตักรรม โควิด-19 
(COVID-19) นับเป็นตวัเร่งให้การแพทยบ์นโลกดิจิทลั (Digital Health หรือ Health Tech) ในไทยเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วข้ึน โรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งจดับริการดา้นสุขภาพช่องทาง
ใหม่รูปแบบออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมระหว่างแพทย์และคนไข้มากข้ึน ผ่านแพลตฟอร์มโมบาย 
แอปพลิเคชนั (Mobile Application) ปัจจุบนัโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยงัไม่มีบริการแอปพลิเคชัน ทั้งน้ี  
โรงพยาบาลฯ มีแนวคิดท่ีจะจดับริการในอนาคต ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจจะศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการสุขภาพออนไลน์ในกลุ่มผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

วตัถุประสงค์งานวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ
โรงพยาบาล การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และความตั้งใจใช้
บริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน   

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ คือ การหาความสัมพันธ์ของตวัแปรต้น ได้แก่ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล และการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดของ TAM ก ับตวัแปรตาม คือ ความ
ตั้ งใจใช้บริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนั เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู ้พ ัฒนาระบบของ
โรงพยาบาลไดใ้ชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการออกแบบจดับริการสุขภาพบนโมบายแอปพลิเคชนัต่อไป. 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ 

ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทาํงาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจาก
อดีตถึงปัจจุบนัซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลสามารถบ่งช้ี ลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
แตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือความเป็นมา
ของบุคคลนัน่เอง  
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1. อายุ (Age) นกัการตลาดสามารถใชป้ระโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผูบ้ริโภคในการกาํหนดกลยทุธ์ หรือ
ศึกษาความตอ้งการในสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคในแต่ละ
ช่วงอายจุะมีความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ มีความจาํเป็นต่อสินคา้ท่ีต่างกนั หรือบริโภคสินคา้ท่ีต่างกนั  

2. เพศ (Sex) ถือเป็นตวัแปรท่ีมีความสําคญัในการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงความแตกต่างของเพศเป็นตวัแปรสาํคญั 
เพราะลกัษณะของเพศท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัสามารถอธิบาย และแยกแยะการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันได้ค่อนข้างชดัเจน เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการ
ตดัสินใจและทศันคติท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล เน่ืองจาก
วิธีคิด ทศันคติ ความจาํเป็น หรือแนวทางการตดัสินใจ หรือบุคคลท่ีมีอิทธิต่อความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่าง
กนัตามแต่สภาพการสมรส  

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้าน
รายไดอ้ยา่งเดียว อาจไม่เหมาะสมต่อการศึกษาตลาดคือ รายไดจ้ะกลายเป็นตวัช้ีวดัการมีหรือไม่มีความสามารถใน
การซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การเลือกซ้ือสินค้าอาจจะมาจากรูปแบบของการดาํรงชีวิต 
อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตวั เป็นตน้  (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 

 
2.2 ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Acceptance Model (TAM) 

 
แบบจาํลองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี หรือ TAM เสนอโดย Davis (1989) เป็นผูน้าํเอาแนวคิดพ้ืนฐานของ

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี มาผนวกกบัทฤษฎีการกระทาํอย่างมีเหตุผล (TRA) ของ Ajzen and Fishbein 
(1975) สร้างเป็นแบบจาํลองเพ่ือใชส้าํหรับอธิบายพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยการประเมินระดบั
การรับรู้ของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ ความสมัพนัธ์ในแต่ละส่วนประกอบของแบบจาํลองตามแนวคิดของ TAM เร่ิมจาก
การพิจารณาถึงตวัแปรภายนอก (External Variables) ต่างๆ เช่น ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ เป็นต้น   
มีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผูใ้ชใ้นสองลกัษณะ คือ   

1. การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือ ระดบัความเช่ือดา้นประ โยชน์ของผูใ้ชว้่า การใช้
ระบบจะช่วยเพ่ิมให้ผลของการปฏิบติังานดีข้ึน ผูใ้ชส้ามารถรับรู้ไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิการทาํงาน การได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การลดขั้นตอนการทาํงาน ประหยดัเวลาในการ
ทาํงาน การทาํงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Used)  คือ ระดบัความเช่ือของบุคคลว่าการใช้ระบบ
เทคโนโลยีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามสูงในการใชง้านมากนกั แสดงถึงระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่าไม่ตอ้งอาศยัความพยายาม 
(Free of effort) ในการใชง้านระบบ ความหมายคือ หากผูใ้ชไ้ม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการใชง้าน ผูใ้ชจ้ะรับรู้
ว่าเทคโนโลยีทาํให้การทาํงานง่ายข้ึน การรับรู้ความง่ายในการใชง้านก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์  หากผูใ้ชง้านสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ รวมทั้งรับทราบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถ
นาํมาใชง้านไดง่้าย ก็จะส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการใชง้าน (Behavioral Intention to Use)  และส่งผลให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใชจ้ริง และเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยี (Actual Use) ในท่ีสุด  (สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) 
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2.3 แนวคดิโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
 
โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Application) ประกอบข้ึนดว้ยคาํสองคาํ คือ Mobile กบั 

Application ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี คาํว่า Mobile หมายถึง อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพาซ่ึงนอกจากจะใชง้านได้
ตามพ้ืนฐานของโทรศพัท์แลว้ ปัจจุบนัยงัสามารถทาํงานไดค้ลา้ยคลึงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์
ท่ีสามารถพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น คือ มีขนาดเลก็และนํ้าหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัทาํ
หนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เช่น ติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคอมพิวเตอร์ได ้และท่ีสาํคญัคือสามารถเพ่ิมหนา้ท่ี (Function) 
การทาํงานได ้ส่วนแอปพลิเคชนั (Application) หมายถึงซอฟท์แวร์ท่ีใชเ้พ่ือช่วยการทาํงานของผูใ้ช ้ (User) โดย
แอปพลิเคชนั (Application) จะตอ้งมีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ (User Interfaceหรือ UI) เพ่ือเป็นตวักลางในการใช้งาน
ต่างๆ (วรรณพร หวลมานพ, 2558) 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
(ณัธณชร เฉลิมแดน, 2563) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านโมบาย 

แอปพลิเคชนัช่วงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความไวว้างใจและยอมรับประโยชน์ของเทคโนโลยีทางดา้นความสะดวกในการ
ซ้ือและการส่ือสารท่ีรวดเร็ว โดยใชโ้มบายแอปพลิเคชนัของระบบปฏิบติัการ IOS และ Android เขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิตประจาํวนัในการสัง่อาหารออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นร่างกาย 

 (ศุภินนัท์ ดีครอบ, อานนท์ ตนัติวรศรี และ พรทิพย ์ชุ่มเมืองปัก, 2562) ไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี
และคุณภาพบริการของเ งินอิ เล็กทรอนิกส์ในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT พบว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ, ดา้นอายุ ดา้นรายไดไ้ม่พบความแตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพบริการ 
ทั้งน้ี ดา้นการศึกษา, ดา้นสถานภาพ และดา้นอาชีพพบความแตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยีในช่องทางการรับรู้
ถึงประโยชน์และทศันคติในการใชง้าน ส่วนคุณภาพบริการ พบความแตกต่างความไวว้างใจ และความน่าเช่ือถือ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 (โอบนิธิ วชิรานุวงศ,์ 2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีการชาํระเงินผ่านระบบคิวอาร์โคด้ (QR 
Code) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการใชง้านจริง 
โดยมีทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ป็นตวัแปรส่งผ่านบางส่วนในความสัมพนัธ์  และการรับรู่ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้
งาน ส่งผลเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการใชง้านจริง โดยมีทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านเป็นตวัแปรส่งผา่นสมบูรณ์ใน
ความสมัพนัธ์   

 (ธาดาธิเบศร์ ภูทอง และนทัธมน มัน่สูงเนิน, 2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ
บริการสุขภาพผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูสู้งอายุ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการ
สุขภาพผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูสู้งอายุข้ึนอยู่กบัอิทธิพลทางสังคมมากท่ีสุด เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับและความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการแพทยข์องผูสู้งอายุ อย่างมีนยัสําคญั รองลงมา คือ 
ความคาดหวงั เน่ืองจากประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูสู้งอายคุาดหวงัว่าเม่ือใชง้านเทคโนโลยี
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บริการด้านสุขภาพผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะช่วยสนับสนุนในการเข้าถึงขอ้มูลทางการแพทย์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 (ปัทมา ชูวงศ์, 2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ส่วน อายุ และรายได้ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน อาชีพมีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และระดบั
การศึกษากลบัไม่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน       

(สิริสุดา รอดทอง, 2556) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความตั้ งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่าย และปัจจยั
ดา้นการรับรู้ความสะดวกในการพกพา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของ
ผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

3. วธีิการศึกษา  
 

วิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริส
เตียนโดยข้อมูลผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2562 จํานวน 583,063 คน (รายงานสถิติจํานวนผู้ป่วย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, 2562)  กลุ่มตวัอยา่งใชจ้าํนวน 400 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็น(Non probability Sampling) และเลือกสอบถามแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยทาํการสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างในแผนกผูป่้วยนอก (OPD) จาํนวน 12 แผนก ไดแ้ก่ แผนกอายุรกรรม แผนกเบาหวานและหัวใจ  แผนก
ศลัยกรรมทัว่ไป แผนกศลัยกรรมกระดูก แผนกจกัษุ แผนกหูคอจมูก แผนกกายภาพบาํบดั แผนกทนัตกรรม แผนก
ตรวจสุขภาพ แผนกสูตินรีเวชกรรม แผนกกุมารเวชกรรม และแผนกเลเซอร์ผิวหนงัผิวพรรณ   เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยให้กลุ่มตวัอย่างสแกนคิวอาร์โคด้
แบบสอบถามและตอบในกูเก้ิลฟอร์ม (Google form) คาํถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล 6 
ขอ้ (2) พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 4 ขอ้ (3) การยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการดา้น
การรับรู้ประโยชน์ (PU) จาํนวน 5 ขอ้ และดา้นการรับรู้ความง่าย (PEOU) จาํนวน 5 ขอ้ (4) ความตั้งใจใชบ้ริการ
สุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนั 1 ขอ้   

การวิเคราะห์ขอ้มูล (1) สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูล
ลกัษณะส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนของกลุม่ตวัอยา่ง  (2) สถิติเชิง
พรรณนาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับ
เทคโนโลยีและความตั้ งใจใช้บริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชันของผู้รับบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน (3) สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบค่าที (Independent T-Test) การทดสอบค่าเอฟ (F-Test One-way 
Anova)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบาย
แอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
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กรอบแนวคดิ 
 

 
  

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 - 29 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท ปัจจยัโรคท่ีเขา้รับบริการในคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีเขา้รับบริการตรวจรักษา
โรค ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอป
พลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศุภินนัท ์ดีครอบ, อานนท ์ตนัติวรศรี และพรทิพย ์ชุ่มเมืองปัก (2562) ท่ีศึกษา
เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพบริการของเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT 
พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ, ดา้นอายุ และรายไดไ้ม่พบความแตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยี และ
คุณภาพบริการ  

ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชบ้ริการ
แผนกตรวจสุขภาพ ความถ่ีในการใชบ้ริการโรงพยาบาลนานๆ คร้ัง ต่อปี เดินทางมาโรงพยาบาลฯ ดว้ยรถยนต์
ส่วนตวั และส่วนใหญ่มาคนเดียว ทั้งน้ี พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลดา้นแผนกท่ีใชบ้ริการ กบัความตั้งใจ
ใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกว่า α ท่ีกาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.05 สรุปไดว้่า พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลดา้นแผนก

ลักษณะส่วนบุคคล 

        1)    เพศ 

2) อาย ุ
3) ระดบัการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) รายได ้
6) ปัจจยัความเจ็บป่วย 

 

 

 

 

ความตั้งใจใช้บริการ 

สุขภาพออนไลน์ 

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 

พฤตกิรรม 

การใช้บริการโรงพยาบาล 

1) แผนกท่ีใชบ้ริการ 
2) ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
3) วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 
4) บุคคลท่ีพามาโรงพยาบาล 

 
การยอมรับเทคโนโลย ี

1) การรับรู้ประโยชน์ (PU) 
2) การรับรู้ความง่าย (PEOU) 
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ท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ
แผนกหูคอจมูก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา ชูวงศ ์(2557) พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกันพบว่า   ชัว่โมงการใช้เฟซบุ๊ก 
ลกัษณะการเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก และจาํนวนกลุ่ม/เพจ ท่ีติดตามท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเรียน
ภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก ดา้นปัจจยัการตลาด และ ดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีแตกต่างกนั 

ผลของการศึกษาสมมติฐานปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (PU) ท่ีต่างกนัมีผลต่อความ
ตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ปัทมา ชูวงศ,์ 2557) การรับรู้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ระดบัการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ดา้นราคา และดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั  
(สิริสุดา รอดทอง, 2556) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่
ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกัน  (โอบนิธิ วชิรานุวงศ์, 2561) ศึกษาถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีการชาํระเงินผา่นระบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) พบว่าการรับรู้ประโยชน์ (PU) มีผลเชิงบวกต่อทศันคติท่ี
มีต่อการใชง้าน (AT) และต่อการใชง้านจริง (AU) อยา่งมีนยัสาํคญั (ณธัณชร เฉลิมแดน, 2563) การรับรู้ประโยชน์
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการสัง่อาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นโมบายแอปพลิเคชนัช่วงเกิดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ช่วงวยั Gen Y มีความไวว้างใจและ
ยอมรับประโยชน์ของเทคโนโลยีทางดา้นความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสารท่ีรวดเร็ว  

ผลของการศึกษาสมมติฐานปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (POEU) ท่ีต่างกนั
มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปัทมา ชูวงศ ์(2557) การรับรู้ความง่ายท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อระดบัการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการรับรู้
ความง่ายท่ีแตกต่างกนั รวมถึงงานวิจยัของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ท่ีไดศึ้กษาถึงความตั้งใจดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้านท่ีแตกต่างกันมี
ผลต่อความตั้งใจดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน  และงานวิจยัของ 
โอบนิธิ วชิรานุวงศ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีการชาํระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
พบว่าการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน  (PEOU) มีผลเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
(AT) และต่อการใชง้านจริง (AU) 

 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดสอบสมมติฐานการวิจยัทั้งหมด 12 สมมติฐาน พบว่าสมมติฐานดา้นลกัษณะส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนัจึง
ปฏิเสธสมมติฐานในปัจจยัน้ี ทั้งน้ีผูวิ้จยัยงัมองว่าปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะเร่ืองอายุน่าจะยงัเป็นตวั
แปรสาํคญัท่ีจะตอ้งให้ความสําคญัในการนาํมาใชใ้นงานวิจยั ทั้งน้ี การศึกษาคร้ังน้ีผลการวิจยัจะระบุว่าปัจจัยด้าน
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อายุไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนั สาเหตุอาจมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 20-29 ปี ส่วนผูท่ี้อาย ุ60 ปี ข้ึนไปมีเพียง 8.25% จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สรุปไดว้่าพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงพยาบาลดา้นแผนกท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเค
ชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนมากสุด คือ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการแผนกหูคอจมูก  

ผลการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (PU) กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัจะสามารถดาวน์โหลดมาใชง้านโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.49 (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง) รองลงมาคือ การใชแ้อปพลิเคชนัมีความสะดวกสามารถเขา้ถึงงานบริการไดต้ลอดเวลา 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง)  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (PEOU) กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัจากเว็บไซต์ หรือ QR Code หรือ APP Store สามารถทาํไดง่้ายมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) รองลงมาคือ การใชแ้อปพลิเคชนัจะทาํให้ติดต่อใชบ้ริการโรงพยาบาลฯ 
ไดง่้ายมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์
บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พบว่า โดยเฉล่ียแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนอยู่ใน
ระดบัโหลดแน่นอนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  
 
ในเชิงทฤษฎีนั้น ผลวิจยัคร้ังน้ีพบว่า แนวคิดลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพ

ออนไลน์ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัยงัเลง็เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์โดยเฉพาะอายยุงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้ง
ใชใ้นการศึกษาวิจยั และเล็งเห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัตอ้งมีจาํนวนของแต่ละช่วงอายุท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียง
กนัให้มากท่ีสุด เพ่ือความแม่นยาํของผลวิจยัในปัจจยัน้ีให้มากยิ่งข้ึน   และจากผลการวิจยัไดส้นบัสนุนแนวคิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ท่ีประกอบดว้ย 2 ตวัแปรท่ีเช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่าย
ต่อการใชง้าน   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสุขภาพออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชนัของผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แนวคิดน้ีจึงช่วยทาํนายพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีและ 

อธิบายสร้างความเขา้ใจให้กบันกัวิจยัท่ีสนใจเก่ียวกบัความตั้งใจใชโ้มบายแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ในเชิงการบริหารจดัการ  ผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าควรจดับริการแอปพลิเคชนัโดยให้ผูรั้บบริการสามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชนัมาใช้ไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยมี
ค่าเฉล่ีย (Mean) มากท่ีสุด ในเร่ืองการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 (เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง)  ส่วนท่ีไดร้ะดบัคะแนนค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัท่ี 2 คือ ความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัมีความสะดวก
สามารถเขา้ถึงงานบริการไดต้ลอดเวลา โดยมีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 4.25 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง)  โรงพยาบาลฯ ตอ้ง
พิจารณาความเหมาะสมทางดา้นการแพทย ์การให้บริการในแต่ละแผนก โดยวางรูปแบบฟังก์ชนัตามกลุ่มโรค และ
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สามารถเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกและตลอด 24 ชัว่โมง และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัจากเวปไซต ์หรือ QR Code 
หรือ App Store สามารถทาํไดง่้ายมากท่ีสุด ซ่ึงดูไดจ้ากคะแนนความคิดเห็นดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 
(PEOU) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง)   

 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยคร้ังนี้ 
 
(1) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยงัไม่มีแอปพลิเคชนัให้บริการ ดงันั้น ผูรั้บบริการจึงยงัไม่มีประสบการณ์ใน

การใชง้านแอปพลิเคชนัมาก่อน ขอ้คาํถามของผูวิ้จยัจึงสอบถามไดเ้พียงการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่าย
ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี  

(2) ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เป็นช่วงท่ีผูรั้บบริการหลีกเล่ียงท่ีจะมาใชรั้บ
บริการในโรงพยาบาลฯ จาํนวนผูรั้บบริการลดลง ทาํให้ผูวิ้จยัตอ้งใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลนานกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ 

(3) ดว้ยมาตรการความปลอดภยัการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ส่งผลให้ผูวิ้จยัไม่สามารถแจก
แบบสอบถามให้กับผูรั้บบริการโดยตรง ต้องใช้วิธีการตั้งป้ายคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้วยวิธีการน้ีผูวิ้จยัจึงไม่
สามารถแจกแบบสอบถามไดต้ามสดัส่วนแผนกละ 40 ชุดตามท่ีตั้งใจไว ้แบบสอบถามท่ีตอบกลบัของแต่ละแผนก
จึงมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ข้ึนกับความสมคัรใจของผูรั้บบริการและจาํนวนผูรั้บบริการของแต่ละแผนกมากน้อย
แตกต่างกนั  

 (4) ดว้ยพฤติกรรมของผูรั้บบริการท่ีตอ้งการใชเ้วลาในโรงพยาบาลฯ ให้นอ้ยท่ีสุด ส่งผลให้ผูรั้บบริการรีบเร่ง
ในการทาํแบบสอบถามอาจส่งผลต่อการอ่านขอ้คาํถามไม่ครบถว้นและไดค้าํตอบท่ีคลาดเคล่ือนก็เป็นไปได ้

 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 
(1) ควรทาํการวิจยัลกัษณะน้ีในช่วงท่ีโรงพยาบาลฯ ไดจ้ดับริการแอปพลิเคชนัแลว้ และการวิจยัคร้ังต่อไปจะ

ทาํการศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นการจดัจาํหน่ายและ ดานการส่งเสริมการตลาด หรือขยายไปยงั 7Ps ก็ไดเ้น่ืองจากธุรกิจ
ดา้นสุขภาพเป็นธุรกิจบริการ  

(2) การวิจยัคร้ังต่อไป จะมุ่งศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ โดยอาจมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีเจาะลึกมากยิ่งข้ึน เช่น 
ทฤษฎีผสมผสานกนัระหว่าง การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior : TPB) ของ Ajzen 6  

(3) ทําการวิจัยในช่วงสถานการณ์ปกติไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่ม
ผูรั้บบริการแต่ละ OPD ให้มีสัดส่วนแบบสอบถามท่ีเท่ากนั เพ่ือหาค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นไดแ้ม่นยาํจากทุก
กลุ่มมากยิ่งข้ึน 

(4) เพ่ิมการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
หรือ Focus group เพ่ือจะไดข้อ้มูลเชิงลึกของผูรั้บบริการมากข้ึน และจะไดข้อ้มูลต่างๆ ผา่นการแลกเปล่ียนกนัของ
ผูรั้บบริการในขณะทาํ Focus group. 
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ศึกษาค้นคว้าถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิที่ส่งผลต่อราคาตลาดใน
ตลาดหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The study for relationship between financial ratios and Market Price of listed 

companies of Bank Group in the stock Exchange of Thailand 
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บทคดัย่อ 
งานศึกษาค้นวา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดใน
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ี ทั้งหมด 10 ธนาคาร ศึกษาในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 
จนถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เป็นรายไตรมาส โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นแบบ Panel Data ผลการศึกษา
พบว่าอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น, อตัราก าไรสุทธิ, อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี และอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, อตัราเงินปันผลตอบแทน มีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม และอตัราส่วนหมุนเวียน
สินทรัพย,์ อตัราก าไรขั้นตน้ ไม่มีนยัส าคญักบัราคาตลาดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
ธนาคาร 
 
ค ำส ำคัญ: อัตรำส่วนทำงกำรเงิน, รำคำตลำด 
 

Abstract 
This study aims to relationship between financial ratios and Market Price of listed companies of Bank Group in the stock 
Exchange of Thailand. Obtaining by collecting secondary data on quarterly basic from Quarter 1, 2010 to Quarter 3,2020 
for 10 Bank. This study uses panel analysis to analyze the financial data. The result show that that the Return on Equity 
(ROE), Net Profit Margin (NPM), Price Per Book Value (PBV) have a statistically significant relationship between 
financial ratios and Market Price of listed companies of Bank Group in the stock Exchange of Thailand, while the Debt to 
Equity Ratio (DER), Dividend Yield have the opposite relationship between financial ratios and Market Price of listed 
companies of Bank Group in the stock Exchange of Thailand. Moreover, this study indicates that the Fixed Assets 
Turnover (FAT), Gross Prof (GP) have no statistically significant relationship between financial ratios and Market Price 
of listed companies of Bank Group in the stock Exchange of Thailand. 
 
Keywords: Financial Ratios, Market Price  
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บทน า 

 
จากสถานการณ์โควิด19 ส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในช่วงน้ี ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มี

นโยบายทางการเงินให้คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี ท าให้การออมเงินไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดรายไดเ้ท่าท่ีควรอีกต่อไป ดงันั้นหลายๆคนจึงมองหาการลงทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการออม เพ่ือ
แสวงหาผลก าไรท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร เพราะเห็นว่าธนาคาร
เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัและน่าเช่ือถือ น่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีพอเหมาะคงท่ีกว่าหุ้นกลุ่มอ่ืน  

ซ่ึงทางผูศึ้กษาเองเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดมี้นโยบายเก่ียวกบัการปล่อยสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือผูอุ้ปโภคบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าใน ภาพรวมการเติบโตของ
สินเช่ือระบบธนาคารพาณิชยใ์นไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 5.0 เทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน จาก
ร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน สินเช่ือธุรกิจ (ร้อยละ 65.2 ของสินเช่ือรวม) ขยายตวัท่ีร้อยละ 5.1 ตามการใชสิ้นเช่ือ
ของภาครัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับสินเช่ือ SMEs ไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (soft 
loan) เป็นผลให้หดตวัในอตัราท่ีลดลง ยงัมีการปล่อยสินเช่ืออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 34.8 ของสินเช่ือรวม) ขยายตวั
ร้อยละ 4.8 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนในเกือบทุกประเภทสินเช่ือ สอดคล้องกับการหดตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ขณะท่ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัขยายตวัเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัอุปสงคใ์นตลาดท่ีอยูอ่าศยัท่ีปรับดีข้ึนภายหลงัการ
ทยอยผอ่นคลายมาตรการปิดเมือง ในไตรมาส 2 ปี 2563 ธนาคารพาณิชยมี์ก าไรสุทธิ 31.0 พนัลา้นบาท ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนท่ี 53.3 พนัลา้นบาท โดยหลกัจากการกนัส ารองเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมรองรับคุณภาพสินเช่ือท่ีอาจมี
แนวโนม้ดอ้ยลง ประกอบกบัรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของธนาคารปรับลดลง  

อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มธนาคารหลายตวัมีราคาต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้นกัลงทุน
สามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของผูถื้อหุ้นกิจการธุรกิจกลุ่มธนาคารได ้ เน่ืองจากธุรกิจกลุ่มธนาคารน้ียงัมีความสารถ
ในการจ่ายเงินปันผลกว่า 4% หากคิดว่าช่วงเวลาน้ีเป็นภาวะวิกฤต แต่สามารถซ้ือหุ้นเก็บในระยะยาวเพ่ือจะไดรั้บ
ปันผลในระยะยาวและคาดว่าหุ้นกลุ่มธนาคารจะสามารถปรับมูลค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต และรอให้ภาวะวิกฤต
ผา่นพน้ไปจะท าให้คุม้ค่ากบัการลงทุนมากข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นอตัราส่วนแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วน
ของผูถื้อหุ้น จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินการของกิจการนั้น หากมีค่ามากแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการหาก าไรมากข้ึนดว้ย (มิสเตอร์เอม, 2556) ไดก้ล่าวว่า อตัราส่วนน้ีเป็นการวดัผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ผูถื้อหุ้นโดยเฉพาะแสดงให้เห็นความสามารถของฝ่ายบริหารท่ีจดัใชสิ้นทรัพยใ์ห้มีประโยชน์ให้มากท่ีสุด และกู้
เงินจากบุคคลภายนอกมาใชใ้นการด าเนินงานให้ไดผ้ลประโยชน์มากกว่าดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายไป ในกรณีท่ีมีเงินปัน
ผลหุ้นบุริมสิทธิจ าเป็นตอ้งหักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิจากก าไรสุทธิก่อนให้ไดก้ าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ค่า
แสดงตวัเลขในอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของควรจะมาก เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสุทธิ 
เพ่ือมาตอบแทนส่วนของเจ้าของไดดี้ หากค่าแสดงตวัเลขน้อยหมายถึงกิจการไม่มีประสิทธิภาพในการหาก าไร
สุทธิ (ปิยะพร สารสุวรรณ,2562) 
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อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น (Debt to Equity Ratio: DER) ใช้ว ัดระดับการก่อหน้ีของบริษัท
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้นท าให้ทราบโครงสร้างทางการเงิน และความเส่ียงของกิจการในการช าระหน้ี 
งานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราก าไรสุทธิ (Zom et 
al., 2018 : 10)มีความสัมพนัธ์หรือผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Kim, 2016: 
58; Hermanto et al.2018 : 37; Zomn et al . 20 18 : 10 มีความสัมพนัธ์หรือผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Kim, 2016: 58; Zorn et al, 2018 : 10) 

อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เห็นว่าอัตราก าไรขั้นต้นเป็นตัวช้ีว ัดท่ีมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการขายเม่ือเทียบกบัตน้ทุนขายสินคา้  เป็นการวดัอตัราส่วนเปรียบเทียบผลก าไรขั้นตน้กบัยอดขาย ท าให้
สามารถประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ เปรียบเทียบผลก าไรจากการขายเทียบเป็นร้อยละของ
ยอดขาย (รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ) เพ่ือใชว้ดัความสามารถของบริษทัในการควบคุมตน้ทุนสินคา้ และ
ความสามารถในการปรับราคาขายสินคา้ ใชย้อดขายสุทธิหักดว้ยต้นทุนขายหารดว้ยขายสุทธิ จะแสดงให้เห็น
ประสิทธิภาพของบริษทัในการควบคุมต้นทุนการผลิต Osisioma (1996) และงานวิจัยความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์:โสภณ บุญถนอมวงศ,์ (2558) 

อตัราก าไรสุทธิ (Profit Margin: PM) ใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรระดบัสุดทา้ยโดยน ารายไดห้กัค่าใชจ่้าย
ทุกรายการ อตัราก าไรสุทธิท่ีสูงบ่งบอกให้ทราบว่าบริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้เพียงใด งานวิจยัของ 

Kim (2016: 58) และ Zorn et al. (20 18 :10) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอตัราก าไรสุทธิกับอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price-Book Value : P/BV) หมายถึงอตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง
ราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั 1หุ้น ตามงบการเงินล่าสุดของบริษทัผูอ้อกหุ้นสามญั ซ่ึง
แสดงราคาหุ้น ณ ขณะนั้นเป็นก่ีเท่าของมูลค่าหุ้นทางบญัชี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556, หนา้ 4-5) 

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY) ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนทางการเงินท่ีเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลต่อ
หุ้นกบัราคาของหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีค านวณ เป็นอตัราส่วนท่ีบ่งบอกถึงว่า หากซ้ือหุ้น ณ ราคาปัจจุบนั มีโอกาส
ไดรั้บเงินปันผลเป็นอตัราร้อยละเท่าไหร่ของราคาหุ้น จากผลการวิจยัน้ีพบว่าอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลมี
ความ สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ (บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต, 2563) 
 

วธีิการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลบริษทัในกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The 
Stock Exchange of Thailand: SET) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของหุ้นสามญัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นขอ้มูลงบการเงินและราคาตลาดรายไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2553 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เป็นรายไตรมาส ทั้งหมด 10 ปี 9 เดือน โดยกลุ่มธนาคารท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ ธนาคาร
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 10 ธนาคาร จ านวนขอ้มูล 430 ตวัอย่าง คือ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) BBL, ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK, ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB, 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) BAY, ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) KTB, บริษทัทุนธนชาติ จ ากดั 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 230 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

(มหาชน)TCAP, ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) TMB, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) CIMBT, 
ธนาคารเกียรนาคินภทัร จ ากดั KKP,ธนาคารทิสโก ้TISCO โดยผูศึ้กษาใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจ านวน 7 ส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับนักลงทุนทัว่ไป แล้วน ามาพยากรณ์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
GRETL โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ในงานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ทางสถิติ ในการวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปลกัษณะรูปแบบของตวัแปรท่ีใชใ้นในการวิเคราะห์ เพ่ือใชบ้รรยาย
ถึงลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของขอ้มูล 
โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Collation analysis) เพ่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์และทิศทางระหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม 

3. วิเคราะห์สมการถดถอย (Recreation analysis) เพ่ือหาสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในการพยากรณ์ตวัแปร
ตาม โดยรูปแบบสมการถดถอยมี สมการดงัน้ี 

Return = b0 + b1 FATit + b2 DERit + b3 ROEit + b4 NPMit + b5 GPit + b6 PBVit + b7 DYit + ei 
โดยท่ี 

MKPit   คือ     ราคาปิดตลาดของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย i   
ณ เวลาท่ี t  
FATit   คือ     อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร i ณ เวลาท่ี t 
DERit   คือ     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) i ณ เวลาท่ี t 
ROEit   คือ     อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น i ณ เวลาท่ี t 
NPMit  คือ     อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) i ณ เวลาท่ี t 
GPit      คือ    อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) i ณ เวลาท่ี t 
PBVit   คือ    อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) i ณ เวลาท่ี t 
DYit     คือ    อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) i ณ เวลาท่ี t 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

 จากผลคน้ควา้ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา       
Variable Mean Median S.D. Min Max 

FAT 5.94 4.80 3.61 -5.21 19.1 
DER 9.51 8.43 3.53 1.14 23.0 
ROE 12.4 12.1 4.74 0.0200 23.4 
NPM 19.5 19.1 11.8 0.950 186. 
GP 65.2 66.2 8.39 43.8 86.8 

PBV 1.44 1.33 0.729 0.370 6.63 
DY 3.61 3.25 2.72 0.000 25.8 

MKP 67.6 39.0 66.4 0.420 235. 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าตวัแปรอิสระ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.94 เท่า 
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.80 เท่า มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.61 เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั -5.21 เท่า ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์
TCAP ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 19.05เท่า ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์KKP ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 2 
ปีพ.ศ.2556 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.51 เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 8.43 เท่า มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.53 เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1.14 เท่า ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TCAP ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 3 ปี 
พ.ศ.2563  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 23.00 เท่า ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TCAP ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 2 ปีพ.ศ.2553 อตัราผลตอบแทน
ผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.40% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 12.10% มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.74% ค่า
ต ่าสุดเท่ากบั 0.02% ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์CIMBT ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2561  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 23.40% ไดแ้ก่
หลกัทรัพย ์TISCO ซ่ึงอยู่ในไตรมาสท่ี 2 ปีพ.ศ.2556 อตัราก าไรสุทธิ (NPM) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.5% ค่ามธัยฐาน
เท่ากบั 19.1% มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.8% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.95% ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์CIMBT ซ่ึงอยูใ่น
ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2559  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 186.% ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TCAP ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ.2563 อตัรา
ก าไรขั้นตน้ (GP) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 65.2% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 66.2% มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.39% ค่าต ่าสุด
เท่ากับ 43.75% ได้แก่หลกัทรัพย์ TISCO ซ่ึงอยู่ในไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2554  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 86.84% ไดแ้ก่
หลกัทรัพย ์KBANK ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ.2563 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.44% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 1.33% มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.729% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.370% ไดแ้ก่
หลกัทรัพย ์KTB ซ่ึงอยู่ในไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 6.63% ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์CIMBT ซ่ึงอยู่ใน
ไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ.2553 อตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 3.25% มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.72% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0% ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TMBและ CIMBT มีค่าสูงสุดเท่ากบั 25.8% 
ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TCAP ซ่ึงอยู่ในไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ.2563 ตวัแปรตามราคาปิดตลาดในหลกัทรัพยข์องหุ้นกลุ่ม
ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (MKP)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 67.6 ค่ามธัยฐานเท่ากบั 39 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 66.4 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.42 บาท ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์CIMBT ซ่ึงอยู่ในไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ.
2563 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 235 บาท ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์KBANK ซ่ึงอยูใ่นไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ.2557 

 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 232 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 
FAT DER ROE NPM GP PBV DY  

1.0000 0.0745 0.2371 -0.0996 -0.3186 -0.1675 0.2844 FAT 
 1.0000 0.1316 -0.3441 -0.4683 0.1087 -0.2423 DER 
  1.0000 0.4304 -0.1149 0.2959 0.3323 ROE 
   1.0000 0.1400 0.0723 0.3722 NPM 
    1.0000 -0.1070 0.0469 GP 
     1.0000 -0.3663 PBV 
      1.0000 DY 

 
ตารางท่ี 2 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระดว้ยวิธี Correlation Matrix ผลการทดสอบพบว่า 

ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเกินกว่า 0.8 และ -0.8 ท าให้การทดสอบดังกล่าวไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity ดงันั้นจึงไม่ตดัตวัแปรตวัหน่ึงท้ิงไป 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมการถดถอยดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนล ดว้ยวิธี Fixed Effects Model 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 119.872 16.7817 7.143 <0.0001 *** 
FAT -0.823689 0.614019 -1.341 0.1805  
DER -4.15600 0.543355 -7.649 <0.0001 *** 
ROE 1.10268 0.397843 2.772 0.0058 *** 
NPM 0.238891 0.102131 2.339 0.0198 ** 
GP -0.203940 0.160144 -1.273 0.2036  
PBV 3.82731 1.92024 1.993 0.0469 ** 
DY -5.11026 0.642239 -7.957 <0.0001 *** 

 

P-value(F) 6.0e-220   R-squared 0.924368 
**     นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 95% 
***   นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 99% 
 

ตารางท่ี 3 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนลพบว่าตวัแปรต่างๆสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
จะเห็นว่าค่า P-value เท่ากบั 6.0e-220 ซ่ึงนอ้ยอยกว่า 0.05  R-squared อยูท่ี่ 0.924368 สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั
ท่ีว่าตวัแปรอิสระ ไม่มีค่าสมัพนัธ์ใดๆกบัตวัแปรตามท่ีส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน ( ไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ.2553 จนถึงไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ.
2563) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 0.0058แสดงให้
เห็นว่าอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE)  มีผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัความน่าเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 1.10268 หมายความว่า ถา้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(ROE) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 1.10268 หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุ
วตัร รองเงิน. (2559). ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์รณีศึกษา: บริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์เน่ืองจากผูล้งทุนมองว่าเงินปันผลถือเป็นส่วนมูลค่าของผูถื้อหุ้นท่ีถูกเปล่ียนสภาพเป็นเงินสู่ผูถื้อหุ้น 
ดงันั้นเม่ือส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวจึงลดลง ส่วนอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ในงานวิจยั  

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 0.0198 แสดงให้เห็นว่าอตัรา
ก าไรสุทธิ (NPM)   มีผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความน่าเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 3.82731 หมายความว่า ถา้อตัราก าไรสุทธิ (NPM)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผล
ต่อราคาตลาดในหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 3.82731 
หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี  มงคลนิพทัธ์ (2561) ความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนวดัความสามารถในการช าระ
หน้ีและอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม พบว่า อตัราก าไรสุทธิอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสามารถในการท าก าไรในการ
ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) ส่งผลต่อราคาตลาดใน
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 
0.0469 แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV)  มีผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความ
น่าเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากับ 
0.238891 หมายความว่า ถา้อตัราก าไรสุทธิ (NPM)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพย์
ของกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 0.238891 หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง. (2558). ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายความว่าถ้า
อตัราส่วนน้ีมีค่าเพ่ิมข้ึน ราคาหลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึนตามไปในทิศทางเดียวกนั 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) ส่งผลต่อราคาตลาดใน
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 
0.0001 แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) มีผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพย์ของกลุ่ม
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ธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัความ
น่าเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั -4.15600 
หมายความว่า ถา้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อราคาตลาดใน
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลดลง 4.15600 หน่วย ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐริณี ศิวะพรประสงค์. (2561) พบว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมากท าให้กิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียทุก
งวดไม่ว่ากิจการนั้นจะก าไรหรือขาดทุน ซ้ึงต่างจากส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีหากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงิน
ปันผลก็ได ้ดงันั้นจึงมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 0.0001 แสดงให้เห็น
ว่าอัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) มีผลต่อราคาตลาดในหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัความน่าเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยอตัรา
เงินปันผลตอบแทน (DY) ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั -5.11026 หมายความว่า อตัราเงินปันผลตอบแทน(DY) 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลดลง 5.11026 หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุวตัร รอง
เงิน. (2559). ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์รณีศึกษา: บริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์เน่ืองจากผูล้งทุนมองว่าเงินปันผลถือเป็นส่วนมูลค่าของผูถื้อหุ้นท่ีถูกเปล่ียนสภาพเป็นเงินสู่ผูถื้อหุ้น 
ดงันั้นเม่ือส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวจึงลดลง ส่วนอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ในงานวิจยั ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอย่างมีนยัส าคญัในการน ามาใชใ้นแบบจ าลองพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจ
ดงักล่าว 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 4  สรุปแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปร 
ความสัมพนัธ์ต่อราคาตลาด 

ทิศทางเดียวกัน ทิศทางตรงกันข้าม ไม่มีนัยส าคญั 

FAT   X 
DER  -  
ROE +   
NPM +   
GP   X 
PBV +   
DY  -  
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ตารางท่ี 4 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regressions) ดว้ยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ไตรมาส 1 
พ.ศ.2553 ถึงไตรมาส 3 พ.ศ.2563 ซ่ึงตวัแปรอิสระได้แก่ อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets 
Turnover) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio, D/E) อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE)  อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Prof : GP) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร (P/E) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น
ทางบญัชี Price/Book Value Ratio (PBV)  อตัราเงินปันผลตอบแทน Dividend Yield (DY) ท่ีส่งผลต่อราคาตลาด
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผลจากการศึกษาท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ อยู่ในระดบัความน่าเช่ือมัน่ 5 ตวัแปร คือ ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (DER), อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราเงินปันผลตอบแทน Dividend Yield (DY)  อตัรา
ก าไรสุทธิ (NPM), อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) ส่วนปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัยะ
ส าคญัหรือไม่ส่งผลต่อราคาตลาดในหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร Fixed Assets Turnover (FAT) และ อตัราก าไรขั้นตน้ Gross Prof 
(GP) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี นกัลงทุนสามารถน าผลไปใชใ้นการวางแผนตดัสินใจเบ้ืองตน้ในการ
ลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มธนาคารได ้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพียงอยา่งเดียวในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของราคา
ตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ซ่ึงอาจยงัไม่เพียงพอ
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือการลงทุน  

 ดงันั้นผูท่ี้น าขอ้มูลไปใชค้วรศึกษา ความพร้อมทางดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน เพราะการลงุทน
มีความเสียงควรใชข้อ้มูลหลายๆดา้นก่อนการตดัสินใจ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
  

การศึกษาในคร้ังถดัไปให้ทดลองใชอ้ตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืนมาเพ่ิม เพ่ือให้ไดผ้ลท่ีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
การวิจยัในคร้ังเป็นเพียงการวิจยัเชิงปริมาณดา้นอตัราส่วนทางการเงินเพียงอยา่งเดียวซ่ึงอาจยงัไม่เพียงพอกบัการ
ตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร อาจตอ้งใชข้อ้มูลอ่ืนเพ่ิม เช่น งบกระแสเงิน ขอ้มูลในการบริหารการ
จดัการ ขอ้มูลทางโครงสร้าง ขอ้มูลเชิงคุณภาพเขา้มาเพ่ิมเติมในตวัแปรอิสระเพ่ิมเพ่ือความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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การยอมรับเทคโนโลยใีนการน าระบบ Smart Loan Monitoring และ ระบบ 360° 
Smart View Intelligent มาประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุนงานด้านสินเช่ือ 

Factors Affecting Technology Acceptance in Applying Smart Loan Monitoring 
and 360° Smart View Intelligent in banking 

 

ขวัญฤทัย ลอยสมุทร์1 และ พนิตา สุรชัยกลุวัฒนา2 
Kwunruthai Loysamut and Panita Surachaikulawattana 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยการน า
ระบบ Smart Loan Monitoring และ ระบบ 360° Smart View Intelligent มาประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
สินเช่ือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 120 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและจากแบบ
สมัภาษณ์ จ านวน 10 คน วิเคราะห์ดว้ยหลกัการ Coding ของ Design thinking และผงักา้งปลา ผลการศึกษา พบว่า 
ผูใ้ชง้านมีการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.15 โดยปัจจยัดา้นการมองเทคโนโลยี
ไนแง่ดี และความคาดหวงัในประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านยงัอา้งถึงฟังก์ชนัและ
รูปแบบมีความเหมาะสมแลว้ ส่วนปัจจยัปัญหาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก คือ ช่องทางอ่ืนสะดวกกว่า โดยมีทีมท่ี
สรุปวิเคราะห์ให้แลว้ จึงให้ความส าคญักบัช่องทางอ่ืนมากกว่า และบริบทการท างาน 
 

ค ำส ำคัญ: ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, ระบบติดตำมข้อมลูสินเช่ือ 360°, ระบบติดตำมคุณภำพสินเช่ือ 
 

ABSTRACT 
This study aims to investigate technology acceptance in the use of Smart Loan Monitoring and 360° Smart View 
Intelligent to support overall credit work of Government Housing Bank’s executives. Data collection was gathered 
by 120 questionnaires in order to analyze the data with descriptive statistics, while 10 random persons were depth 
interviewed and analyze the data with Coding principle of design thinking and Fishbone Diagram. The results of 
the study showed that the users had the high points of view to technology acceptance which was averaged score 
of about 4.15 of 5. In particular, Optimism and Performance Expectancy had the outstanding points of view. In 
addition, the result of interview referred to the function and form of system are  appropriate. By the way the 
problem factors affecting the use both systems from in-depth interviews were more convenient channels which 
team had summarized the data and the user give priority to other channels and work context .  
 
Keywords: Government Housing Bank, Smart Loan Monitoring, 360° Smart View Intelligent 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้
ธนาคารต้องปรับตัว ส าหรับ ธอส.ได้ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big data ในการพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใชภ้ายในธนาคาร และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเข้ามาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กบักระบวนการท างานและลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ธนาคารมีขอ้มูลของลูกคา้ท่ีจดัเก็บ
ในรูปแบบดิจิทลัจ านวนมาก แต่ดว้ยขอ้มูลท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ขององคก์ร ท าให้ธนาคารตอ้งประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัการติดตาม ตรวจสอบและการน าขอ้มูลธุรกรรมเหล่านั้นไปใช ้เพราะขอ้มูลท่ีจดัเก็บเป็นลกัษณะ
เด่ียว ไม่ไดแ้สดงถึงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ประกอบกบัเดิมการเรียกดูขอ้มูลบางอยา่งของพนกังานสินเช่ือยุง่ยาก 
ยงัต้องอาศยัฝ่ายงานอ่ืนในการเรียกข้อมูลให้ อีกทั้งผูบ้ริหารน าข้อมูลไปใช้บริหารงานได้ยาก ดงันั้นเพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกธนาคารท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลเหล่านั้น สามารถน าขอ้มูลท่ีมีอยู่มาใช้
บริหารงานไดอ้ย่างสะดวก รวมถึงให้มีขอ้มูลเพียงพอส าหรับการติดตามพอร์ตลูกหน้ีในภาพรวมทั้งในดา้นยอด
สินเช่ือท่ีปล่อยไปและคุณภาพหรือความเส่ียงของลูกหน้ีแต่ละผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ทราบความผิดปกติ หรือขอ้สงัเกต
ต่างๆ และสามารถป้องกนัหรือแก้ไขได้ทนัก่อนเกิดความเสียหายกบัธนาคาร ธนาคารจึงได้พฒันาโปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีสามารถจดัให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ระบบ Smart Loan Monitoring จดัให้ขอ้มูลปริมาณการปล่อย
สินเช่ือของธนาคารในภาพรวมและภาพยอ่ย และระบบ 360° Smart View Intelligent แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพ
และความเส่ียงกลุ่มลูกหน้ีในมิติต่างๆ ท่ีล้วนประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติและเชิงปริมาณในรูปแบบท่ีดูง่าย 
แสดงผลผ่าน Web Application ในลกัษณะของ Interactive Data Visualization และยงัใชส้นบัสนุนวตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารไดอี้กดว้ย เม่ือพิจารณากลุ่มผูใ้ชง้านจ าแนกตามกลุ่มงานท่ีสังกดั สามารถแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ดงัตารางท่ี 1 ทั้งน้ี เพ่ือบอกไดว้่าเป็นระบบงานสนบัสนุนงานดา้นสินเช่ือ ผูใ้ชง้านท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุด จึง
เป็นกลุ่มงานสาขาและกลุ่มงานสินเช่ือ สดัส่วนร้อยละ 65 ของผูใ้ชง้านทั้งหมด 

 
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ะบบจ าแนกตามกลุ่มงานที่สงักดั (ขอ้มูลส้ินสุด ณ เดือนตุลาคม 2563) 

กลุ่มงาน 
จ านวนผู้ใช้งาน (คน) 

Smart Loan Monitoring 360° Smart View Intelligent 
กลุ่มงานสาขา 285 285 
กลุ่มงานสินเช่ือ 23 23 
กลุ่มงานอ่ืนๆ 173 173 

รวม 481 
ท่ีมา: ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านยอ้นหลงั พบว่าผูใ้ชง้านมีแนวโน้มใชง้านทั้ง 2 ระบบลดลงเร่ือยๆ เม่ือระยะเวลา

ผ่านไป จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการใชง้านระบบ Smart 
Loan Monitoring และ ระบบ 360° Smart View Intelligent ของผูใ้ช้ระบบ โดยมุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี และระดบัการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี รวมถึงหาสาเหตุของการน าระบบไปปรับ
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ใชก้บัการท างาน และปัญหาท่ีส่งผลให้ผูใ้ชไ้ม่อยากใชง้านระบบ น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบ 
เพ่ือท่ีจะไดน้ าผลการวิเคราะห์และผลสรุปมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการใชร้ะบบงานของผูใ้ชต่้อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผู้วิจัยได้อ้างถึงทฤษฎีดัชนีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือใช้ประเมินความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ชร้ะบบงาน และทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงอธิบายบทบาท
ของความตั้งใจและ/หรือการแสดงพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีต่อการยอมรับและการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ มาใชเ้ป็นกรอบการศึกษา 

 

 
 

ทฤษฎีดัชนีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
 

Parasuraman and Colby (2001) น ามาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความรู้สึกทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัระดบัแนวโน้มการเปิดใจ
ยอมรับและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใชง้าน เป็นการผสมผสานความเช่ือเก่ียวกบัเทคโนโลยีทั้งด้าน
บวก และดา้นลบ ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีน าไปสู่การเกิดขอ้สมมติฐานเก่ียวกบักลุ่มบุคคลข้ึน โดยไดท้ าการจดักลุ่ม
บุคคลท่ีมีความเช่ือเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั  เพ่ือดูปฏิกิริยาท่ีสะทอ้นความโน้มเอียงของบุคคลต่อเทคโนโลยีใหม่นั้น 
ท่ีส าคญัยิ่งกว่า การคน้พบน้ีแสดงให้เห็นว่า ความโน้มเอียงของบุคคลจากปฏิกิริยาต่างๆ ต่อเทคโนโลยี สามารถ
ก าหนดรูปแบบความเช่ือไดเ้ป็น 4 มุมมอง ไดแ้ก่  การมองเทคโนโลยีในแง่ดี ความมีนวตักรรม ความรู้สึกไม่สบาย
ใจในการใชเ้ทคโนโลยี ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี  

 

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 

Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis และ Fred D. Davis (2003) น าเสนอทฤษฎีท่ีพฒันา
มาจากทฤษฎีดา้นพฤติกรรมต่อการยอมรับเทคโนโลยี เกิดจากการสังเคราะห์กลุ่มของทฤษฎีท่ีศึกษาพฤติกรรรม
มนุษยต่์อการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี จ านวน 8 ทฤษฎี ไดแ้ก่ TRA, TPB, TAM, MPCU, DOI, MM, SCT 
และ C-TAM-TPB อาศยัพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ท่ีเด่นชดัของปัจจยัต่างๆ น าไปสู่การสร้างโมเดลของบุคคลภายใต้
ทฤษฎีรวม เพ่ือใชอ้ธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านระบบของผูใ้ชง้าน และเป็นแรงขบัไปสู่พฤติกรรม
การใช้งานจริงของผู้ใช้เทคโนโลยี ผลพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้ งใจใช้งาน 
ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม และอิทธิพลทาง
สังคม ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้านระบบสารสนเทศ คือ สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน และความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชง้านมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้าน 

การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย(ีUTAUT) 
(Venkatesh et al, 2003) 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลย(ีTRI) 
(Parasuraman and Colby, 2001) 

ความตั้งใจใชร้ะบบ Smart Loan 
Monitoring และ 360°Smart View 

Intelligent 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
นันท์นภสั สายทองแท้ (2563) ได้ศึกษาเร่ือง ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน่ทางการเงินท่ียืนยนัตวัตน โดย

กระบวนการรู้จกัลูกคา้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชั่นทาง
การเงินท่ียืนยนัตวัตนโดยกระบวนการรู้จกัลูกคา้ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
นวตักรรมส่วนบุคคล ความไวว้างใจในผูใ้ห้บริการ ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจใชง้าน และความคาดหวงัของความ
พยายาม อิทธิพลทางสงัคม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใชง้าน 

พอเจตน์ สนัทราย (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยีของพนกังานธนาคาร โดยการน าระบบ 
Intelligent Audit System มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยลดกระบวนการในการท างานของพนกังาน พบว่า ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน และปัจจยัดา้นความมีนวตักรรมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์ คือ ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยี 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

เป็นงานวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง การวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เน่ืองจากประชากรมีความหลากหลาย
และเพ่ือหาขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเฉพาะกลุ่ม จึงน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใชก้บังานวิจยัน้ี 
ดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม จ าแนกตามพฤติกรรมการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

1. กลุ่มผูบ้ริหารท่ีใชง้านทั้ง 2 ระบบ จ านวน 111 คน ในกลุ่มน้ีมีคนท่ีใชง้านเป็นประจ า จ านวน 16 คน 
2. กลุ่มผูบ้ริหารท่ีใชง้านระบบใดระบบหน่ึง จ านวน 139 คน  
3. กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีรหัสเขา้ใชแ้ต่ไม่ไดใ้ชง้าน จ านวน 58 คน ดว้ยงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคต์อ้งการศึกษาผูบ้ริหาร

ท่ีใชง้านทั้ง 2 ระบบ ผูวิ้จยัจึงเลือกเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารท่ีใชง้านทั้ง 2 ระบบเป็นประจ า จ านวน 10 คน 
จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่มขอ้มูล (Coding) และวิเคราะห์หาสาเหตุและผลโดยการใชแ้ผนผงัก้างปลา 
เพ่ือให้ไดส้าเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงก่อน จากนั้นใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของผลท่ีไดจ้ากประชากรส่วนใหญ่และความเห็นเพ่ิมเติม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์บน Google Form ไปยงัผูใ้ช้งานระบบ
จ านวน 308 คน ท่ีเป็นผูบ้ริหารสงักดักลุ่มงานสาขาและกลุ่มงานสินเช่ือท่ีใชร้ะบบ Smart Loan Monitoring และ/หรือ 
ระบบ 360° Smart View Intelligent มีค่างานตั้งแต่ระดบั 8 ข้ึนไป หรือต าแหน่งหวัหน้างานข้ึนไป ออกแบบสอบถาม 
จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดถามถึงแต่ละระบบแยกจากกนั แบ่งเป็น 4 ส่วน อธิบายดว้ยสถิติเชิงพรรณนา น าวิธีการทาง
สถิติมาใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบังานวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุดจดัอยูใ่นองค์ประกอบหลกัใด จดัเป็นปัจจยัท่ี

ให้ผลลพัธ์ของการวดัความเท่ียงตรงในปัจจยัต่างๆ ตามค่าน ้าหนกัของขอ้ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ ท่ีไดจ้ากตาราง
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สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชง้านท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบถึงสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาใชท้ั้งหมด 5 ดา้น คือ การมองเทคโนโลยีในแง่ดี อิทธิพลทางสังคม สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน ความมีนวตักรรม และความคาดหวงัในความพยายาม ตามล าดบั ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุจากแบบสมัภาษณ์ 
 

1.) การมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี: ผูใ้ชง้านส่วนมากมองว่าทั้ง 2 ระบบ จดัให้ขอ้มูลประเภทท่ีตอ้งใชก้าร
สรุปวิเคราะห์ และตอ้งมีเวลาดู การเขา้ใชง้านระบบจึงเกิดข้ึนเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชจ้ริง เช่น การประชุมรายงาน
ผลการด าเนินงานของผู้บริหาร Morning Brief เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของพนักงานในสังกัด เป็นต้น 
ประกอบกบัมีช่องทางอ่ืน เช่น Email, Line ท่ีจดัให้ขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนัน้ีได ้เพียงแต่ช่องทางเหล่าน้ีสะดวก
กว่าตรงท่ีมีทีมสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลให้แลว้เบ้ืองตน้ และยงัไดข้อ้มูลครบทุกดา้นทั้งเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั ผูใ้ชง้าน
จึงให้ความส าคญักบัช่องทางเหล่านั้น นอกจากน้ียงัพบปัญหาขอ้มูลในระบบไม่เป็นปัจจุบนั และไม่สามารถน า
ขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที เพราะมีขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งอยูจ่  านวนมาก จึงตอ้งมากรองสรุปอีกคร้ังให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 
รวมถึงขอ้มูลท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงมีนอ้ย ซ่ึงผูใ้ชง้านไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ ระบบควรสามารถสรุปขอ้มูลได ้
โดยเฉพาะยอดสินเช่ือรายผูวิ้เคราะห์ ตลอดจนมีขอ้มูลเชิงลึกถึงขอ้มูลรายบญัชี รายช่ือลูกคา้ 

2.) อิทธิพลทางสังคม: เน่ืองจากผูใ้ช้งานมีความเข้าใจบริบทการท างานในปัจจุบนัว่าผูบ้ริหารระดบัสูงให้
ความส าคญักบัสินเช่ือท่ีเป็นธุรกิจสร้างรายไดใ้ห้กบัธนาคารทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของสินเช่ือ แต่ส าหรับ
บริบทการท างานของสาขา ภารกิจหลกัคือมุ่งเน้นปริมาณสินเช่ือท่ีปล่อยมากกว่าคุณภาพสินเช่ือ ท าให้ความ
สม ่าเสมอในการใชง้านทั้ง 2 ระบบแตกต่างกนั รวมถึงบางสาขาอาจไม่มีปัญหาเร่ืองสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ เน่ืองจาก
ให้ความส าคญักบัคุณภาพงานตั้งแต่รับลูกคา้  

3.) สภาพส่ิงอ านวยความสะดวก: เน่ืองจากทั้งสองระบบเป็นระบบงานท่ีตอ้งใชภ้ายในธนาคาร และดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของธนาคารเท่านั้ น โดยเปิดผ่าน Intranet ซ่ึงปัญหาหน่ึงท่ีผู ้ใช้งานบางคนพบคือเม่ือเปล่ียน
คอมพิวเตอร์แลว้ไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้จึงมีความคิดเห็นให้หลายๆ Browser สามารถรองรับระบบได ้ดว้ย
มีระบบงานท่ีตอ้งใชง้านจ านวนมากแต่ละระบบการใชง้านไม่ไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั อาจท าให้เกิดความสับสน
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ในการใชง้านได ้รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัระบบให้มากข้ึน เช่น อพัเดตลิงค์ใหม่ หรือ
การปรับปรุงพฒันาส่วนใดของระบบก็ตาม เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถติดตามข่าวสารไดท้นั 

4.) ความมีนวตักรรม: ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มองว่าเทคโนโลยีอยูใ่นงานท่ีตอ้งเรียนรู้เป็นประจ าอยูแ่ลว้ เพ่ือส่ือสาร
กบัลูกคา้ให้อย่างเขา้ใจ แต่ก็ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการบอกต่อหรือการแนะน าผูอ่ื้น เม่ือมีคนมาถามเก่ียวกบัทั้ง
สองระบบ เน่ืองจากยงัไม่ช านาญและศึกษายงัไม่ลึกพอท่ีจะบอกต่อผูอ่ื้น จึงกลวัว่าหากบอกขอ้มูลผิดไป อาจจะท า
ให้ผูอ่ื้นมองตนเองไม่ดีหรือประเมินค่าตวัผูใ้ชง้านในทางท่ีไม่ดี ท าให้การแลกเปล่ียนกนัระหว่างผูบ้ริหารกนัเอง
เกิดข้ึนนอ้ย ส่วนใหญ่สามารถใชร้ะบบไดม้กัเกิดจากการอบรมหรือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ถึงอยา่งนั้นความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยีอาจยงัไม่ถึงขั้นสามารถถ่ายทอดได ้เห็นไดจ้ากการลืมรหัสการเขา้ใชง้านบ่อยๆ บางท่านอนุญาต
ให้พนกังานใชง้านไดด้ว้ยรหสัของผูใ้ชง้าน และสอบถามการใชง้านจากพนกังานเหล่านั้น 

5.) ความคาดหวงัในความพยายาม: ผูใ้ชง้านส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการก าหนดสิทธิการเขา้ใชน้้อยเกินไป 
ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัหน่ึงของระบบท่ีอาจท าให้ระบบไม่ถูกน าไปใชง้านอย่างแพร่หลาย เพราะจ ากดัอยู่แค่ในวงแคบ 
โดยมองว่าขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยูใ่นระบบไม่ไดเ้ป็นความลบัแต่อยา่งใด อีกยงัเป็นขอ้มูลในเชิงภาพกวา้งของธนาคารท่ี
ทุกคนควรจะตอ้งรับรู้ ดว้ยปัจจุบนัมีเพียงระดบัผูบ้ริหารเท่านั้นท่ีใชไ้ด ้และผูบ้ริหารก็มิใช่ผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นจะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานยิ่งข้ึน ถ้าพนักงานไดใ้ช้ติดตามผลการด าเนินงานของตนเอง เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือขบัเคล่ือนให้มุ่งสู่เป้าหมายไดร้วดเร็วข้ึน  

  
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 
สามารถอธิบายปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และเพศชาย จ านวน 57 คิดเป็นร้อยละ 47 มีอายุน้อยท่ีสุด เท่ากบั 29 ปี และ
อายมุากท่ีสุด เท่ากบั 57 ปี อายโุดยเฉล่ีย เท่ากบั 43 ปี และมีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 75 คน ร้อยละ 63 
โดยสังกดักลุ่มงานสาขา จ านวน 114 คน ร้อยละ 95 ปฏิบติังานในต าแหน่งงานระดบัหัวหน้าส่วน หรือ เทียบเท่า
หรือผูจ้ดัการสาขา ท่ีมีค่างาน 11 จ านวน 101 คน ร้อยละ 54 ท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือมาแลว้มากกว่า 10 ปี 
จ านวน 77 คน ร้อยละ 64 และเคยใชง้านทั้งสองระบบ จ านวน 110 คน ร้อยละ 92 ซ่ึงเขา้ใชง้าน มากกว่า 100 คร้ังต่อ
ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และความพึงพอใจการใชง้านในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean=4.60, 
S.D.=0.56) 

ปัจจยัดา้นความพร้อมใชง้านเทคโนโลยี พบว่า ผูใ้ชง้านมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.25) สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านแต่ละระบบ ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การมองเทคโนโลยีในแง่ดีเก่ียวกบัเป็นเป็นโปรแกรมท่ีดี ช่วยท าให้บริหารงาน
ไดดี้ข้ึน และลดขอ้จ ากดัต่างๆ ในการท างาน เช่นเดียวกนักบัความคิดเห็นต่อการยอมรับและการใชง้านเทคโนโลยี 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15) สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านแต่ละระบบ ท่ีอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพเก่ียวกบัเป็นระบบสนับสนุนงาน
สินเช่ือท่ีดี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้ตอบโจทยก์บังานท่ีท าอยู ่เน่ืองจากจดัให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบั
งานดา้นบริหาร อีกทั้งระบบยงัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีความตั้งใจใชง้านของผูใ้ชง้านทั้ง 2 ระบบ มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ความตั้งใจใชง้านของผูท่ี้ใชง้านระบบ Smart Loan Monitoring มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านระบบ 360° Smart View Intelligent ท่ีมีระดบั
ความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากเท่านั้น ทั้งน้ีทุกตวัแปรมีค่าการแปรผลไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ของ
ผูใ้ชง้านแต่ละระบบ 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) และระดบัความคิดเห็นของ
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถามที่ใชง้านทั้ง 2 ระบบ 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 

Smart Loan Monitoring 
(n=116) 

360° Smart View Intelligent 
(n=114) Mean 

(ทั้ง 2 
ระบบ) 

ระดับความ
คดิเห็น 

Mean S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คดิเห็น 

ความพร้อมใช้งาน
เทคโนโลย ี

3.21 0.69 ปานกลาง 3.29 0.67 ปาน
กลาง 

3.25 ปานกลาง 

การมองเทคโนโลยใีน
แง่ดี 

4.51 0.53 มากท่ีสุด 4.40 0.51 มากท่ีสุด 4.46 มากท่ีสุด 

ความมีนวตักรรม 3.98 0.67 มาก 4.10 0.64 มาก 4.04 มาก 
ความรู้สึกไม่สบายใจใน
การใชเ้ทคโนโลย ี

1.72 0.76 นอ้ยท่ีสุด 1.86 0.80 นอ้ย 1.79 นอ้ยท่ีสุด 

ความรู้สึกไม่มัน่คง
ปลอดภยัในการใช้
เทคโนโลย ี

2.61 0.80 ปานกลาง 2.78 0.74 ปาน
กลาง 

2.70 ปานกลาง 

การยอมรับและการใช้
เทคโนโลย ี

4.19 0.59 มาก 4.11 0.61 มาก 4.15 มาก 

ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.56 มากท่ีสุด 4.31 0.59 มากท่ีสุด 4.32 มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัในความ
พยายาม 

4.08 0.60 มาก 3.92 0.60 มาก 4.00 มาก 

อิทธิพลทางสังคม 4.15 0.64 มาก 4.00 0.70 มาก 4.08 มาก 
สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน 

4.19 0.55 มาก 4.20 0.53 มาก 4.20 มาก 

ความตั้งใจทีจ่ะใช้งาน 4.27 0.61 มากทีสุ่ด 4.18 0.62 มาก 4.23 มากทีสุ่ด 

 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแบบสอบถาม  
ทั้งสองรูปแบบผลการวิเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชง้านเทคโนโลยี 

ไดแ้ก่ การมองเทคโนโลยีในแง่ดี ความมีนวตักรรม ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสภาพ
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีบางปัจจยัท่ีขอ้มูลจาก 2 แหล่งมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ไดแ้ก่ การมองเทคโนโลยีในแง่ดี  
อิทธิพลทางสงัคม และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้งน้ีขอ้มูลจากแบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกต่างจากแบบ
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สัมภาษณ์เล็กน้อย เน่ืองจากมีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีพบไดจ้ากแบบสอบถามท่ีอยูน่อกเหนือจากการสมัภาษณ์ คือ ความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ ผูใ้ชง้านมีความคาดหวงัเก่ียวกบัระบบงานดงักล่าวเก่ียวกบัการเป็นระบบสนบัสนุนงาน
สินเช่ือท่ีดี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้ตอบโจทยก์บังานท่ีท าอยู ่เน่ืองจากจดัให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบั
งานดา้นบริหาร อีกทั้งระบบยงัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.3 อภิปรายผล 

 
โดยรวมผูใ้ชง้านมีระดบัของการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี ในการน าระบบ Smart Loan Monitoring และ 

ระบบ 360° Smart View Intelligent มาประยุกต์ใชเ้พ่ือสนบัสนุนงานดา้นสินเช่ือ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.15 ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลเด่นชัดจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการมอง
เทคโนโลยีในแง่ดี และ ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดา้นอิทธิพลทางสังคม นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ี
น่าสนใจนอกเหนือจากท่ีสรุปไดจ้ากทั้ง 2 แหล่งขอ้มูลขา้งตน้ คือ ดา้นความรู้สึกไม่สบายใจในการใชเ้ทคโนโลยี 
และดา้นความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี ไม่มีผูถู้กสมัภาษณ์คนใดกล่าวถึง ทั้งน้ีสามารถแจกแจง
รายละเอียดแต่ละปัจจยัท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นการมองเทคโนโลยีในแง่ดี ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อทั้ง
สองระบบงานของธนาคาร เน่ืองจากความสะดวกสบาย ช่วยท างานง่ายข้ึน ดีกว่าการท างานรูปแบบเดิม และยงั
ปรับใชก้บัการท างานไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินนัท์ ก าเนิด (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพร้อมของ
เกษตรกรต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์:โปรแกรมประยกุตไ์ลน์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยีและความมีนวตักรรม เป็นแรงขบัให้เกิดการรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่าย และทั้ง 2 ปัจจยัมีผลทางบวกต่อความตั้งใจใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ลน์ 

2. ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ผลการศึกษาท่ีไดเ้พียงจากแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใช้ทั้งสองระบบ ด้วยเป็นระบบสนับสนุนงานสินเช่ือท่ีดี ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได ้ตอบโจทยก์บังานปัจจุบนั เน่ืองจากจดัให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบังานดา้นบริหาร อีก
ทั้งระบบมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานของ กรรณิการ์ คงทอง (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ และ เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก โดยมีปฏิสัมพันธ์ตามประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีเท่านั้น 

3. ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวก ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงการท่ีธนาคารจดัให้มีฝ่าย
งานรับผิดชอบดูแลโดยตรงและจดัให้มีคู่มือการใชง้าน ไวเ้ป็นอีกทางเลือกส าหรับผูใ้ชง้าน มีพร้อมทั้งดา้นการ
แก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผูใ้ชง้าน สอดคลอ้งกบังานของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2560) ท าการศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์มีทั้ งหมด 8 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น
ประชากรศาสตร์ 2 ปัจจยั คือ อาชีพ และรายได ้และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยแีละการรับรู้ความเส่ียงอีก 5 ปัจจยั
ท่ีมีผลทางบวก ดงัน้ี การรับรู้ความเส่ียง ดา้นมูลค่าตามราคา ดา้นความคาดหวงัดา้นสมรรถภาพ ดา้นความคาดหวงั
จากความพยายาม และสภาพส่ิงอานวยความสะดวก 
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4. ดา้นอิทธิพลทางสงัคม ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก แสดงถึงการไดรั้บอิทธิพลจากบริบทการท างานใน
ปัจจุบนั กล่าวคือ ส าหรับงานดา้นสินเช่ือท่ีให้ความส าคญักบัปริมาณสินเช่ือท่ีสามารถปล่อยไดม้ากกว่าคุณภาพ
ของสินเช่ือหรือการบริหารสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) หรือการท างานท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพของงาน
ตั้งแต่แรก ท าให้ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองคุณภาพของผลงานภายหลงั สอดคลอ้งกบังานของ พรชนก พลาบูลย ์(2560) 
ศึกษาการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพล
ของสงัคม ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทยถึงร้อยละ 
69 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

5. ดา้นความมีนวตักรรม ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผูใ้ชง้านว่ามนักลมกลืน
อยูใ่นงาน ดว้ยงานท่ีตอ้งมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เสมือนไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานของ 
พิมพ์พรรณ สุวรรณศิลป์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและใชง้านบริการแบบพร้อมเพย ์ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นความพร้อมดา้นเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับและใชง้านบริการแบบพร้อมเพย ์

6. ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม ผูใ้ชง้านเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก แสดงถึงการตดัสินใจใชง้านเทคโนโลยี
จากฟังก์ชนัของระบบ เน่ืองจากใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากหรือซบัซ้อน และมีความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านแลว้ สอดคลอ้ง
กับงานของ สมศัก ด์ิ  สุกทัน (2562) ศึกษาเ ร่ือง  ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการใช้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบ 
แอปพลิเคชนัของหน่วยงานรัฐและศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด จะเป็นดา้นความคาดหวงัต่อความสะดวกสบายอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ 
ความคาดหวงัต่อประสิทธิภาพ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผูใ้ช้งานมีระดบัของการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ในการน าระบบ Smart Loan Monitoring และ ระบบ 

360° Smart View Intelligent มาประยกุตใ์ช ้ เพ่ือสนบัสนุนงานดา้นสินเช่ืออยู่ในระดบัมาก โดยสามารถระบุปัจจยั
เด่นชดั ไดแ้ก่ ปัจจยัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีเก่ียวกบัการมองเทคโนโลยีในแง่ดี และ ปัจจยัการยอมรับและการ
ใชเ้ทคโนโลยีดา้นอิทธิพลทางสงัคม ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชง้านทั้งสองระบบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การยอมรับ
เทคโนโลยีไนแง่ดี และความคาดหวงัในประสิทธิภาพ โดยผลจากแบบสัมภาษณ์ยงัช้ีถึงปัจจยัเพ่ิมเติม คือ ปัจจยั
ด้านความคาดหวงัในความพยายาม ด้านปัจจัยปัญหาท่ีมีผลต่อความลงัเล หรือความตั้งใจไม่ใช้งานทั้งสอง
ระบบงานของผูใ้ช้งาน คือ ปัจจัยด้านความคาดหวงัในความพยายาม และปัจจยัดา้นความมีนวตักรรรม โดยมี
สาเหตุของปัญหาเพ่ิมเติมท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีไนแง่ดี และปัจจยัดา้น
อิทธิพลทางสงัคม  
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5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  
 
การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีมีผลต่อความกงัวลหรือไม่สบายใจท่ีจะใชง้านทั้งสองระบบของผูใ้ชง้าน 

จึงไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ ดงัน้ี 
ในกระบวนการหลงับา้นตอ้งปรับเปล่ียนผูรั้บผิดชอบดูแลระบบให้สอดคลอ้งกบักระบวนการด าเนินการของ

แต่ละระบบงาน โดยก าหนดให้มีผูดู้แลระบบมากกว่า 1 คน ส าหรับระบบ Smart Loan Monitoring เพราะผูใ้ชง้าน
มีอตัราการเขา้ใชม้ากกว่าอีกระบบหน่ึง และให้มีการอพัเดตขอ้มูลวนัละ 2 รอบ เพ่ือให้เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด และ
ตอ้งระบุความรับผิดชอบแต่ละคนอยา่งชดัเจน หรือมอบหมายให้ฝ่ายงานท่ีมี Job Description เก่ียวกบัดูแลขอ้มูล
และระบบงานในลกัษณะเช่นเดียวกันน้ีดูแลรับผิดชอบแทน หรือท าให้ง่ายโดยเช่ือมโยงทั้งสองระบบเขา้กบั
ระบบงานหลกัของธนาคารได้เลย เพ่ือให้ข้อมูลเป็น Real Time มากท่ีสุด และผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้งานผ่าน
ช่องทางเดียว แต่ไดข้อ้มูลครบถว้นทุกอยา่ง หรือพฒันาทั้งดา้นขอ้มูลในระบบและฟังก์ชนัการท างานบางอยา่งของ
ระบบ ให้สามารถสรุปยอดรวมของตวัเลขภายใตเ้ง่ือนไขขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านไดเ้ลือก และขอ้มูลรายบญัชีภายใตต้วัเลข
ยอดท านิติกรรมจ าแนกรายวตัถุประสงคก์ารกู ้ส าหรับระบบ Smart Loan Monitoring และเพ่ิมขอ้มูลรายบญัชี ช่ือ
ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ลุ่มตวัเลขท่ีแสดงในแต่ละเมนูและแต่ละตวัเลือกท่ีผูใ้ชง้านเลือกส าหรับระบบ 360° Smart 
View Intelligent รวมถึงมีขอ้มูลให้ครบทุกตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน เช่น สินเช่ือปล่อยใหม่รวม สินเช่ือวงเงิน
ไม่เกิน 2 ลา้นบาท และสินเช่ือผลิตภณัฑ์บา้นลา้นหลงั เป็นตน้ โดยมุ่งพฒันาระบบให้มีความโดดเด่นดา้นขอ้มูล 
โดยการเพ่ิมขอ้มูลประเภทท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้อีกชั้นหน่ึงและผูใ้ชง้านพร้อมน าไปใชไ้ดเ้ลย หรือขอ้มูลท่ียาก
ในการคน้หา ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้มูลพยากรณ์การผอ่นช าระ
ของลูกคา้ในอนาคต พร้อมอธิบายและท าความเขา้ใจให้กบัผูใ้ชง้านทราบเก่ียวกบัประโยชน์ ส่ิงท่ีผูใ้ชง้านจะได้
จากการเข้าใช้งานทั้งสองระบบ รวมถึงความน่าเช่ือถือและความสามารถของระบบ เพ่ือให้เกิดการใช้งาน
หลากหลายควรเพ่ิมสิทธิการเขา้ใชใ้ห้ครอบคลุมบุคลากรหลายระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์
และคน้หากลุ่มผูจ้  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในระบบอยา่งแทจ้ริงหรือมีบุคคลเก่ียวขอ้งใดบา้ง ให้สามารถมีสิทธิเขา้ใชง้าน
ทั้งสองระบบได ้ และต้องมีการประชาสัมพนัธ์และแจ้งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระบบงานอย่างเป็นประจ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆของธนาคาร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 

5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 
ผูวิ้จยัไดเ้นน้ศึกษาประชากรท่ีเป็นผูใ้ชง้านทั้งสองระบบเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารงานระดบัตน้ 

ท างานอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ โดยท าการรวมรวบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศพัท์ในรูปแบบ Phone Call ในช่วงท่ีธนาคารมีนโยบายให้ Work From Home สืบเน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า อีกทั้ งผู ้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้ใช้งานทั้ งสองระบบเป็นประจ า ซ่ึงส่วนใหญ่
ประจ าการอยู่พ้ืนท่ีต่างจังหวดั ประกอบกับในขณะท่ีได้ท าการวิจัยน้ีระบบ Smart Loan Monitoring ได้มีการ
เปล่ียนผูรั้บผิดชอบดูแล จากเดิมฝ่ายสอบทานสินเช่ือเป็นฝ่ายประเมินผลองคก์ร 
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5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
ศึกษากบักลุ่มประชากรหลายระดบั เช่น ผูบ้ริหารระดบัตน้ กลางและสูง ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง

กบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ี เช่น การใชง้านจริง ทศันคติในการใชง้าน เป็นตน้ โดยเลือกปัจจยัท่ีไม่มีความทบั
ซ้อนกนัหรือให้ทบัซ้อนกนัน้อยท่ีสุด หากปัจจยัมีความทบัซ้อนกนัและมีการใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล 
ควรจดัเตรียม Interview protocol ให้ครอบคลุมทุกๆปัจจยั รวมทั้งเพ่ิมการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณมาวิเคราะห์ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของแต่ละตวัแปร ซ่ึงจะไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างและ
มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน น าไปสู่การก าหนดแผนการปรับปรุงระบบงานของธนาคาร และใชก้ าหนดแผนพฒันา
บุคลากรของธนาคารดา้นเทคโนโลยี ส าหรับเตรียมความพร้อมรองรับการเขา้สู่สงัคมดิจิทลัในอนาคต 
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แรงจูงใจ และความคดิเห็นต่อส่วนประสมการตลาด 4C ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดับแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

Motivation and Marketing Mix 4C’s that Influencing Decision Making to 
Buy Superstition Jewelry through Social Media 

 

คณติา คุ้มฉายา1 และ ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย2 
Khanita Koomchaya and Paitoon Chetthamrongchai 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ และความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 
คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 400 ราย ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ40 - 49 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ส่วน
แรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ และแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ สามารถ
อธิบายการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4C คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือ และการส่ือสาร สามารถอธิบายการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสงัคมออนไลน์  
 
ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซื้อ, เคร่ืองประดับแนวควำมเช่ือและโชคลำง, ส่ือ
สังคมออนไลน์ 
 

Abstract 
This research aimed to study motivation and marketing mix 4C's influencing decision-making to buy superstitions 
jewelry through social media. The sample group used in this study were 400 people who have chosen to buy 
superstitions jewelry through social media. The research found that Most of the consumers were female, age 40 - 49 
years old, single status, undergraduate education. Occupation as a private company employee Monthly income 
10,001 - 20,000 baht. Consumers with different gender, age, educational level, occupation and monthly income, 
There are different decisions-making to buy superstition jewelry through social media. While the motives are 
Rational Buying Motive, Product Buying Motive and Emotional Buying Motive, able to explain superstition jewelry 
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purchase decisions through social media and the marketing mix factor (4C's) is Consumer Wants and Needs, 
Convenience to buy and Communication. Be able to explain your decision to buy superstition jewelry through social 
media.  
 
Keywords: motivation , marketing mix, purchasing decisions, superstition jewelry, social media 
 

1. บทน า 
 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย 
กลายเป็นยคุสงัคมดิจิตลั (Digital Society) การเติบโตของโลกออนไลน์ท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัแตกต่างกนักบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอดีต จะเห็นไดจ้ากอตัราการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเติบโต
อย่างก้าวกระโดด จากการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ท่ีไดเ้ผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563 
ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (2563) พบว่า ประชากรไทย 66.4 ลา้นคน เป็น
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 47.5 ลา้นราย คิดเป็นสดัส่วนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตกว่า 70% ซ่ึงใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียอยูท่ี่ 10 ชัว่โมง 22 นาที
ต่อวนั การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 81.5 ต่อปี อย่างไรก็ตามความเจริญ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้โลกเขา้สู่ยุคท่ีส่ิงต่าง  ๆรวมทั้งขอ้มูลและการบริการถูก
เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้พรมแดนของความเช่ือและการเรียนรู้ทางวฒันธรรมต่างๆ ได้ถูกทลายลง 
(ส านกังานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559) 

ถึงแมว้่าเทคโนโลยีจะส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนักบัอดีตแตกต่างกนั แต่วฒันธรรมและค่านิยม
ของคนไทยท่ีถูกปลูกฝังเร่ืองความเช่ือ อ านาจ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และโชคลางยงัคงอยู่ ดงันั้น เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบ
การให้บริการและโอกาสทางการตลาดส าหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษา แรงจูงใจ และความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด 4C ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั
แนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสงัคมออนไลน์  

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
1. ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีจ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสงัคมออนไลน์  
2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจท่ีเกิดจาก

เหตุผล และแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์  

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด 4C ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
ความสะดวกในการซ้ือ การส่ือสาร กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการด้านเคร่ืองประดบัท่ีมุ่งมัน่และก าลงัมองหาช่องทางใน
การท าการตลาดเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง ซ่ึงอาจเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจเพราะมีจุดขายท่ีชดัเจน
และน่าจะเป็นโอกาสท่ีดีต่อการเข้าถึงผูบ้ริโภคคนไทยและคนต่างชาติท่ีช่ืนชอบ และเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
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นกัการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการตลาดส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองประดบั หรือผูท่ี้สนใจศึกษา
ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว การศึกษา รายได้
อาชีพ ซ่ึงเกณฑ์ทางดา้นประชากรศาสตร์เหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ท่ีนกัการตลาดส่วนมากนิยมใชใ้นการแบ่งสัดส่วนทาง
การตลาด ดงันั้นลกัษณะประชากรศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีสามารถวดัและน ามาวิเคราะห์เชิงสถิติได้ จึงเป็น
แนวทางในการการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด รวมไปถึงง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตัวแปรอ่ืน (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2560) 

แรงจูงใจเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีอยู่ภายในของบุคคลท่ีกระตุน้ให้บุคคลมีการกระท าหรือมีความจ าเป็นท่ีจะลด ภาวะ
ความตึงเครียดท่ีมีอยู่ในตวั (Hanna and Wozniak, 2001) สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวั
ผลิตภณัฑ์ เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหน่ึงส าหรับตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการพินิจพิจารณาและใคร่ครวญของผูซ้ื้อ
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล และแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ เป็นการเลือกจุดมุ่งหมายตามหลกัเกณฑค์วามรู้สึกส่วนตวัหรือ
ดุลพินิจส่วนตวั (พิบูล ทีปะปาล, 2555) 

ส่วนประสมการตลาด 4P กับ 4C คือ เร่ืองเดียวกันเป็นส่วนประสมทางการตลาดเหมือนกัน เปล่ียนมุมจาก
มุมมองของผูผ้ลิตหรือผูข้ายมาเป็นมุมมองของลูกคา้ โดยองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด 4C’s มีดงัน้ี ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค หรือส่ิงท่ีลูกคา้อยากได ้และอยากซ้ือจริงๆ ผูผ้ลิตควร
ท าการศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างจริงจงั ตน้ทุนของผูบ้ริโภค เป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่าย
แลกกบัการไดรั้บสินคา้และบริการ อาจไม่ใช่แค่เพียงเงินจ่ายค่าสินคา้ แต่ยงัรวมไปถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าเสียโอกาส เป็นตน้ ความสะดวกในการซ้ือ เป็นความสะดวกสบายของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการ และช่องทางท่ีผูบ้ริโภคยินดีจะซ้ือสินคา้ของบริษทั ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่สถานท่ีจดั
จ าหน่ายท่ีตอ้งมีให้ทัว่ถึง และการส่ือสาร เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เนน้การติดต่อส่ือสาร
แบบสองทางมากกว่าแค่การส่ือสารดว้ยการท าโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม หรือการท ากิจกรรมทางการตลาดทัว่ไป 
ผูข้ายควรเน้นการส่ือสารท่ีสะดวก ง่ายและรวดเร็ว สร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ และเกิดความเช่ือใจในสินคา้และ
บริการของบริษทั (Greedisgoods, 2560 : ออนไลน์) 

ในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ของสังคมในปัจจุบนัจะใชค้วามเช่ือโชคลาง ประกอบการตดัสินใจ โดยการเลือกใช้
ความเช่ือเร่ืองโชคลาง หรือการแสดงออกตามความเช่ือโชคลาง เม่ือบุคคลนั้นตอ้งการลดความกงัวล และช่วยเพ่ิม
ความมัน่ใจให้กบัการตดัสินใจของตนเอง (Wang et al., 2012) ว่า ความเช่ือโชคลางสามารถเป็นแรงจูงใจ ท่ีจะส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบ้ริโภค ท่ีเกิดจากความตอ้งการ ความคาดหวงั ส่งผลทางบวกต่อ
จิตใจ ยงัช่วยสนบัสนุนทางดา้นจิตใจในการท าหน้าท่ีประกอบเป็นขอ้มูลเพ่ือช่วยในการตดัสินใจอีกดว้ย แมว้่าความ
เช่ือโชคลางเป็นความเช่ือท่ีสวนทางกับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นความเช่ือท่ีไม่เป็นไปตามกฎของ
ธรรมชาติโดยทัว่ไป แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน าความเช่ือดงักล่าวมาท าเป็นกลยทุธ์ในการส่ือสารทางการตลาด จะเห็น
ไดจ้ากการน าเสนอการวิจยัทางธุรกิจของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2562) พบว่า  
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“10 อนัดบัธุรกิจเด่น 2563” มีธุรกิจความเช่ือ ติด 1 ใน 10 ของธุรกิจดาวรุ่ง อาจเป็นเพราะปัจจุบนัมีคนจ านวนมาก
ตอ้งการหาท่ีพ่ึงยึดเหน่ียวจิตใจทั้งดา้นการงาน การเงิน ความรัก และความศรัทธา ประกอบกบัความเช่ือในเร่ืองของ
เคร่ืองรางของขลงั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคู่กบัสังคมไทยมานาน การตอ้งการเสริมบารมี และท่ีส าคญัลูกคา้บาง
กลุ่มพร้อมท่ีจ่ายในทุกราคาเพ่ือส่ิงท่ีตนเองเช่ือและนบัถือ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานไดต้ามรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและ 

โชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
2. แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและ

โชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือและมีประสบการณ์การซ้ือเคร่ืองประดบัแนว
ความเช่ือและโชคลาง ไดแ้ก่ เคร่ืองประดบัประเภท แหวน ก าไล สร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ท่ีน ามาผสมผสานกับ 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                               ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

แรงจูงใจ 
1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 
2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ 
3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C 
1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  
3. ความสะดวกในการซ้ือ 
4. การส่ือสาร 

 
 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนว
ความเช่ือและโชคลาง 
ผ่านส่ืออนิเตอร์เน็ต 

1. การรับรู้ความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต้่อเดือน 
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อญัมณี หิน และเคร่ืองรางของขลงั อาทิเช่น ตะกรุด เบ้ียแก ้พญาแมลงภู่ค า เป็นตน้ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรทางสถิติในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จ านวน 400 ราย โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลด้วยการส่งลิงค์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้แก่ เฟสบุคส่วนตัวโดยติดป้าย
ครอบครัวและเพ่ือนในการส่งต่อแบบสอบถาม รวมถึงการโพสต์ในกลุ่มปิดเฟสบุค คือ กลุ่ม “มูเตลู เคร่ืองราง ของ
ขลงั ทุกคณาจารย”์ และ กลุ่ม “สายมู/เคร่ืองราง/วตัถุมงคล ของดีบอกต่อ” และการส่งลิงค์ผ่านช่องทางไลน์ (Line) 
ไปยงักลุ่มครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือส่งต่อไปให้กลุ่มตวัอยา่งตอบ เพราะเป็นวิธีท่ีเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดง่้าย 
สะดวกสบายลดระยะเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ประกอบไปดว้ย 
แบบสอบถามเพ่ือคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามหลกัท่ีแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน  

ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีได้แบบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติ  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้
ต่อเดือน โดยใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจ ไดแ้ก่ 
แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ และ แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’S ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือ  และ การ
ส่ือสาร ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ใช้สถิติ
พรรณนาในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วนท่ี 5 การ
ทดสอบสมมติฐาน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ F-test และเกณฑ์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 

4. ผลการศึกษา และอภปิราย 
 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยสวมใส่เคร่ืองประดบั (แหวน ก าไล สร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ) คิดเป็นร้อยละ 90.36 มี
ความเช่ือเร่ืองโชคลาง คิดเป็นร้อยละ 88.64 และเคยซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง คิดเป็นร้อยละ 68.85 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีอาย ุ40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 52.75 มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 76.00 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.25  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัแรงจูงใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.79 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัแรงจูงใจมาก คือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวั
ผลิตภณัฑ ์และแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจัยเช่ือโชคลาง โดยรวม อยู่ในระดบัความเช่ือปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัความเช่ือปานกลาง คือ ความเช่ือดา้นความรัก และ ความ
เช่ือด้านสุขภาพ และอยู่ในระดบัความเช่ือมาก คือ ความเช่ือด้านการท างานหรือการศึกษา และ ความเช่ือด้าน
ครอบครัว ตามล าดบั 
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) โดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค การส่ือสาร และ ความสะดวกในการซ้ือ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สวมใส่เคร่ืองประดับแนวความเช่ือและโชคลางประเภทสร้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 29.80 
รองลงมา คือ สร้อยข้อมือ คิดเป็นร้อยละ 29.67 มีเคร่ืองรางท่ีนิยมน ามาประกอบเป็นเคร่ืองประดบัเป็นป่ีเซ๊ียะ  
คิดเป็นร้อยละ 34.38 รองลงมา คือ ตะกรุด คิดเป็นร้อยละ 21.06 ในปัจจุบนัมีเคร่ืองประดับแนวความเช่ือและ 
โชคลาง นอ้ยกว่า 5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ 5 – 10 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ช่องทางออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางมากท่ีสุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมา 
คือ Website ดูดวง คิดเป็นร้อยละ 9.25 และเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง เพ่ือใชเ้องเป็นของ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมา คือ เพ่ือเก็บสะสม คิดเป็นร้อยละ 14.75 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก คือ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแนวความ
เช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส 

ระดับการ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน 

1. การรับรู้ความตอ้งการ 0.004* 0.009* 0.760 0.000* 0.001* 0.000* 
2. การคน้หาขอ้มูล 0.002* 0.024* 0.832 0.000* 0.003* 0.000* 
3. การประเมินทางเลือก 0.003* 0.128 0.678 0.000* 0.005* 0.000* 
4. การตดัสินใจซ้ือ 0.007* 0.021* 0.771 0.000* 0.004* 0.000* 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.000* 0.009* 0.235 0.000* 0.000* 0.000* 

รวม 0.001* 0.012* 0.607 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์
แตกต่างกนั ส่วน สถานภาพสมรส ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแรงจูงใจกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือ 
    และโชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ปัจจยัแรงจูงใจ 
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดับแนวความเช่ือและโชค

ลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.418 0.164  2.547 0.011 
X1 แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 0.151 0.060 0.145 2.507 0.013* 
X2 แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์ 0.110 0.050 0.115 2.182 0.030* 
X3 แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์  0.573 0.056 0.515 10.313 0.000* 

R2 = 0.497, Adjusted R2 = 0.493, Std. Error of the Estimate = 0.507, F = 130.359, Sig. = 0.000 
 
จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 

แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์และแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแนว
ความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เท่ากบัร้อยละ 49.30 และมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) กบัการตดัสินใจซ้ือ 
                  เคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) 
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดับแนวความเช่ือและ

โชคลางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.327 0.104   3.130 0.002 
X1 ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  0.246 0.048 0.267 5.174 0.000* 
X2 ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  0.008 0.045 0.009 0.187 0.851 
X3 ความสะดวกในการซ้ือ  0.311 0.039 0.364 8.050 0.000* 
X4 การส่ือสาร  0.295 0.041 0.305 7.221 0.000* 

R2 = 0.739, Adjusted R2 = 0.736, Std. Error of the Estimate = 0.366, F = 279.314, Sig. = 0.000 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการ
ซ้ือ และการส่ือสาร สามารถอธิบายการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ เท่ากบัร้อยละ 73.60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่สามารถอธิบายการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ และมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง 

แรงจูงใจ ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของระดบัแรงจูงใจมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจดา้นเหตุผลมีผลต่อการตดัสินใจ
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ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัวุฒิ แกว้วิมล (2558) ท่ีกล่าว
ว่า พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระเคร่ืองออนไลน์เวบ็ไซต ์G-pra เพ่ือสะสมและเก็งก าไรในวนัขา้งหน้า 

แรงจูงใจ ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นของระดบัแรงจูงใจ
มาก พิบูล ทีปะปาล (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการอย่างใดอย่างหน่ึง ส าหรับตอบสนอง
ความต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของวชัรพงษ์ คงเวียน และวรรณย สาย
ประเสริฐ (2558) ท่ีกล่าวว่า ผลิตภณัฑ ์และราคามีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการบูชาวตัถุมงคล 

แรงจูงใจ ด้านแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัแรงจูงใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจดา้นอารมณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ
บริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของถวลัรัตน์ กลัชาญกิจ (2558) ท่ีกล่าวว่า ความ
เช่ือโชคลางมีความส าคญัมากท่ีสุด เพ่ือเสริมสร้างก าลงัใจให้กลา้หาญและเช่ือมัน่ เสริมโชคลาภความร ่ ารวย ท าให้
ผา่นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’S) ด้านความต้องการของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบั
ความส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัชิกา มีนิล (2561) ท่ีกล่าวว่า ความเช่ือโชคลาง ไดแ้ก่ ดา้นสีของเดช 
สีของศรี ดา้นสีของมนตรี และดา้นสีของกาลกิณี สามารถกระตุน้การรับรู้ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่
ของผูบ้ริโภคได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร เจนวิทยาอมรเวช (2554) ท่ีกล่าวว่า การก าหนดราคาพระเคร่ือง
และวตัถุมงคลของผูป้ระกอบการพระเคร่ืองให้เหมาะสมกบัความสมบูรณ์ของพระเคร่ืองและวตัถุมงคลรวมถึงตั้ง
ราคาไม่แพงเพ่ือให้เกิดการตดัสินใจเช่าบูชาไดง่้ายข้ึน ความตอ้งการในการสะสมเป็นงานอดิเรก และเม่ือแขวนพระ
เคร่ืองหรือวตัถุมงคลแลว้ เกิดความภาคภูมิใจในพระเคร่ืองหรือวตัถุมงคลท่ีตนแขวนอยู่ด้านความเช่ือและความ
ศรัทธาในพระเคร่ืองและวตัถุมงคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’S) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์และการ
ออกข่าว และการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมาก
เป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรกุล เพ็ชร์ประยูร (2557) ท่ีกล่าวว่า ผูรั้บสารมีการเลือกเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารจากความสะดวกสบายเป็นวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดและประหยดัค่าใชจ่้ายได ้สามารถอ่านขอ้มูลยอ้นหลงัไดโ้ดยไม่
จ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ไดทุ้กเวลา  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4C’S) ดา้นการส่ือสาร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรวรรธน์ โพธ์ินอ้ย (2558) ท่ีกล่าวว่า การส่ือสารของสินคา้ท่ีใชเ้ฟสบุ๊คเป็นช่องทางใน
การส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเน้ือหาในการส่ือสารของสินค้าท่ีใชเ้ฟสบุ๊คท่ีพบ
เห็นมากท่ีสุด คือ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าต่างๆ ของผูป้ระกอบการรายย่อย และรายการส่งเสริมการขาย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของถวลัรัตน์ กลัชาญกิจ (2558) ท่ีกล่าวว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ ใหม่ ไดแ้ก่ Facebook, Instagram 
และ Website รองลงมาคือ ส่ือบุคคลท่ีเป็น เพ่ือนหรือคนรัก, คนขายสินคา้ และบุคคลในครอบครัว มีผลต่อการซ้ือ
เคร่ืองประดบัหินสีมงคล 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

การประยกุตใ์ชผ้ลวิจยั 
1. แรงจูงใจ ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัแรงจูงใจ

มาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองความทนัสมยั ความสวยงาม ราคาคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
และมีใชว้สัดุคุณภาพดีน ามาท าเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง 

2. แรงจูงใจ ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยู่ในระดบั
แรงจูงใจมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการควบคุมค่าใชจ่้าย เลือกรูปแบบไดต้ามตอ้งการ พร้อมมี
ใบรับประกนัภายใตคุ้ณภาพของทางร้าน ช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน  

3. แรงจูงใจ ด้านแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยู่ในระดบั
แรงจูงใจมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองคุณสมบติัและความหมายเฉพาะตวั มีรูปแบบสวยงามน่า
ใช ้มีค าบอกเล่าจากนกัโหราศาสตร์ นกัพยากรณ์ และควรใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภณัฑ ์

4. ส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ใชว้สัดุแทใ้น
ขั้นตอนการผลิต ออกแบบสินคา้ให้สวยงาม ควรมีการเสริมเร่ืองของความเช่ือท่ีออกแบบตามดวง สั่งผลิตตาม
ความตอ้งการ มีพนกังานให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งมีคู่มือแนะน าการบูชาหรือบทสวดเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือ
และโชคลาง 

5. ส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ราคาสินคา้อาจจะแตกต่างกนัไปตามทศันคติและความเช่ือแต่ละบุคคล และเนน้การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคา
ระดบักลางถึงสูง โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นวยัท างานและวยัยุคใหม่ท่ีมีก าลงัซ้ือ ท าให้กลุ่มลูกคา้ชอบ ซ้ือซ ้ า 
และเกิดการบอกต่อ เพ่ือขยายฐานลูกคา้  

6. ส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการบริการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายช่องทางให้
เลือก เลือกดูสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการช าระค่าสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ไดห้ลายช่องทาง คน้หา
ขอ้มูลผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต ไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว  

7. ส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ดา้นการส่ือสาร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ การรีวิวจาก
ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ การบรรยายลกัษณะหรือค าโปรยดว้ยเร่ืองราวหรือคุณสมบติัท่ีก ากบัไว ้และใชด้าราหรือบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในการโฆษณาสินคา้ทางส่ือสังคมออนไลน์ มีช่องทางติดต่อกบัลูกคา้เป็นรายบุคคลไดส้ะดวก รวดเร็ว 
รวมทั้งการจดักิจกรรมและประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

8. ผูป้ระกอบการควรน ากลยุทธ์ดา้นการตลาดออนไลน์ มาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเปล่ียนไป โดยการใชช่้องทางออนไลน์ในการน าเสนอสินคา้หรือบริการ ดงัน้ี 

1) ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ (Channels) ควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ Facebook Page ท่ีมีรายการ
สินค้าให้เลือกได้ แอพพลิเคชัน่ Line ในการติดต่อสอบถาม การลงขายสินค้าใน E-Marketplace เช่น Lazada, 
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Shopee เป็นตน้ ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือผ่านช่องทางใดก็ไดท่ี้สะดวก และการส่ือสารกบัลูกคา้หรือผูติ้ดตามผ่าน 
Chat message เพ่ือให้ลูกคา้สามารถสอบถามเก่ียวกบัสินคา้ รวมไปถึงงานดา้นการออกแบบท่ีลูกคา้สามารถเลือก
เคร่ืองประดบัตามค านายพ้ืนดวงของตนเองได ้

2) Omni Channel Marketing เป็นกลยุทธ์ท่ีน าการตลาดทางออนไลน์ (Online) เช่ือมโยงกับช่องทาง
ออฟไลน์ (Offline) ดงันั้น เม่ือสินคา้ของเรามีขายทั้งทางหนา้ร้านและช่องทางออนไลน์ ควรจะให้มีโปรโมชัน่บน
ช่องทางออนไลน์ท่ีลูกคา้สามารถสแกน QR Code หรือน าโคด้ส่วนลดไปแสดงยงัหน้าร้านเพ่ือรับส่วนลดในการ
สินคา้นั้นๆ ได ้เป็นตน้ 

3) Content Marketing เป็นการท าการตลาดดว้ยการสร้างคอนเทนต์เพ่ือดึงดูดใจลูกคา้หรือผูท่ี้เขา้มาอ่าน
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น “ของมนัตอ้งมี สายมู คู่ธุรกิจ” เป็นการออกแบบเคร่ืองประดบั
ตามความต้องการลูกค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการด้านต่างๆ โดยประกอบด้วยค าท านายนักโหราศาสตร์หรือนัก
พยากรณ์ มีคู่มือแนะน าการบูชาหรือบทสวดเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลาง และการบอกต่อของลูกคา้ 

 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างไปยงัต่างจังหวดัหรือครอบคลุม 

ทัว่ประเทศ เพ่ือทราบขอ้มูลท่ีครอบคลมุและหลากหลายมากยิ่งข้ึน และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

2. ควรจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การท า Focus group interview เพ่ือศึกษาใน 
เชิงลึก และไดท้ราบความคิดเห็นในเร่ือง ความคาดหวงั และความตอ้งการจริง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง ว่าเป็นอยา่งไร  

3. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความภกัดี ความไวว้างใจ ความมีช่ือเสียง ความเช่ือ ทศันคติ เป็นตน้ 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่าน 
ส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะจะท าให้ไดง้านวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน  

4. ควรน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้เสนอแนะหรือปรับปรุงเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแนวความเช่ือและโชคลางผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ให้มีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของการพฒันาระบบการบริการ แผนกงานพฒันานกัศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นิยาม
และให้ความหมายแต่ละองค์ประกอบของการพฒันาระบบการบริการ และแนวทางการพฒันาระบบการบริการ 
แผนกงานพฒันานกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น มีวิธีการศึกษา โดยใชก้ารวิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือหาตวัแปรสงัเกต
ได้ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือจ าแนกองค์ประกอบ และใช้การระดมสมองเพ่ือก าหนดแนว
ทางการพฒันาระบบการบริการ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 500 คน ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 15 ปี – ไม่เกิน 20 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี เขา้ใชบ้ริการตั้งแต่ 1 คร้ัง - ไม่เกิน 2 คร้ัง ช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้ริการ 
อนัดบัท่ี 1 อยู่ระหว่าง 10.31 น. – 12.30 น. อนัดบัท่ี 2 อยู่ระหว่าง 12.31 น. – 14.30 น. และอนัดบัท่ี 3 อยู่ระหว่าง 
08.30 น. – 10.30 น. และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร อนัดบัท่ี 1 Facebook/Website อนัดบัท่ี 2 สโมสร
นกัศึกษา อนัดบัท่ี 3 อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม สามารถจ าแนกองคป์ระกอบของการพฒันาระบบการบริการได ้3 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) บริการการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน (Service to standardized education) ใช้ตวัย่อ “S” (2) 
บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Service to convenience achievement) ใชต้วัย่อ “S” และ (3) การศึกษา
เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ (Service to better relations) ใชต้วัยอ่ “S” โดยองคป์ระกอบทั้งหมดสามารถอธิบายการ
พฒันาระบบการบริการ ร้อยละ 69.875 น าองคป์ระกอบท่ีไดก้ าหนดเป็นแนวทาง “3’s” ให้นิยามว่า “การบริการ ท่ี
เป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาระบบ” เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริการและน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในระบบการบริการปี 2564 จ านวน 3 แนวทาง 1 โครงการ 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123 หมู่ที่ 16 อาคารสุนทร-
อารยา อรุณานนทช์ยั ถ. มิตรภาพ อ  าเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 email: khunakorn.in@kkumail.com 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษา, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประจ าวทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, email: pruchi@kku.ac.th 
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Abstract 
The purposes of this study were to study the components of the development of service system of student 
development department business and information rajamangala university of technology isan khonkaen campus, 
definition and meaning of the components, and guidelines for service system development. The study used 
document research and semi-structured interview methods to find the observed variables, survey components 
analysis to identify the components, and brainstorming to define the guidelines for service  system development. 
The data were collected from a sample of 500 people. The results showed that the general data of most respondents 
were female, Age from 15 years – not more than 20 years old, Occupation student / student, Study at the bachelor 
level. Accesses the service from 1 time - no more than 2 times, The time of entering the service, No. 1 is between 
10.31 AM - 12:30 PM, No. 2 is between 12.31 PM - 2.30 PM and No.3 is between 8:30 AM - 10:30 AM. And 
channels to receive news and information, No. 1 Facebook/Website No. 2 Student Club and No. 3 Activity 
Advisor. There were 3 service system development components, (1) Service to standardized education, (2) Service 
to convenience achievement, and (3) Service to better relations, presented as a concept “3’s”. All components 
explained 69.875% of service system development and were applied as guidelines to service system in 2021 
consisting of 3 guidelines and 1 projects  
 
Keywords: Student Development Department, Staff or Worker, Service System Development, Service Provider, 
Service 
 

บทน า 

 
การบริการของแผนกงานพฒันานกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนั้น มีความส าคญัต่อการให้บริการดา้นกิจกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นกัศึกษาหรือผูรั้บบริการท่ีเข้าใชบ้ริการภายในแผนกงานพฒันานกัศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาและผูรั้บบริการมี
จ านวนมาก ซ่ึงการบริการไม่สามารถครอบคลุมไดทุ้กช่วงเวลา จึงเกิดการให้บริการท่ีมีความล่าชา้ และการติดต่อ
ประสานงานท่ีไม่ต่อเน่ือง อีกทั้งระบบการให้บริการมีความลา้สมยั จึงเกิดปัญหากบักระบวนการให้การให้บริการ 
จากปัญหาดา้นการบริการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ท าให้การบริการการศึกษาจ าเป็นตอ้งให้
ระบบเทคโนโลยีมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและก้าวทนัต่อพฤติกรรม
การเปล่ียนแปลงของผูรั้บบริการในปัจจุบนั ทั้งยงัเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์รได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถพฒันาเป็นระบบการบริการท่ีดีข้ึนไดใ้นอนาคต โดยน าหลกัการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การแสวงหาประสิทธิภาพของระบบราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ น าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใชก้บัการบริหารงานภาครัฐ (ฉัตรชยั นาถ ้าพลอย, 2563) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั เพ่ือปรับเปล่ียนการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนั
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สมรรถนะสูง การปรับวฒันธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทนัสมยั และ
พร้อมท่ีจะปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) เพ่ือยกระดบัขีด
ความสามารถของระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามตวัช้ีวดัขององค์การแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน และมีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) การท างานอยา่งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงถึงกนัโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั โดยอาศยัปัจจยัหลกัส าคญั  คือ การสานพลงัทุกภาคส่วน 
(Collaboration) การสร้างนวตักรรม (Innovation) และการปรับเขา้สู่การเป็นดิจิทลั (Digitization/ Digitalization) 
(คณะท างานแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ส่วนราชการตอ้งออกแบบ
ระบบงานแบบบูรณาการด้วยระบบดิจิทลั และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการปฏิบัติราชการและบริการ
ประชาชน รวมทั้งออกแบบการท างานท่ีมีความเป็นเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และต้องพลิกโฉมการ
ท างานของแต่ละส านกั/กอง กลุ่ม ฝ่าย และบุคคล ให้เขา้สู่ยุคดิจิทลั โดยพฒันาระบบการท างานตามตวัช้ีวดัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงผูวิ้จยัเป็นผูป้ฏิบติังานภายในแผนกงานพฒันานกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เพ่ือตอบโจทย์
ของผูใ้ชบ้ริการในบริบทของคณะเป็นส าคญั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองค์ประกอบ ก าหนดช่ือและนิยามแต่
ละองค์ประกอบ และก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการบริการ เพ่ือแนวทางท่ีเป็นประโชยน์ในการปฏิบติังาน
ตามระเบียบการบริหารงานและพฒันาระบบการท างานตามตวัช้ีวดัอย่างต่อเน่ือง และลดปัญหาการบริหารงาน
ภายในองคก์ร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวจิยัเอกสาร 
การวิจยัเอกสารเก่ียวกบัตวัแปรนั้นถือไดว้่าเป็นการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ โดยหาขอ้เท็จจริงตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัของขอ้มูล จากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (Scott, 2006)  
 
การสัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสมัภาษณ์ไวล้่วงหนา้

อย่างเป็นขั้นตอน (มานพ คณะโต, 2550)โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ และเขา้ใจการ
ท างานเก่ียวขอ้งกบังานบริการการศึกษา 1 ปี ข้ึนไป และอยูใ่นสายบริหารระดบั 6 ข้ึนไป 
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ตารางที่ 1 ความถ่ีสะสมตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบแนวทางการพฒันาระบบการบริการ แผนกงานพฒันา
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ตวัแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการบริการแผนกงานพฒันานักศึกษา ความถี่ 

เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญในงานท่ีให้บริการ 31 
การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีมีความเรียบร้อยและเหมาะสม 29 
เจา้หนา้ท่ีให้ค าแนะน าและตอบค าถามทุกคร้ัง  29 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความถูกตอ้งเม่ือเขา้ใชบ้ริการ  29 
ความกระตือรือร้น ใส่ใจดูแลในการให้บริการ  28 
มีความพร้อมในการให้บริการ  28 
ช่องทางในการติดต่อให้บริการท่ีหลากหลาย 28 
มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีครบครันและทนัสมยั 28 
การติดต่อประสานงานและให้บริการอยา่งรวดเร็ว 27 
เจา้หนา้ท่ีจดจ าวตัถุประสงคแ์ละเขา้ใจเหตุผลเฉพาะเจาะจงรายบุคคลในการเขา้ใชบ้ริการ 27 
เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  27 
พ้ืนท่ีในการให้บริการมีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 27 
เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเตม็ใจ  27 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการไดต้รงตามท่ีตอ้งการ 27 
ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีความเป็นกนัเอง 26 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน 26 
ระบบการใหบ้ริการมีความปลอดภยัเช่ือถือได ้ 26 
เจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก  25 
การให้บริการมีมาตรฐาน 25 
พ้ืนท่ีในการให้บริการเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 25 
พ้ืนท่ีในการให้บริการมีความสะดวก 25 
เก็บขอ้มูลและเรียบเรียงไม่มีการสูญหาย  25 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการทนัทีท่ีเขา้ใชบ้ริการ 24 
เจา้หนา้ท่ีแจง้กฎของมหาวิทยาลยัก่อนเขา้ใชบ้ริการ 24 
พ้ืนท่ีในการให้บริการเหมาะสมแก่การเขา้ใชบ้ริการ 24 
เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกลางในการให้บริการ 24 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบในการให้บริการ 23 
เจา้หนา้ท่ีเปิดโอกาสให้ซกัถาม และตอบค าถามของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเสมอ  23 
เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกต่อผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 23 
ขั้นตอนการให้บริการมีความชดัเจน 23 
ขั้นตอนในการให้บริการไม่ซบัซ้อนเขา้ใจง่าย  23 
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ตารางที่ 1 ความถ่ีสะสมตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบแนวทางการพฒันาระบบการบริการ แผนกงานพฒันา
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
(ต่อ) 

 

วธีิการศึกษา 
 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการใชเ้ทคนิคในการส ารวจและ

หาความหมายของตวัแปรท่ีสงัเกตได ้ เพ่ือหาความชดัเจนขององคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัคะแนนตามการวดัตามตวั
บ่งช้ีในกรณีท่ีนักวิจยัไม่มีทฤษฎีสนับสนุน (อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี, 2559) มีวตัถุประสงค์หลกัในการลดลงของ
จ านวนตวัแปรให้เป็นองค์ประกอบเดียวกนั และก าหนดเป็นตวัแปรใหม่ท่ีสามารถน าขอ้มูลไปหาค่าวิเคราะห์เชิง
สถิติได ้(ปรียานุช อภิบุณโยภาส, 2559) 

1.การก าหนดและการจ าแนกประชากร/กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
ประชากรท่ีส ารวจในงานวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการของแผนกงานพฒันานกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 500 คนโดยเป็น
ขนาดตวัอย่างของกลุ่มตวัอย่างท่ีอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีควรจะมีขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 500 คน (Comrey and Lee, 1992) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
โดยสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิด ซ่ึงมีขั้นตอนในการออกแบบและเน้ือหาของแบบค าถาม

ตามล าดบั ดงัน้ี 
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบได้ดว้ย ค าถาม 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  

ระดบัการศึกษา ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ และช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้ริการ โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended Question) 

ตวัแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการบริการแผนกงานพฒันานักศึกษา ความถี่ 

ช่วงเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 23 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 22 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทุกคร้ัง  22 
มีการจดัวางเอกสารท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 22 
แบบฟอร์มค าร้องเป็นมาตรฐานเขา้ใจง่าย 22 
เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ  22 
มีป้ายบอกขั้นตอนในการให้บริการท่ีชดัเจน 22 
เจา้หนา้ท่ีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 22 
ส านกังานเปิดให้บริการตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ  22 
มีป้ายบอกต าแหน่งพ้ืนท่ีในการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน 22 
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แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อความส าคญัขององค์ประกอบการบริการแผนกงานพฒันานกัศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบ
ไปดว้ย ค าถาม 41 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั  

3. วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาและส ารวจขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามส ารวจขอ้มูล

แนวทางการพฒันาระบบการบริการ จ านวน 500 ชุด ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 พฤศจิกายน 
2563 โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบแบบสอบถาม และด าเนินการกรอกขอ้มูลลงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
วิเคราะห์และประมวลผล รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 1 เดือน 

4. วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows 

เพ่ือหาค่าสถิติ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 6 ขั้นตอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรแนวทางการพัฒนาระบบการบริการ แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 
 
ตารางที่ 2 องคป์ระกอบท่ี 1  

องค์ประกอบที่ 1 Factor Loading Score 
ระบบการใหบ้ริการมีความปลอดภยัเช่ือถือได ้ 0.702 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทุกคร้ัง 0.697 
มีการจดัวางเอกสารท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 0.687 
เก็บขอ้มูลและเรียบเรียงไม่มีการสูญหาย 0.683 
แบบฟอร์มค าร้องเป็นมาตรฐานเขา้ใจง่าย 0.660 
การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีมีความเรียบร้อยและเหมาะสม 0.659 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบในการให้บริการ 0.657 

ช่วงเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 0.616 

การให้บริการมีมาตรฐาน 0.613 

เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญในงานท่ีให้บริการ 0.599 

ขั้นตอนการให้บริการมีความชดัเจน 0.598 

มีป้ายบอกต าแหน่งพ้ืนท่ีในการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน 0.591 

พ้ืนท่ีในการให้บริการมีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 0.570 

เจา้หนา้ให้บริการดว้ยความถูกตอ้งเม่ือเขา้ใชบ้ริการ 0.551 

มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีครบครันและทนัสมยั 0.531 
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ตารางที่ 3  องคป์ระกอบท่ี 2 

องค์ประกอบที่ 2 Factor Loading Score 
เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 0.707 
เจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 0.681 
เจา้หนา้ท่ีให้ค าแนะน าและตอบค าถามทุกคร้ัง 0.676 
เจา้หนา้ท่ีเปิดโอกาสให้ซกัถาม และตอบค าถามของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเสมอ 0.672 
เจา้หนา้ท่ีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 0.654 
เจา้หนา้ท่ีจดจ าวตัถุประสงคแ์ละเขา้ใจเหตุผลเฉพาะเจาะจงรายบุคคลในการเขา้
ใชบ้ริการ 

0.633 

เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเตม็ใจ 0.612 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน 0.599 

เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกลางในการให้บริการ 0.595 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการไดต้รงตามท่ีตอ้งการ 0.582 
เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกต่อผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 0.575 

เจา้หนา้ท่ีแจง้กฎของมหาวิทยาลยัก่อนเขา้ใชบ้ริการ 0.565 

ส านกังานเปิดให้บริการตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 0.559 

พ้ืนท่ีในการให้บริการเหมาะสมแก่การเขา้ใชบ้ริการ 0.552 
พ้ืนท่ีในการให้บริการมีความสะดวก 0.538 

มีป้ายบอกขั้นตอนในการให้บริการท่ีชดัเจน 0.518 

พ้ืนท่ีในการให้บริการเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 0.494 

 
ตารางที่ 4 องคป์ระกอบท่ี 3 

องค์ประกอบที่ 3 Factor Loading Score 
ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีความเป็นกนัเอง 0.746 

มีความพร้อมในการให้บริการ 0.720 

การติดต่อประสานงานและให้บริการอยา่งรวดเร็ว 0.709 

ความกระตือรือร้นใส่ใจดูแลในการให้บริการ 0.703 

เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 0.670 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการทนัทีท่ีเขา้ใชบ้ริการ 0.658 

ขั้นตอนในการให้บริการไม่ซบัซ้อนเขา้ใจง่าย 0.628 

ช่องทางในการติดต่อให้บริการท่ีหลากหลาย 0.558 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 0.553 
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ผลการศึกษาเพ่ือก าหนดช่ือและให้ความหมายองค์ประกอบของแนวทางการพฒันาระบบการบริการ แผนกงาน
พัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถตั้ งช่ือว่า บริการการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน (Service to standardized education)  
ใช้ตวัย่อ “S” องค์ประกอบท่ี 1 หมายความว่า การบริการท่ีเน้นความถูกต้องและสร้างมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 15 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถตั้ ง ช่ือว่า บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Service to convenience 
achievement) ใชต้วัย่อ “S” องค์ประกอบท่ี 2 หมายความว่า การบริการและอ านวยความสะดวก เพ่ือเติมเต็มทุก
ช่วงเวลา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 17 องคป์ระกอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 สามารถตั้งช่ือว่า บริการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ (Service to better relations) ใช้
ตัวย่อ “S” องค์ประกอบท่ี 3 หมายความว่า การบริการเพ่ือความสัมพนัธ์ท่ีดี และเพ่ิมความพร้อมให้บริการ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 9 องคป์ระกอบ 

ผลการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการบริการ แผนกงานพฒันานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

แนวทางท่ีเกิดจากการประยุกต์ขององค์ประกอบท่ี 1 – 3  ผูป้ฏิบติังานภายในแผนกควรมีความรู้และทกัษะ
ความช านาญเก่ียวกบังานพฒันานกัศึกษา และงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือแก่
ผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ 

ช่ือโครงการ “E-SSD FBAIT” 
หลักการและเหตุผล 
จากการศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการบริการแผนกพฒันานกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พบว่า กระบวนการบริการท่ีดี ควรมี
ความรู้ความเขา้ใจทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ 2) การอ านวยความสะดวกในทุกระดบั 3) 
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 3’s ท่ีครอบคลุมทั้งหมดทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ บริการการศึกษาท่ี
ไดม้าตรฐาน (Service to standardized education) บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Service to convenience 
achievement) บริการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ (Service to better relations) แนวคิดน้ีสามารถน าไป
พฒันาระบบการบริการการศึกษาท่ีดีในอนาคตได้ โดยกลุ่มผูใ้ช้บริการในยุคปัจจุบนัใช้โซเชียลมีเดียในการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลในการรับบริการ และเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค-19 จึงท าให้สถานบนั
การศึกษาลดการเรียนการสอน ท าให้เขา้ถึงการบริการไดย้ากข้ึน และองคก์ารอนามยัโรคประกาศให้โรคโควิด-19 
เป็นโรคระบาดร้ายแรง เน่ืองจากการแพร่ระบาดท่ีกระจายไปในหลายประเทศทัว่โลก หน่ึงในวิธีการรับมือกบัการ
ระบาดคือ Social distance หรือการเพ่ิมระยะห่างระหว่างกนัในสงัคม เพ่ือป้องกนัการระบาดจากคนสู่คน 

วธีิการด าเนินงาน 
แนวทางท่ี 1  บริการการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน (Service to standardized education) สร้างแพตฟอร์มท่ีเป็น

มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ชบ้ริการและเพ่ิมความถูกตอ้งในการตอบค าถามของ
เจ้าหน้าท่ี โดยมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของเจา้หน้าท่ีภายในแผนกพฒันา
นกัศึกษา ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน และศึกษาท าความเขา้ใจ
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พ้ืนฐานความรู้ท่ีพ่ึงประสงค ์โดยแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างประสบการณ์ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร 
เพ่ือสร้างมาตรฐานองคค์วามรู้ท่ีมัน่คง 

แนวทางท่ี 2 บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Service to convenience achievement) เป็นระบบการ
ให้บริการท่ีสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง แลให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้บริการอย่างครบถ้วน  
มีแบบฟอร์มค าร้องให้ดาวน์โหลดผ่านระบบออนไลน์และสามารถยื่นค าร้อง เพ่ือลดระยะเวลาการอนุมติัค าร้อง 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีหรือช่องทางในการติดต่อประสานงานดา้นกิจกรรม 

แนวทางท่ี 3 บริการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ (Service to better relations) เขา้ร่วมกิจกรรมภายใน
แพตฟอร์มระหว่าง อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม เจ้าหน้าท่ี และนกัศึกษา เพ่ือเพ่ิมการติดต่อส่ือสารในดา้นกิจกรรม 
การตรวจเชค็หน่วยกิตกิจกรรมผา่นรูปภาพและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมบนแพตฟอร์มท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ และสามารถแนะน าการร่วมกิจกรรมในภาคการศึกษา โดยการตอบค าถามผ่านเจ้าหน้าท่ี สโมสร
นกัศึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเป็นหลกั 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 15 ปี – ไม่เกิน 20 ปี ประกอบ

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เขา้ใชบ้ริการตั้งแต่ 1 คร้ัง - ไม่เกิน 2 คร้ัง ช่วงเวลาใน
การเขา้ใชบ้ริการ อนัดบัท่ี 1 อยูร่ะหว่าง 10.31 น. – 12.30 น. อนัดบัท่ี 2 อยูร่ะหว่าง 12.31 น. – 14.30 น. และอนัดบั
ท่ี 3 อยูร่ะหว่าง 08.30 น. – 10.30 น. และช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสาร อนัดบัท่ี 1 Facebook/Website อนัดบัท่ี 2 
สโมสรนกัศึกษา อนัดบัท่ี 3 อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 

สรุปผลการศึกษาตามองค์ประกอบของการพัฒนาระบบการบริการ แผนกงานพัฒนานัก ศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากตวั
แปรตั้งตน้ 41 ตวัแปร น ามาวิเคราะห์เหลือจ านวน 3 องคป์ระกอบดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 สามารถตั้งช่ือว่า บริการ
การศึกษาท่ีได้มาตรฐาน (Service to standardized education) ใช้ตัวย่อ “S” องค์ประกอบท่ี 1 หมายความว่า  
การบริการท่ีเน้นความถูกต้องและสร้างมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย จ านวน 15 
องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบน้ี อธิบายถึงแนวทางการพฒันาระบบการบริการ ร้อยละ 64.286 องค์ประกอบท่ี 2 
สามารถตั้งช่ือว่า บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Service to convenience achievement) ใชต้วัย่อ “S” 
องค์ประกอบท่ี 2 หมายความว่า การบริการและอ านวยความสะดวก เพ่ือเติมเต็มทุกช่วงเวลา ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย จ านวน 17 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบน้ี อธิบายถึงแนวทางการพฒันาระบบการบริการ  
ร้อยละ 3.100 องค์ประกอบท่ี 3 สามารถตั้งช่ือว่า บริการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ (Service to better 
relations) ใช้ตวัย่อ “S” องค์ประกอบท่ี 3 หมายความว่า การบริการเพ่ือความสัมพนัธ์ท่ีดี และเพ่ิมความพร้อม
ให้บริการ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 9 องคป์ระกอบ ซ่ึงองคป์ระกอบน้ี อธิบายถึงแนวทางการพฒันา
ระบบการบริการ ร้อยละ 2.489 โดยน าองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ มาจดัท าโครงการ “E-SSD FBAIT” เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการ แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ควร

น าโครงการและใชแ้นวทาง “3’s” เพ่ือพฒันาการบริการในแต่ละแผนกงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
1. ควรศึกษามุมมองของผูบ้ริหารองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการการศึกษา เพ่ือเพ่ิมแนวทางการพฒันาองค์กร

ในมิติอ่ืนๆต่อไป 
2. ควรศึกษาขั้นตอนการบริการดา้นการบริการการศึกษา ท่ีสร้างรูปแบบกระบวนการให้บริการ และเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการด าเนินงานใหม่ ท่ีตอบโจทยแ์ก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการในอนาคต 
3. ควรศึกษาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ เพ่ือปรับรูปแบบองคก์รให้ทนัต่อพฤติกรรมของผูเ้ขา้

ใชบ้ริการแต่ละยคุสมยั 
4. ควรศึกษามุมมองของกลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการอ่ืนๆ เพ่ือจ าแนกระดบัการให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการเฉพาะกลุ่ม 
5. ควรศึกษาองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการการศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รต่างๆ 

และเพ่ิมศกัยภาพในระบบการให้บริการ 
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2552). สถิตสิ าหรับงานวจิยั. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
คณะท างานแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ. (2563).แผนยุทธศาสตร์การพฒันา

ระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 – 2565. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
ฉัตรชยั นาถ ้าพลอย. (2563). การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. วารสารศิลปะศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2(2), 

461-470. 
ปรียานุช อภิบุณโยภาส. (2559). การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจในการวิจยัองคก์าร. วารสารสารจัดการ

สมัยใหม่, 13(2), 38-39. 
มานพ คณะโต. (2550). วิธีวิทยาการเชิงคุณภาพคุณภาพในระบบสุขภาพ. วารสารชุมชน พมิพ์คร้ังที่ 1 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ยทุธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์ชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560. คน้เม่ือ 1 กนัยายน 2563, จาก 

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index  
อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี. (2559). การเปรียบเทียบผลการใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

ของแบบวดัทุนทางสงัคมระหว่างการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร, 11(2), 48-59. 

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 270 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum. 

Scott, J. (2006). Documentary Research. London: Sage. 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 271 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลเิคชัน K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทย ของผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึน้ไป ในเขตพืน้ที่จังหวดัสระบุรี 

Factors affecting the decision to use K PLUS application service of 
Kasikornbank of the elderly aged 50 years and over in the Saraburi Province 

 
จริยา จารุนัย1 และ ปราณ ีเอี่ยมละออภักดี2 

Jariya Jaroonai and Pranee Eamlaorpakdee 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการ
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
สระบุรี ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยไม่
แตกต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั นอกจากน้ี พฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย 
แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร, แอปพลิเคชัน K PLUS, ผู้สูงอำยุ 
 

Abstract 
The objective of this study was to study the factors affecting the decision to use K PLUS application service of 
Kasikornbank of the elderly aged 50 years and over in the Saraburi Province. The research instrument was 
questionnaires using to collect data from 400 samples. The results were that difference in gender had no different 
in decision to use K PLUS application service of Kasikornbank but difference in age, status, education, career, 
and income had different in decision to use K PLUS application service of Kasikornbank. Difference in consumer 
behavior had different in decision to use K PLUS application service of Kasikornbank and difference in marketing 
mix had no different in decision to use K PLUS application service of Kasikornbank. 
 

Keywords: Consumer behavior, Marketing mix, Decision to use service, K PLUS application, Elder 
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1. บทน า 
 
ประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียติดอนัดบัตน้  ๆ  ของโลก อีกทั้ง Mobile Banking ไดเ้ขา้

มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูค้นมากข้ึนและอตัราการใชส้มาร์ทโฟน (Smart Phone) ของคนไทยก็เพ่ิมข้ึน
อย่างมาก (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2563) แต่ยงัมีประชากรไทยอีกจ านวนมากท่ียงัไม่ท าธุรกรรม
ผ่าน Mobile Banking โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตภูมิภาคต่าง ๆ เน่ืองจากยงัมีความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีค่อนขา้งน้อย ท าให้ไม่กลา้ใชง้าน จึงท าให้ยงัมีกลุ่มคนท่ีรู้สึกสะดวกใจท่ีจะใชบ้ริการและท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านสาขาของธนาคารและตูเ้อทีเอ็มมากกว่า เน่ืองจากพวกเขายงัขาดความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยี 
โดยเฉพาะในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

แต่เดิมผูสู้งอายุส่วนมากจะมีความคิดต่อต้านการเปล่ียนแปลง และมีความเช่ือว่าเทคโนโลยีเป็นเร่ืองของเด็ก
วยัรุ่นเท่านั้น และกลวัว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ ดงันั้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผูสู้งอายุ (ภาณุ อดกลั้น, 2557) แต่ในปัจจุบนัน้ี การเรียนรู้เทคโนโลยีของผูสู้งอายจุะ
เป็นไปเพ่ือพฒันาการส่ือสารและการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้จากท่ีท างาน และ
การเรียนรู้จากเพ่ือนหรือญาติพ่ีนอ้ง ซ่ึงผูสู้งอายุมีการยอมรับเทคโนโลยีมากข้ึน เน่ืองจากพวกเขาเห็นว่าเทคโนโลยี
เหล่าน้ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่พวกเขาได้ รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางแอปพลิเคชนั จากการท่ีเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตและเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ
ผูสู้งอายุมากข้ึน จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี 
โดยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ี
เป็นเจา้ของสมาร์ทโฟนก็มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีเคล่ือนท่ีในรูปแบบต่างๆ 
มากข้ึน และจากการท่ีผูสู้งอายุในปัจจุบนัมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึน นกัพฒันาและนกัการตลาดจึงพุ่งเป้าไปท่ีการพฒันา
เทคโนโลยีและท าการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มผูสู้งอายุมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีขนาด
ใหญ่ มีก าลงัซ้ือ และมีศกัยภาพในการบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ ในลกัษณะประชากรผูสู้งอายุท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องผ่านช่องทางแอปพลิเคชนั K PLUS เพ่ือน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคาร
กสิกรไทย ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะประชากรและพฤติกรรมของผูสู้งอายตุ่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายท่ีุมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย  
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3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ขนาด

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็น ลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดจ้าก
ประชากรจะนิยมน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั จะ
มีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีต่างกนั 

 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ชูชยั สมิทธิไกร (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก 

(Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 
2.3 แนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ น ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เดิมส่วน
ประสมทางการตลาดมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาไดมี้การคิดตวัแปรเพ่ิมตวัแปรข้ึนมาอีก 3 ตวั 
ไดแ้ก่ บุคคลากร (People) การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้
มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจท่ีเก่ียวของกบัการบริการ จึงเรียกได้
ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  
 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 
Kotler (2000) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพ

และทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ และ อรทยั เลิศวรรณวิทย ์(2560) ได้
กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคว่า เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้น คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การค้นหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ทวีศกัด์ิ สู่สวสัด์ิ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile banking ของธนาคาร

ออมสิน (MYMO) และธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ในจงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดัเพชรบุรี เก็บ
ข้อมูลจากลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของธนาคารออมสินกับธนาคารกสิกรไทยในจังหวดั
เพชรบุรี จ านวน 228 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile banking ของ
ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดัเพชรบุรีมี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัต่อบริการ มุมมอง
ต่อคุณภาพบริการ มุมมองคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจโดยรวมของบริการท่ีไดรั้บ การแนะน าบริการ  และความ
ภกัดีต่อบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วรรณพร หวลมานพ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์
ก้ิงพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทาง
ประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั ผลการศึกษาพบว่า อายไุม่มี
ความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการใช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั แต่อาชีพ และรายได้ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมในการใชง้านแอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั นอกจากน้ียงัพบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่างกนั และยงัพบอีกว่า ผูใ้ชท่ี้มีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโม
บาย แบงก้ิงพลสั มากกว่า 6 คร้ัง/สปัดาห์ มีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัมากท่ีสุด ซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบวก ส าหรับประเดน็พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน ความถ่ี ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
การใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 
 

2.6 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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3. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป โดย
จะศึกษาเฉพาะผูใ้ชใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชัน K-PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี จ านวน 400 คน โดยผูวิ้จยัไดท้  าการสุ่มตวัอย่าง
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Area Sampling) ใชวิ้ธีเลือกสุ่มตามธนาคารกสิกรไทยในเขต
พ้ืนท่ี จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีทั้งส้ิน 9 สาขา ประกอบดว้ย สาขาสระบุรี สาขาสุดบรรทดั สาขาโรบินสระบุรี สาขา
โลตสัสระบุรี สาขาหนองแค สาขาหินกอง สาขาแก่งคอย สาขามวกเหลก็ และสาขาพระพุทธบาท 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอย่างก าหนดจ านวน (Quota Sampling) ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาละ 45 คน เพ่ือให้ครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้คือ 400 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ก่อนการแจกแบบสอบถามผูวิ้จยัไดท้  าการสอบถาม
กลุ่มตวัอยา่งว่า “ท่านอายมุากกว่า 50 ปีหรือไม่” และ “ท่านเคยใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทยหรือไม่” หากเคยใชบ้ริการจึงจะเร่ิมด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใน 9 สาขา
ของธนาคารกสิกรไทยในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี หลงัจากไดแ้บบสอบถามครบแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาบนัทึกและลงรหสัโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญไดล้งความเห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการบนัทึกผลและหาค่าดชันีช้ีวดัความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีช้ี
วดัความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ดชันีช้ีวดัความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.05 ผูวิ้จยัไดน้ าไปปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด จากนั้นน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-coefficient) ซ่ึงผลการทดสอบ พบว่า แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าความเช่ือมัน่
มากกว่า 0.70 จึงน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงได ้(Best & Kahn, 1986) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

1.1 การอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยน าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 
2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขต

พ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย 
แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA  

2.2 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA  

2.3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสระบุรี 
แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสระบุรี ท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ธนาคารกสิกรไทย 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2559) ท่ีกล่าวว่า 
แนวคิดดงักล่าวมีหลกัการและเป็นเหตุเป็นผลโดยเช่ือในหลกัการท่ีว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยส์ามารถด าเนิน
ชีวิตตามกรอบท่ีสังคมไดก้ าหนดเป็นแม่บทไว ้และสังคมทัว่ไป ๆ จะท าหน้าท่ีในการก าหนดให้บุคคลท่ีมีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ขนาดครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว
เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดจ้ากประชากรจะนิยมน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด เน่ืองจากคน
ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีต่างกัน ทั้งน้ีตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
ส าคญัท่ีนิยมน ามาศึกษาเก่ียวกบับุคคล อาจเป็นเพราะการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ถือเป็นส่ิงส าคัญทาง
การตลาด รวมถึงงานวิจยัในคร้ังน้ี มีจ านวนประชากรมาก และมีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
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ท าความเขา้ใจถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ เพ่ือสามารถแยกกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาไดอ้ย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั้น ไดแ้ก่ อาย ุเพศ วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานะทางสังคม 
เป็นต้น ซ่ึงมีความส าคัญต่อนักการตลาด เน่ืองจากลักษณะดังกล่าวมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค และง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ๆ และช่วยให้เห็นถึงกลุ่ม
ตลาดท่ีส าคญั ท าให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พบว่า พฤติกรรมของผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
สระบุรี ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชแ้อปพลิเคชนั ระยะเวลาในการใชแ้อปพลิเคชนั ช่วงเวลาท่ีใชแ้อปพลิเคชนั 
ช่วงวนัท่ีใชแ้อปพลิเคชนั ช่องทางท่ีรู้จกัแอปพลิเคชนั และรูปแบบการใชแ้อปพลิเคชนั ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเตชะพิทย ์ผลาวงศ ์(2558) ท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer 
buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
ระลึกถึงความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเขามีอยู่กบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการ (Kerin, Berkowitz, Hartley, & Rudelius, 2004) ซ่ึง
เกิดจากตวัแปรภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย ความตอ้งการและการจูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิด 
ส่วนตัว การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ตัวแปรภายนอกหรือปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการ
ก าหนดความตอ้งการของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวีศกัด์ิ สู่สวสัด์ิ (2559) ท่ีกล่าวถึง พฤติกรรม
ซ่ึงบุคคลท าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคไดมี้การตดัสินใจซ้ือและมีการใชสิ้นค้าหรือบริการท่ีได้
จ่ายเงินซ้ือมาแล้วกระบวนการน้ีจึงรวมไปถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือและการใช้บริการ และสอดคลองกับ
งานวิจยัของวรรณพร หวลมานพ (2558) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นค้าและ
บริการ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว โดยบุคคลท่ี
จะถือว่าเป็นผูบ้ริโภค คือ บุคคลผูซ่ึ้งมีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซ่ึงสินค้าและบริการท่ีได้มีการเสนอขายโดย
สถาบนัการตลาด ทุกคนต่างก็เป็นผูบ้ริโภค อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เกิดจาก 1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
โดยปัจจยัดา้นวฒันธรรม ยงัรวมถึง ความเช่ือ ความรู้ การศึกษา ความเช่ือ และความรู้ในปัจจุบนั ท่ีถือเป็นปัจจยัท่ี
กระทบต่อกระบวนการการบริโภค 2) ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอ้างอิงอย่างครอบครัว 
บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ ปัจจุบนัโลกยุค 4.0 ท าให้เราเห็นผลกระทบจากปัจจยัด้านสังคมอย่างชดัเจนในการ
ตดัสินใจซ้ือ หรือบริโภค เน่ืองจากข่าวสาร รวมถึงการแสดงบทบาทและสถานะทางสังคม ถูกตอกย  ้า และรับรู้ได้
ง่ายผ่านโลกออนไลน์ การบริโภคสินค้าและบริการกลายเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสถานะทางสังคมให้กับ
ผูบ้ริโภคต่อสังคมภายนอกได ้ยกตวัอย่างเช่น การบริโภคสินค้าราคาแพง สามารถสร้างความรับรู้ถึงสถานะทาง
สังคมระดบัสูงให้แก่ผูบ้ริโภคได ้3) ปัจจยัส่วนบุคคล ผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ มาจากเหตุผล หรือ
คุณสมบติัส่วนบุคคล เช่น อาย ุอาชีพ ความชอบ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล ์เป็นตน้  4) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อตวัผูบ้ริโภคอนัเป็นเหตุให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้สินค้าและบริการ เช่น 
Promotion ทางการตลาด การจูงใจด้วยค าพูดท่ีดึงดูด การสร้างความรับรู้ของผู้ขาย ความเช่ือ บุคลิกภาพ  และ
แนวความคิดของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทย ของผูส้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของปวิตรา สอนดี (2560) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์การตลาดก็คือส่วนประสมทางการตลาดและ
กระบวนการในการก าหนดส่วนประสมให้เหมาะสมนั้นจะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกิจและผลิตภณัฑ์ และ
สอดคลอ้งกบังานวยัของชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล การจดัการ
ขั้นตอนการให้บริการ และการมีสัญลกัษณ์แสดงจุดให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและความสัมพนัธ์กบั
ธนาคาร ปัจจยัดา้นราคาและการอ านวยความสะดวกในดา้นท่ีจอดรถ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคารและสถานท่ีรองรับผูม้าใช้บริการ และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ส าหรับผลการวิจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ของ
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีอาย ุ56-60  คิดเป็นร้อยละ 68 สถานภาพสมรสแลว้ 308 
คน คิดเป็นร้อยละ 77 จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 246 คิดเป็นร้อยละ 61.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนั K PLUS ธนาคารกสิกรไทย พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชนั K PLUS มากกว่า 6 คร้ัง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50.5 ระยะเวลาการใชแ้อปพลิเคชนั 31-45 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.5 ใชแ้อปลิเคชนัช่วงวนั
ธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รู้จกัแอปลิเคชนัช่องทางส่ือออนไลน์ จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37 และใชแ้อปลิเคชนัในรูปแบบท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ผ่านออนไลน์ 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 58 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 7 ดา้นภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97, S.D. = 
1.01) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
( X  = 4.41, S.D. = 0.85) ดา้นบุคคลากร มีค่ามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20, S.D. = 1.01) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่ามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.17, S.D. = 1.02)  ดา้นกระบวนการ มีค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก    
( X = 4.14, S.D. = 1.05) ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 1.09) ด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88, S.D. = 1.04) และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 2.87, S.D. = 1.02) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1  พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสระบุรี ท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีอายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคาร
กสิกรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พบว่า พฤติกรรมของผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
สระบุรี ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชแ้อปพลิเคชนั ระยะเวลาในการใชแ้อปพลิเคชนั ช่วงวนัท่ีใชแ้อปพลิเคชนั 
ช่องทางท่ีรู้จกัแอปพลิเคชนั และรูปแบบการใชแ้อปพลิเคชนั ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั 
K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K 
PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ของผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยของ

ผูสู้งอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี สามารถน าผลการศึกษามาเป็นองค์ความรู้และแนวทางใน
การพฒันาการให้บริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยให้กบัผูสู้งอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ควรมีการ
ออกแบบแอปพลิเคชนั K PLUS ให้มีการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน และมีขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีใช้
เวลาไม่นานเพ่ือให้ผูสู้งอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป สามารถท าความเขา้ใจ และใชง้านแอปพลิเคชนั K PLUS ไดง่้ายข้ึน 

 ดา้นพฤติกรรมของผูสู้งอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ทางธนาคารกสิกรไทยควรปรับปรุงการให้บริการ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ควรมีการประชาสัมพนัธ์โดยการโฆษณาให้ผูใ้ชบ้ริการของผูสู้งอายตุั้งแต่ 
50 ปีข้ึนไป รับรู้ถึงประโยชน์ต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยเฉพาะความ
สะดวกสบายท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร และสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีตลอด 24 
ชัว่โมง ทั้งน้ีการส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าแอปพลิเคชนั K PLUS มีประสิทธิภาพ และมีความทนัสมยัเป็นผูน้ า
ทางธุรกรรมการเงินจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการของผูสู้งอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป มากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขต
การวิจยัให้กวา้งข้ึน เพ่ือเพ่ิมขอ้มูลในการน ามาวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มต่อไป 

2. ในคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในดา้นอ่ืน และ
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย เพ่ือน าผลการวิจยั
ไปพฒันาแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ของลูกค้า 
บริษทัดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Customers Purchasing Medicines and Medical Supplies of   
DKSH (Thailand) Company Limited in Bangkok. 

 

จันธิรา เด็จดวง 
Juntira Detduang  

 

บทคดัย่อ  
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจ านวน 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ  เหตุผลในการซ้ือ  ช่องทางการสัง่ซ้ือ  ประเภทสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ จุดประสงคใ์นการ
สั่งซ้ือ  ช่องทางการช าระเงิน และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 5P’s 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล การเก็บ
ข้อมูลโดยการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติ หรือไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือก
ตวัอยา่งใชก้ารเลือกตวัอย่างตามสะดวก โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลผา่นโปรแกรม SPSS โดยสามารถแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทาง
การตลาด 5P’s มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมผู้บริโภค , ส่วนประสำมทำงกำรตลำด 5P’s , กำรตัดสินใจซือ้ , ประชำกรศำสตร์, อิทธิพล  
 

Abstract  
Objective To study the factors affecting the purchase of pharmaceutical products and medical supplies of DKSH 
(Thailand) Company Limited customers in Bangkok area. The study of 3 factors that influenced the decision to 
purchase drug and medical supplies were demographic factors such as gender, age, education level. And average 
monthly income Consumer behavior factors include purchase frequency. Reason for purchase Ordering channels 
Type of product ordered Purpose of the order Payment channel And the individuals involved in the decision-
making And the factors of marketing mix 5P's were product aspect, price aspect, distribution channel. In terms of 
promotion, marketing and personalization, data were collected by statistical probability-independent sampling. Or 
not a theory of probability Sample selection Use convenient sample selection. Using the tools used in this research, 
the researcher used questionnaires. Analyze data through SPSS program which can be divided into Descriptive 
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data analysis And inferential data analysis The results of the study showed that Demographic factors Consumer 
behavior factors and 5P's marketing mix influenced drug and pharmaceutical purchasing decisions of customers 
of DKSH (Thailand) Co., Ltd. with a statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Consumer behavior, 5P's marketing segment, Purchase decision , Demography , Influence  
 

1. บทน า  
 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมยามีแนวโน้มรุนแรงข้ึน จากผลิตภณัฑ์ยาน าเขา้ราคาถูกจากอินเดียและจีน, 
การเพ่ิมข้ึนของ นกัลงทุนรายใหม่ โดยเฉพาะการเขา้มาของนกัลงทุนต่างชาติ (เช่น ญ่ีปุ่ น) โดยใชไ้ทยเป็นฐานการ
ผลิตยาช่ือสามญั (Generic drugs) เพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายใน ประเทศของตนและเพ่ือเจาะตลาด CLMV และการเขา้
มาลงทุนของกลุ่มทุนจากธุรกิจอ่ืนในประเทศ ขณะท่ีตน้ทุนของผูผ้ลิตยาในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน จากค่าใชจ่้าย
ในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ไดต้ามมาตรฐาน GMP-PIC/S และราคายาน าเขา้/วตัถุดิบยาน าเขา้ท่ีมีแนวโนม้
สูงข้ึน 

หลงัจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสหลายสายพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาตั้งแต่โรคซาร์ เมอร์ส อี
โบล่า และล่าสุดโควิด-19 ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยสนบัสนุนให้ไทยมีศกัยภาพในการพฒันายาและวคัซีนท่ีมีคุณภาพ
ในราคาท่ีถูกลง ซ่ึงจะช่วยลดการน าเขา้วตัถุดิบยา/ยาตน้ต ารับท่ีมีราคาแพงไดบ้างส่วน 

จากเม่ือปลายปี 2562 ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั หลายธุรกิจประสบปัญหาของพิษเศรษฐกิจท่ีเกิด อีกทั้งยงัเจอกบั
โรคระบาดโควิด19 , การน าเขา้ส่งออกท่ีชะล่อตวัลง รวมไปถึงการท่องเท่ียวการเดินทางเขา้ออกประเทศไทยยงัมี
ขอ้จ ากดัหลาย ๆ อยา่ง หลายธุรกิจตอ้งปิดตวัลงจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และไม่สามารถด าเนิน
กิจการภายใตค้วามเส่ียงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิด         

บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัคงเผชิญกบัปัญหาขา้งตน้ โดยเม่ือปีพ.ศ. 2562 ยอดขายของบริษทั
ประเภทสินคา้ยาและเวชภณัฑใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยอดขาย โดยประมาณ 1,144,794 บิล 4,343,576 กล่อง ซ่ึง
เฉล่ียยอดบิลต่อเดือนอยูท่ี่ 361,964 บิล (ตวัเลขสมมติส าหรับกรณีศึกษาน้ี)  แต่ปีพ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม – 
มิถุนายน ซ่ึงผ่านมาเป็นเวลาคร่ึงปี ยอดขายลดลงยอดขายอยูแ่ค่เพียง 525,790บิล 1,860,150 กล่อง ซ่ึงลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงเฉล่ียยอดบิลต่อเดือนอยูเ่พียงแค่ 43,815 บิลเท่านั้น (ตวัเลขสมมติส าหรับกรณีศึกษาน้ี)   

ดงันั้นการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ของลูกค้าบริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบับริษทั และให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ ์
หรือผูท่ี้สนใจต่อไป อีกทั้งยงัสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะทางการตลาดโลกมากข้ึนอีกดว้ย  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมในการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาและเวชภณัฑ์ของ
ลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
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2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 5 P’s มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑข์อง

ลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเค

เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
ประโยชน์ในการพฒันาแนวคดิ และทฤษฎ ี
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ของลูกค้า

บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร     
 
ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับฝ่ายการตลาดให้กบับริษทัดีเคเอสเอช (ประทศไทย) จ ากดั หรือบริษทัท่ีจ าหน่าย

สินค้ายาและเวชภณัฑ์สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยน้ีไปใช้ในการปรับปรุง และก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ 

2. เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ หรือผูท่ี้สนใจ
ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  5Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) 
ดา้นราคา  ( Price ) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) ดา้นบุคคล (People) 
(Kotler, 1997, p. 98)  

 ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ในการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อย่าง คือ ปัจจยัภายในของกิจการ (internal factors) 
และปัจจยัภายนอก (external factors) (สุวสา ชยัสุรัตน์ 2537, หนา้ 30-31) 
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 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีกิจการจะตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้งกนัของ4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย ระบบการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Boone & Kurtz, 1989, p. 9) 

 2. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ  ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขา
จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46)  

การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจในการ
ปฏิบติังานทุก ๆ เร่ืองทุก ๆ  กรณีเพ่ือด า เนินการไปสู่วตัถุประสงค ์และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป  (วุฒิชยั จ านงค ์2523) 

ลกัษณะของการตดัสินใจ  
1. การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะได ้รับ 
2. การตดัสินใจเป็นหนา้ท่ีท่ีจ าเป็น เพราะทรัพยากรมีจ ากดั และมนุษยมี์ความตอ้งการไม่จ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งมี

การตดัสินใจ เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์และความพอใจ  
3. ในการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ อาจมีการขดัแยง้กนั เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดย

ส่วนรวม 
4. กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

ขอ้จ ากดั การก าหนดทางเลือก ส่วนท่ีสอง เป็นการเลือกทางเลือกหรือ กลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดตามสภาวการณ์ 
5. การตดัสินใจมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายและลกัษณะของปัญหา เช่น อาจแบ่งออกได้เป็นการ

ตดัสินใจตามล าดบัขั้น ซ่ึงมกัเป็นงานประจ า (กุลชลี ไชยนนัตา 2539:130) 
ชนิดของการตดัสินใจ ไดแ้บ่งชนิดของการตดัสินใจออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดงัน้ี การตดัสินใจท่ีก าหนดไว้

ล่วงหนา้หรือมีแบบอยา่งไวล้่วงหนา้ (Programmed decisions) และการตดัสินใจท่ีไม่ไดก้ าหนดหรือไม่มีแบบอยา่ง
ไวล้่วงหนา้ (Nonprogrammed decisions) (Simon, 1960:5-6) 

3. แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแสดงบทบาทท่ีแตกต่าง
กันสามบทบาทได้แก่ ผูใ้ช้ ผูจ่้าย และผูซ้ื้อ ผลการวิจัยได้แสดงว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นยากท่ีจะพยากรณ์ 
แมก้ระทัง่โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นเอง (J. Scott Armstrong 1991)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความตอ้งการ
และผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสงัคม [1] พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
(Kuester, Sabine 2012) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได ้, พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ และพฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้ง
กบัการแลกเปล่ียน (กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สมัปัตตะวนิช 2553 : 90) 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 285 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซ่ึงประกอบไปด้วยดังน้ี WHO – ใครคือ
กลุ่มเป้าหมาย , WHAT – ผูบ้ริโภค ซ้ืออะไร , WHERE – ช่องทางในการซ้ือ , WHY –  ท าไมผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ, 
WHEN – โอกาสในการซ้ือหรือจะซ้ือเม่ือไหร่ , WHOM – ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของลูกคา้ต่อการซ้ือ
สินคา้ และ How ลูกคา้ซ้ืออยา่งไร (สุปัญญา ไชยชาญ 2550 : 51-57) 

พฤติกรรมการซ้ือขององค์กร หรือตลาดขององค์กร หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือองค์กรท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือการ
ผลิต การอุตสาหกรรม การให้บริการ การด าเนินงานของกิจการ หรือเพ่ือขยายต่อพฤติกรรมการซ้ือของตลาด
องคก์าร 2 ตลาด คือ ตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผกูผลิต และตลาดคนกลางหรือตลาดผูข้ายต่อ ขอ้ท่ีควรพิจารณา
ในการขายสินคา้ให้กบัองคก์าร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2533 : 84-85) 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
3. วธีิการศึกษา 
1. จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมของบริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผูบ้ริโภคเท่านั้น โดยมีขนาดประชากรหรือจ านวนลูกค้า ∞ จากสูตรการ
ค านวณหาค่าประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวนแบบไม่ทราบจ านวน จึงใชต้ารางสูตร Taro Yamane ขนาด
ประชากร ∞ ตามความคลาดเคล่ือน ±5 ไดค้่าตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติ หรือไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น (non-probability 

sampling) การเลือกตวัอย่างใชก้ารเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีความ
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กระจดักระจายของลูกคา้ จึงเป็นการเลือกผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นลูกคา้ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือ
สินคา้ยาและเวชภณัฑข์องบริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 – 2564 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสินคา้ยาและเวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยสรุปสามารถ 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัประชากรศาสตร์ , ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H , ส่วนท่ี 3 ส่วนประสม
ทางการตลาด 5P’s , ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ และส่วนท่ี 5 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับปัจจยัอ่ืน ๆ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลให้สมบูรณ์ จดัท ารหสั

ตวัแปรของขอ้มูลเพ่ือประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านโปรแกรม SPSS โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1.) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคโดยการอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ส่วนปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยการอธิบายค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอส
เอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร" โดยการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตปัจจยัใน
การศึกษา โดยใชปั้จจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค(6W1H) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (5P’s) และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงน าเอาขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
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ด้านประชากรศาสตร์  
 
ส าหรับสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและ

เวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์หาค่า T-test และความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Anova) 

จากการทดสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จากการทดสอบประกอบดว้ย เพศ , อายุ , ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดว้ยการทดสอบ T-test  และการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปไดว้่าประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  

 
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H)   

 
ส าหรับสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัทางพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยา

และเวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์หา
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและ
เวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม N Mean Std.Deviation F Sig. 
พฤติกรรมการซ้ือ 400 1.77 0.5164 7.276 0.000 

 
จากตารางท่ี 1 จากการทดสอบปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของ

ลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดว้ยการทดสอบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ท าให้
สรุปไดว้่าพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอส
เอช (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีค่าเฉล่ีย 1.77  

 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (5P’s) 

 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในรูปแบบ Enter Multiple 

Regression เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (5P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีได้จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว 400 ชุดข้อมูล และ
ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวิธี All Enter 
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

B 
Std. 

Error 
 

Beta 
 
t 

 
Sig 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.716 0.047 0.604 15.134 0.000 
ดา้นราคา (Price) 0.695 0.103 0.734 13.546 0.000 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 0.524 0.038 0.571 13.870 0.000 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.550 0.086 0.648 13.979 0.256 

ดา้นบุคคล (People) 0.725 0.034 0.730 21.339 0.000 
 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑ์

ของลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) , ดา้นราคา (Price) , ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) , ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) และดา้น
บุคคล (Place) โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการเชิงพหุคูณ สามารถตอบสมมติฐานงานวิจยัแต่ละสมมติฐาน ได้
ดงัน้ี จากการทดสอบปัจจยัทั้ง 5 ด้าน พบว่า มี 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) , ด้านราคา (Price) , ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นบุคคล (People) ท่ีมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) , ดา้นราคา (Price) , ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นบุคคล (People) ปัจจยั
ทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และมี 1 ดา้นท่ีมีค่า Sig เท่ากบั 0.256 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือดา้นส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ท าให้สรุปได้ว่าด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้ายาและ
เวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  

 
จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ของลูกค้าบริษทัดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 5P’s ซ่ึงปัจจยัทั้ง 5 ดา้น มี
เพียง 4 ดา้นเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาและเวชภณัฑข์องลูกคา้บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ดงันั้นบริษทัควรเนน้กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ทางบริษทัควรเน้นคุณภาพของสินคา้และเวชภณัฑ์เป็นหลกัสร้างความแตกต่าง
ดา้นผลิตภณัฑ ์ เพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ เพ่ือให้ตรงความตอ้งการของลูกคา้มายิ่งข้ึน และสามารถลดความ
เส่ียงท่ีลูกคา้จะหนัไปสัง่สินคา้กบัคู่แข่ง 

2. ด้านราคา (Price) ทางบริษทัควรให้สิทธิส าหรับลูกค้าท่ีสั่งซ้ือมากโดยการมีส่วนลดสินค้าหรือลดราคา
ส าหรับลูกคา้ท่ีสัง่ในปริมาณมาก และสามารถใชเ้จรจาเม่ือลูกคา้เกิดต่อรองราคา ทางบริษทัสามารถยื่นขอ้เสนอได ้
เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้ลูกคา้สัง่ซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึน  
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ทางบริษทัควรเพ่ิมช่องทางการจัดส่งให้มากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบัน
ช่องทางการจดัส่งสินคา้ของทางบริษทัฯมีไม่มาก ซ่ึงอาจจะไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หากมีหลากหลาย
ช่องทางการจดัส่งจะสามารถมีโอกาสต่อรองในเร่ืองการขนส่งได ้และควรมีสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้โดยอาจจะท าการพยากรณ์ยอดขายในอดีตเพ่ือให้สินคา้คงคลงัมีเพียงพอ  

4. ดา้นบุคคล (People) ทางบริษทัควรฝึกฝนพนกังานให้มีความสามารถและทราบถึงเร่ืองภายในองค์กร เพ่ือ
พนกังานจะให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการบริการในทุก ๆ ดา้นให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ 

 
2. ข้อจ ากัดของการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้  

 
เน่ืองจากดว้ยสถานการณ์โควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูวิ้จยัตอ้งออกเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยฝากลิงค์

ให้กับขนส่งแต่ละพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้กลุ่มประชากรอาจจะไม่ได้ทัว่ถึงเหมือนการตอบใช้
แบบสอบถามในการลงภาคสนาม และระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามและการรวบรวมขอ้มูลมีระยะเวลา
ค่อนขา้งสั้น ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลงานวิจยัชุดน้ีไปท าการศึกษาต่อควรระมดัระวงัเร่ืองการน าขอ้มูลลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และขอ้มูลทางสถิติต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เน่ืองจากกาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาและ
สถานการณ์ได ้

 
3. ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 

 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินค้ายาและเวชภณัฑ์ของลูกค้าบริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ควรท าการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีความเจาะจงและละเอียดมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปใชวิ้เคราะห์และน าผลการวิจยัไปใชใ้นอนาคตของ
ธุรกิจปะเภทสินคา้ยาและเวชภณัฑต่์อไป 
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การก าหนดต้นทุนเป้าหมายในซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย 
Target costing in Thai Automotive suppliers 

 

จารุวรรณ  หมอยาดี1 และ บดินทร์  รัศมีเทศ2 
Jaruwan Moryadee and Bordin Rassameethes 

 

บทคดัย่อ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีทิศทางการเติบโตและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อซัพพลาย
เออร์ยานยนต์ไทย ท่ีจะตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากข้ึน เพ่ือให้องค์การยงัคงมีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น การน าเอากลยุทธ์การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ จึง
เป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับองค์การ การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก าหนดต้นทุนเป้าหมายและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์และผลกระทบของการ
ก าหนดตน้ทุนเป้าหมายกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย  ผลการวิจยัพบว่าการ
ก าหนดต้นทุนเป้าหมายในแต่ละด้าน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
โดยรวมในระดบัมาก เน่ืองจาก การท่ีกิจการมีประสิทธิภาพในการวางแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุมเป้าหมาย 
โดยควบคุมด้านต้นทุน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบติังานและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง จึงท าให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ค ำส ำคัญ: ต้นทุนเป้ำหมำย, ประสิทธิภำพ, ซัพพลำยเออร์ยำนยนต์ 
 

Abstract 
Currently, Automotive industry of Thailand is increasing trend and more competition which affect to automotive 
suppliers that have to increase operational efficiency in order to gain more operation benefit. Therefore, the 
strategy of target costing to improve operation efficiency is important. This research objective is to study target 
costing determination and impact of target costing to operational efficiency of Thai automotive suppliers.   The 
results were as follows: Target costing has a positive correlation to overall operational efficiency at high level due 
to operations has efficiency planning that align with cost control target.  This result in achievement of efficiency 
operations from actual operation cost control. 
 
Keywords: Target costing, Efficiency, Automotive suppliers 
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1. บทน า 

 
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว องค์การทั้งหลายต่างขยายตวัทั้งในรูปแบบของการ

ด าเนินงานและขนาดขององคก์ารท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารทวีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อองคก์ารมีมากข้ึน ประกอบกบัปริมาณขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การตดัสินใจในการ
ด าเนินงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดถ่ีถว้นและความรอบคอบเป็นอย่างมาก ผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจโดย
อาศยัเพียงประสบการณ์  วิจารณ์ญาณหรือสามญัส านึกเฉพาะบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวเช่นท่ีเคยปฏิบติัมาได้ 
จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ อย่างมีหลกัเกณฑ์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจ อีกทั้งตอ้งมีการพฒันา
นวตักรรมต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้หรือให้บริการและพฒันากระบวนการด าเนินงานให้องคก์ารมีความ
เจริญกา้วหนา้อยูเ่สมอ (สุทธิมา ช านาญเวช. 2554: 11)  

การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายจะเป็นการควบคุมและลดตน้ทุนโดยมีพ้ืนฐานมาจากการวางแผนตน้ทุนในรูปของ
การควบคุมการออกแบบและกระบวนการผลิตสินคา้ตลอดจนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
ขององค์การเพ่ือน าสินคา้นั้นออกสู่ตลาดสู้กบัคู่แข่งไดภ้ายใตร้าคาท่ีก าหนดไว ้โดยการก าหนดตน้ทุนเป้าหมาย
ประกอบด้วยด้านวางแผนและออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Planning) ด้านราคาเป้าหมาย (Target Price) ด้าน
ต้นทุนเป้าหมาย(Target Cost) และด้านวิศวกรรมมูลค่า (Value Engineering) (ดนุชา คุณพนิชกิจ. 2550: 77-78) 
ดงันั้น องค์การท่ีมีการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายมาใชใ้นการด าเนินงาน ย่อมส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานของ
องคก์ารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operational Efficiency) เป็นผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการบริหารงานท่ีรอบคอบและ
เป็นระบบ ซ่ึงการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอดรวมทั้งเติบโตในสถานการณ์ท่ีมีการ
แข่งขนัอยา่งรุนแรงในปัจจุบนั การตดัสินใจของผูบ้ริหารในกรณีต่าง ๆ จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งพิจารณาถึงการ
สูญเสียทรัพยากรขององค์การกบัผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ท่ีองค์การจะไดรั้บกลบัคืนมา ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดว้ยการให้
ความส าคญักับระบบข้อมูลทางด้านต้นทุนเพ่ือการบริหารทั้งในด้านของการวางแผน การควบคุม และการ
ตดัสินใจ มากกว่าท่ีจะใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนเพ่ือการค านวณตน้ทุนสินคา้หรือตน้ทุนขายส าหรับการค านวณก าไร
สุทธิแต่เพียงดา้นเดียวเท่านั้น ดงันั้นการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีไดจ้ากบญัชีตน้ทุนจะ
ช่วยให้ผู ้บริหารสามารถท าการตัดสินใจในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงกระบวนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมีการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างคุม้ค่าท่ีสุด แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้หรือบริการไวต้ามเดิม (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์. 
2553: 1-14)   

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาวิจยั การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในซัพพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบว่า การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน หรือไม่
อย่างไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
วิจยั สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการต้นทุน พฒันาศกัยภาพและการปฏิบติังานของ
องค์การและจะน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการต้นทุน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ารและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
3.  เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของซพัพลาย

เออร์ยานยนตไ์ทย 
4.  เพ่ือทดสอบผลกระทบของการก าหนดต้นทุนเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของซัพพลาย

เออร์ยานยนตไ์ทย 
 

ความส าคญัของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันารูปแบบการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นตน้ทุนเป้าหมายของซพัพลายเออร์ ยานยนตไ์ทย  
3.  เพ่ือเป็นขอ้มูลดา้นการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายไปใชใ้นการตดัสินใจวางแผน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารงานในระยะยาวได ้
4.  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะการก าหนดต้นทุนเป้าหมายให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
5.  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบติัของการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั   โดยประชากร คือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีซัพพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน  และกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย จ านวน 385 คน 
เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรค านวณของคอแครน (W.G. Cochran, 1977) และใชวิ้ธีการสุ่ม
แบบสะดวก 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยั การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คือ ซัพพลาย
เออร์ยานยนตไ์ทย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยานยนตใ์นประเทศไทย  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของการบญัชีตน้ทุนดงัน้ี    
ยพุดี พิลาศลกัษณ์ (2554) ให้ความหมาย การบญัชีตน้ทุนไวว้่า  หมายถึงกระบวนการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูล

ทางดา้นตน้ทุน เพ่ือค านวณตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิต หรือให้บริการตลอดจนจดัท ารายงานและวิเคราะห์ตน้ทุนใน
ลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหารใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ 

จากความหมายของการบญัชีตน้ทุนขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การบญัชีตน้ทุน หมายถึงวิธีการทางบญัชีท่ีท า
หนา้ท่ีในการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลดา้นตน้ทุน เพ่ือค านวณตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิต หรือให้บริการพร้อมทั้งท า
รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ตน้ทุน ดงันั้น ตน้ทุนเป้าหมายจึงเป็นการควบคุมและลดตน้ทุนโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
การวางแผนตน้ทุนในรูปของการควบคุมการออกแบบและกระบวนการผลิตสินคา้ตลอดจนการบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของกิจการเพ่ือน าสินคา้นั้นออกสู่ตลาดโดยสู้คู่แข่งขนัไดภ้ายใตร้าคาท่ีก าหนดไว ้ตน้ทุน
เป้าหมายสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

 
ตน้ทุนเป้าหมาย  =  ราคาตามเป้าหมาย – ก าไรจากการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 

2.2 ความส าคญัของการบัญชีต้นทุน 
 
การบญัชีตน้ทุนเป็นการบญัชีท่ีประมวลรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตสินคา้หรือตน้ทุนในการบริการ

และการจดัท ารายงานสรุปผลในลกัษณะต่าง ๆ ตามความตอ้งการของฝ่ายบริหารและผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูล ซ่ึงมีผู ้
กล่าวถึงความส าคญัของการบญัชีตน้ทุน ดงัน้ี    

สุรียพ์ร จารุวสัตร์ (2551: 1 - 4) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบญัชีตน้ทุนไวว้่าเน่ืองจากในเบ้ืองตน้ธุรกิจมี
ความตอ้งการทราบตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิตเพ่ือน าไปค านวณตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและตีราคาสินคา้คงเหลือจึงถือว่า
การบญัชีต้นทุนเป็นส่วนหน่ึงของการบญัชีการเงิน แต่ต่อมาฝ่าบริหารตอ้งการน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผน 
ควบคุม และตดัสินใจ จึงมีการศึกษาและพิจารณาเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะน าการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารอีกดา้นหน่ึงดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้จะเห็นได้ว่าการบญัชีต้นทุนมีความส าคญัในการบริหารจัดการองค์การเน่ืองจากตอ้ง
น าไปใชใ้นการวางแผน และการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์ร 
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ตารางที่ 1  แนวคิดรูปแบบของกระบวนการเทคนิคตน้ทุนตามเป้าหมาย 

ขั้น 
ตอน 

Margaret and 
Richard 
(1995) 

Cooper and 
Slagmulder 

(1999) 

Ansari  
และคณะ 
(1999) 

ดวงมณี 
 

(2000) 

Clifton 
และคณะ 
(2004) 

Ellram 
 

(2006) 
1 ก าหนดก าไร 

ท่ีตอ้งการ 
วิจยัการตลาด ประเมิน 

ตน้ทุนเบ้ืองตน้ 
วิจยั 

การตลาด 
ก าหนด 
ผลิตภณัฑ ์

ความตอ้งการ
ของลกัษณะ 
ผลิตภณัฑ์
และบริการ 

2 ก าหนดตน้ทุน
ตามเป้าหมาย 

ก าหนดราคา 
ขายท่ีตอ้งการ 

เปรียบเทียบกบั
ตน้ทุน 
เป้าหมาย 

วิจยัชั้น 
พ้ืนฐาน 

ตั้งเป้าหมาย ราคาขาย 
ท่ีตอ้งการ 

3 วิเคราะห์ตน้ทุน/ 
วิศวกรรมคุณค่า 

ก าหนดก าไร 
ท่ีตอ้งการ 

ออกแบบ 
ผลิตภณัฑ/์ 
กระบวนการ 

วางแผน 
ผลิตภณัฑข์ั้น 
พ้ืนฐาน 

ก าหนด 
ส่วนประกอบ 

ยอ่ย 

ค านวณ
ตน้ทุน
เป้าหมาย 

4 ประมาณตน้ทุน ค านวณ
ตน้ทุน 

ท าวิศวกรรม 
คุณค่า และ 

วิเคราะห์ตน้ทุน 

ออกแบบ 
และทดลอง 
เบ้ืองตน้ 

ก าหนดตน้ทุน 
เป้าหมาย 
แต่ละ

ส่วนประกอบ 
ยอ่ย 

แบ่งตน้ทุน 
ออกเป็น
ส่วนๆ 
ในระดบั 
วตัถุดิบ/ 

ส่วนประกอบ 
5 ตดัสินใจขั้น

สุดทา้ย 
เทียบตน้ทุน
กบัตน้ทุน
เป้าหมาย 

ประเมิน 
ตน้ทุนท่ีท าได ้

วางแผน 
กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

หาวิธีการ 
บรรลุเป้าหมาย 

กิจกรรมการ 
จดัการตน้ทุน 

6 ตดัสินใจขั้น
สุดทา้ย 

ออกแบบการ 
ลดตน้ทุน 

น าไปใชใ้น 
การผลิต 

ปรับเคร่ืองมือ 
กบักระบวนการ 

 การพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

7 - จดัการใน
ส่วน 

ของผูส่้งมอบ 
(ถา้มี) 

ปรับปรุงและ 
พฒันาอยา่ง 
ต่อเน่ือง 

ทดลอง 
ผลิตจริง 

- - 

8 - - - ผลิตจริง  - 
ท่ีมา: ดนุชา คุณพนิชกิจ (2550: 81 – 82) 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
 
การวิจยั เร่ือง การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย ผูวิ้จยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการวิจยั 

ดงัน้ี            
 

           
 

สมมติฐานการศึกษา 
 

1. การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 
2. การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยั เร่ือง การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย น้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลจาก
ประชากร คือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีซัพพลายเออร์ยานยนตไ์ทย ซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ คือ 
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย จ านวน 385 คน และเน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้
สูตรค านวณของคอแครน (W.G. Cochran. 1977) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดบัความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5  และใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามความ
มุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน  

การวางแผน 

ราคาเป้าหมาย 

ตน้ทุนเป้าหมาย 

วิศวกรรมมูลค่า 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

1. การสร้างความแตกต่าง  
   (Differentiation) 
2. การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน  
    (Cost Leadership) 
3. การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  
    (Quick Response) 
4. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  
   (Market Focus) 

 

การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 
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หลงัจากนั้นไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นในเน้ือหาของแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บตอบกลบัมา และน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บและมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลต่อไป 
โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

จากนั้น ด าเนินการหาค่าคะแนนเฉล่ียของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์ ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ีย  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 100)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทยท่ีมีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุน
ในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการด าเนินงานและรายได้เฉล่ียต่อปีแตกต่างกนั โดยใช้การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่ม (Independent Sample : t-test) การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุคูณ (Multiple Analysis of Variance: MANOVA) 

การทดสอบความสัมพนัธ์ของการก าหนดตน้ทุนเป้าหมาย กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของซพัพลายเออร์
ยานยนต์ไทย โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การวิจยั เร่ือง การก าหนดตน้ทุนเป้าหมายในซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี    
1. ซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งดา้นตน้ทุนเป้าหมาย ดา้นการวางแผน ดา้นวิศวกรรมมูลค่า และ
ดา้นราคาเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

1) ด้านการวางแผน พบว่า การบญัชีต้นทุน ช่วยให้กิจการสามารถจัดท าแผนงานและงบประมาณต่าง ๆ 
ครอบคลุมเป้าหมายของกิจการ การบญัชีตน้ทุนช่วยให้การก าหนดแผนการด าเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานจริงของกิจการ และการบญัชีตน้ทุนช่วยให้กิจการสามารถก าหนดแผนงานและงบประมาณท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน  

2) ดา้นราคาเป้าหมาย พบว่า กิจการตระหนกัถึงการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ยินดีจะจ่าย กิจการให้
ความส าคญักบัการก าหนดราคาของผลิตภณัฑจ์ากผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะและคุณภาพคลา้ยกนั และกิจการมุ่งเนน้ถึง
การก าหนดราคาของผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงผลกระทบจากราคาของคู่แข่งขนั ตามล าดบั 

3) ดา้นตน้ทุนเป้าหมาย พบว่า กิจการตระหนกัถึงการก าหนดตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์โดยค านึงถึงก าไรท่ีจะไดรั้บ 
กิจการมุ่งเน้นถึงการควบคุมตน้ทุนของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และกิจการมุ่งมัน่การบริหาร
จดัการระบบตน้ทุน เพ่ือให้ไดรั้บก าไรตามท่ีคาดหมายไว ้ตามล าดบั 

4) ดา้นวิศวกรรมมูลค่า พบว่า กิจการมุ่งมัน่ในวิธีการประเมินและติดตามความเสียหายของยานยนต์ ช่วยลด
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการขายการขนส่งและการบ ารุงผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนต ่าลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพไว้
เหมือนเดิม กิจการมุ่งเน้นเทคนิคและการออกแบบการให้บริการอย่างเป็นระบบ และกิจการให้ความส าคญักับ
เทคนิคท่ีน ามาใชส้ าหรับการตรวจสอบ ควบคุมคลงัสินคา้ ติดตามความเสียหายให้มีตน้ทุนท่ีต ่าลง  
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2. ซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน ตามล าดบั โดยรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

1) ดา้นการสร้างความแตกต่าง พบว่า กิจการสามารถสร้างเอกลกัษณ์และความแตกต่างของบริการอยา่งต่อเน่ือง 
กิจการสามารถให้บริการและมีสินคา้ท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และกิจการสามารถให้
การบริการหลงัการขาย ท่ีสร้างความแตกต่างด้านการอ านวยความสะดวกและ คุณภาพของการบริการได้ดี 
ตามล าดบั 

2) ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน พบว่า กิจการก าหนดตน้ทุนโดยรักษาลกัษณะสินคา้และบริการท่ีส าคญัท่ีลูกคา้
ตอ้งการไวไ้ด ้กิจการสามารถตั้งราคาไดต้ ่ากว่าคู่แข่งขนัเพ่ือเป็นการจูงใจผูซ้ื้อสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึน และกิจการ
สามารถรักษาระดบัตน้ทุนในการด าเนินงานให้เท่าเดิมหรือลดลงได ้ตามล าดบั 

3) ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว พบว่า กิจการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วและทนัเวลา 
กิจการสามารถปรับปรุงสินคา้และบริการท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และกิจการน าเสนอสินคา้หรือบริการ
ใหม่ให้แก่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั 

4) ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน พบว่า กิจการสามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กิจการสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใชก้ารบอกต่อของลูกคา้รายเก่า แนะน าลูกคา้รายใหม่
มาให้แก่กิจการ และกิจการสามารถรักษาลูกคา้รายเก่าและแสวงหาลูกคา้รายใหม่เพ่ือรักษาและเพ่ิมส่วนแบบทาง
การตลาดท่ีสูงข้ึน  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

1. การก าหนดตน้ทุนเป้าหมาย ดา้นการวางแผน ดา้นราคาเป้าหมาย และดา้นตน้ทุนเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการสร้างความแตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนดา้นวิศวกรรมมูลค่า ไม่มีความสมัพนัธ์ 

2. การก าหนดต้นทุนเป้าหมาย ด้านราคาเป้าหมาย ด้านต้นทุนเป้าหมาย และด้านวิศวกรรมมูลค่า มี
ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการวางแผน ไม่มีความสมัพนัธ์  

3. การก าหนดตน้ทุนเป้าหมาย ดา้นราคาเป้าหมาย และดา้นวิศวกรรมมูลค่า มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น
การวางแผน และดา้นตน้ทุนเป้าหมาย ไม่มีความสมัพนัธ์ 

4. การก าหนดตน้ทุนเป้าหมาย ดา้นราคาเป้าหมาย และดา้นตน้ทุนเป้าหมาย มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น
การวางแผน และดา้นวิศวกรรมมูลค่า ไม่มีความสมัพนัธ์ 
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อภิปรายผล 

 
การความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม เน่ืองจาก การท่ีกิจการมี

ประสิทธิภาพในการวางแผนสามารถจัดท าแผนงานและงบประมาณต่าง ๆ ครอบคลุมเป้าหมายและมีความ
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานและสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการ
ท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fullerton (1998 : Abstract) พบว่า การก าหนด
ตน้ทุนเป้าหมาย ท าให้มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดนานาชาติ ความกดดนัในเร่ืองความสามารถของ
บริษทัท่ีบริษทัควรตอ้งท าให้มีตน้ทุนท่ีต ่าคุณภาพผลิตผลท่ีสูงภายใตเ้วลาท่ีตอ้งการ ก าจดัความสูญเสียและพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองถา้วิธีการมีประสิทธิผล ควรท่ีจะพฒันาการด าเนินงานให้กบับริษทัการผลิตในยคุของการแข่งขนั  ซ่ึง
ในการตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานของบริษทัการผลิตของอเมริกาและขั้นตอนในการใช้ 
และประสิทธิผลของระบบขอ้มูลและส่ิงกระตุน้ทางบญัชี (AIIS) และวิธีปฏิบติัทางการบญัชี (MAP) สามารถเพ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขนั การก าหนดตน้ทุน ดา้นราคาเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม เน่ืองจากกิจการมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานดา้นก าหนดราคาเป้าหมาย ให้มี
ความครอบคลุมกับการปฏิบติังาน มีตวัช้ีวดัอย่างชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สามารถท่ีจะประยุกต์ใชแ้นวคิดการท างานเพ่ือพฒันาการท างานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีกิจการยงัสามารถ
จดัหาและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดคุ้ม้ค่ารวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

1) ซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทยควรให้ความส าคญักบัการก าหนดตน้ทุน ตามองค์ประกอบทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การวางแผน ดา้นราคาเป้าหมาย ดา้นตน้ทุนเป้าหมาย และดา้นวิศวกรรมมูลค่า เน่ืองจากองคป์ระกอบต่าง ๆ  เหล่าน้ี 
จะส่งผลให้การปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 

2) ซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย ควรให้ความส าคญักบัขอ้มูล ตน้ทุนเพราะขอ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้งจะส่งผลต่อการ
วางแผนในการบริหารงาน และการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนั
และความส าเร็จของธุรกิจ 

3) ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของซัพพลายเออร์ยานยนต์ไทย ควรสนบัสนุนให้มีการประยุกต์ใชก้ารบญัชีตน้ทุนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการก าหนดตน้ทุน ท่ีจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงนะน ามาซ่ึงการยอมรับ และประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) ซพัพลายเออร์ยานยนตไ์ทย ควรให้ความส าคญักบัการน าขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
เพ่ือให้การตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1)  ควรศึกษาผลกระทบของการก าหนดตน้ทุนเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั 

2)  ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการวิจยัสร้างประโยชน์อยา่ง
หลากหลายมากข้ึน 
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การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้สด
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

A study consumer behavior and marketing mix affecting purchase decision to 
buy fresh fruit through online channels 

 

จิตติมา แสนประสิทธ์ิ1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 
Jittima Saenprasit and Supasan Preedawipat 

 

บทคดัย่อ 
ช่องทางออนไลน์ กลายเป็นช่องทางหลกัในการติดต่อส่ือสาร ท าการตลาด และขายสินคา้ ส่ิงควรรู้ คือ จะหาลูกคา้
ไดจ้ากท่ีไหน และลูกคา้ตอ้งการอะไร จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ด
ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล แต่ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยั
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
ค ำส ำคัญ: ผลไม้สด, กำรตัดสินใจซือ้, กำรตลำดออนไลน์, ส่วนผสมกำรตลำดออนไลน์, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
Online channels become the main channel for communication, marketing and sales of products. What should be 
known is where to find customers and what customers want. This is the origin of this study, the purpose of this 
study was to study consumer behavior and online marketing mix affecting purchase decision to buy fresh fruit 
through online channels in Bangkok Metropolitan Region. The results showed that consumer behavior does not 
affect purchase decision to buy fresh fruit through online channels. As online marketing mix affecting purchase 
decision to buy fresh fruit through online channels. The statistical significance level of 0.05 were product, place, 
promotion and personalization. However, price and privacy do not affect purchase decision to buy fresh fruit 
through online channels. 
 
Keywords: Fresh Fruit, Purchase Decision, Online Marketing, Online Marketing Mixed, Customer Behavior 
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1. บทน า 
 

สินคา้เกษตรโดยส่วนมากช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการขายแบบออฟไลน์ ท่ีมีหนา้ร้านแสดงสินคา้จริง ผูข้ายท า
การขาย พูดคุย โต้ตอบกับลูกค้าแบบตวัต่อตวั (Face to face) รวมไปถึงการซ้ือขายท่ีสวนด้วย ส่วนการขายแบบ
ออนไลน์ คือ การน าสินค้าไปวางขายผ่านช่องทางต่าง ๆ  บนอินเทอร์เน็ต โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผู ้ขายและผู้ซ้ือ (ณัฐพล เมืองทุ่ม WeAreSocial, 2563) ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมากถึง 52 ลา้นคน โดยผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน 1 ลา้นคน คิดเป็น 2% และจ านวน
ผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดียก็เพ่ิมข้ึนมา 2.3 ลา้นคน คิดเป็น 4.7% คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตมากถึง 9 ชัว่โมงต่อวนั และใชโ้ซเชียล
มีเดีย 2 ชัว่โมง 55 นาทีต่อวนั โดยท่ีคนไทยใช้มือถือในการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลกั รองลงมาคือซ้ือของ และ
ธุรกรรมทางการเงิน ตามล าดบั จ านวนคนซ้ือของออนไลน์ 34.8 ลา้นคน ขนาดตลาด 1.25 แสนลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มธุรกิจ
ท่ีเติบโตสูงท่ีสุดจากการขายในช่องทางออนไลน์ไดแ้ก่ อาหาร มีมูลค่าการซ้ือขาย 2.1 หม่ืนลา้นบาท อตัราการเติบโต 
22% จากการท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียจ านวนมาก ท าให้การท าการตลาดออนไลน์มีการขยายตวั 
การเขา้ถึงขอ้มูลของร้านคา้ออนไลน์ต่าง ๆ  ท าไดง่้ายข้ึน ร้านคา้ออนไลน์จ านวนมากเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียในการ
จดัจ าหน่าย ท าการตลาด และใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 

ปัญหาท่ีเกษตรพบเจอบ่อย ๆ เม่ือถึงฤดูผลไมส้ดออกสู่ตลาด ก็คงหนีไม่พน้ ปัญหาพ่อคา้คนกลางรับซ้ือผลไมส้ด
ในราคาถูก นอกจากน้ี ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าจากภาวะผลผลิตลน้ตลาดหรือจากภาวะวิกฤติทางเสรษฐกิจ เช่น  
โควิด-19 ซ่ึง (SME update ธนาคารกรุงเทพ, 2563) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าปีน้ีผลผลิต
ผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ของภาคตะวนัออกและภาคใต้รวมกันแล้วอยู่ท่ีประมาณ 
1,918,053 ตนั หากประเทศไทยท าการส่งออกไม่ได ้ผลผลิตทั้งหมดจะตกหล่นอยู่ภายในประเทศแบบเล่ียงไม่ได้ 
ผลผลิตปีน้ีเพ่ิมข้ึนแต่ส่งออกไม่ได ้ เพราะโควิด-19 น่ีจึงคาดการณ์ไดว้่าราคาผลไมปี้น้ีจะตกลงจากการระบายออกไป
นอกประเทศไดย้าก เป็นตน้ 

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เกษตรกรหรือชาวสวนส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้กบัพ่อคา้คน
กลาง โดยท่ีไม่ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเลย เพราะไม่ตอ้งท าการตลาดเอง แต่เม่ือตอ้งมาจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ยตวัเอง จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการท าการตลาดออนไลน์
ควบคู่ไปดว้ย จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลไม้
สดผ่านช่องทางออนไลน์ และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและแนวโน้มความตอ้งการสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในอนาคต เพ่ือใชใ้นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดหรือส่วนประสมการตลาด  ช่วยให้การพฒันาตลาดและ
การพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน  และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตรงกบัชนิดและปริมาณได้
ตรงจุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการ 
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ใชสิ้นคา้และบริการ หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นวิธีการศึกษาแต่ละบุคคลท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคคล และอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัการบริโภคสินค้า ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินค้าท่ีจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใชบ้่อยคร้ัง
เพียงใด (How often) สรุปการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้และความตอ้งการผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ส่วนกระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ เป็นล าดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (รังสรรค ์สุธีสิริมงคล, 2562) ส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
เป็นองคป์ระกอบการตลาดแบบใหม่ โดยเพ่ิม การให้บริการส่วนบุคคลและการรักษาความเป็นส่วนตวัเขา้มา โดยส่วน
ประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีความเก่ียวเน่ืองกนั และมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินการตลาดออนไลน์ ดงัน้ี  
1) ผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงท่ีน าเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาส าคญั
ของการซ้ือขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ลูกคา้ไม่สามารถทดลองสินคา้ไดก่้อน ลูกคา้จึงมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
สินคา้จากร้านท่ีเคยไดย้ินช่ือมาก่อน หรือสินคา้นั้นจะตอ้งมีตรายี่ห้อหรือมีช่ือเสียงในส่ือสังคม เพ่ือจะไดม้ัน่ใจใน
คุณภาพสินคา้ และเช่ือมัน่ว่าร้านนั้นจะไม่ทุจริต 2) ราคา (Price)  เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ หรือเป็นมูล
ค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย เป็นวิธีการน าสินคา้หรือบริการออกสู่ตลาด 4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจ ต่อสินคา้และบริการ โดยใชเ้พ่ือจูงใจให้เกิด
ความตอ้งการ เตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสารหรือแนะน าสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 5) การให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization)  เป็นการบริการระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แบบเจาะจงบุคคล เพ่ือน าเสนอส่ิงท่ีตรง
ใจลูกคา้ อ  านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้  สร้างความเป็นกนัเอง และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้  6) การรักษา
ความเป็นส่วนตวั (Privacy)  เป็นนโยบายท่ีผูป้ระกอบการหรือองคก์รต่าง ๆ  ไดป้ระกาศให้สาธารณชนไดท้ราบว่า เพ่ือ
สร้างความน่าเช่ือถือ ผูข้ายจะตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปเผยแพร่ก่อนไดรั้บอนุญาต  
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

      ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 

 

รูปที่  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

การตดัสินใจซ้ือผลไมส้ด
ผา่นช่องทางออนไลน์ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมการตลาดออนไลน ์
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3. วธีิการศึกษา 
 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบ่งออกเป็น 

 

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทาง

ออนไลน์ มีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie & Morgan ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอย่างน้อย 384 คน และเพ่ิมตวัอย่าง
ไวอี้ก 16 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการส่งต่อ (Snowball Sampling) โดย
ผูวิ้จยัขอให้อาสาสมคัรในไลน์กลุ่มและในเฟซบุ๊กท่ีมีการซ้ือขายผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและ
แนะน าอาสาสมคัรคนต่อ ๆ ไป โดยมีค าถามคดักรอง คือ “ท่านเคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่” และ 
“ท่านอาศยัอยู่ในจงัหวดัใดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามดว้ยการ
สังเคราะห์และประยุกต์ใชจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิท าการตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรอง
เบ้ืองต้น 3 ข้อ เพ่ือคัดกรองของผู้ท่ีเคยซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ขอ้ เพ่ือใชใ้นการศึกษาลกัษณะของกลุ่มประชากร
ย่อยท่ีพบในการเก็บขอ้มูล ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบดว้ย
ค าถามด้านพฤติกรรมจ านวน 7 ข้อ เป็นการศึกษาเพ่ือใช้ในการอ้างอิงพฤติกรรมการซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ประกอบดว้ย ค าถามดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์แบบมาตรวดั Likert Scale จ านวน 25 ขอ้ 
เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลระดบัความส าคญัในปัจจยัย่อยต่างๆ ในส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบั
การตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบดว้ย ค าถามดา้นการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แบบมาตรวดั Likert Scale จ านวน 3 ข้อ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics)  เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
มากกว่า 2 ตวั และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 
 

3.2 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 
เป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ โดยประชากร

ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
มีการสุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์จ านวน 5 คน เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) กลุ่มตวัอยา่งเป็น
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ผูห้ญิง 3 คน และผูช้าย 2 คน  อยูใ่นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบก่ึงโครงสร้าง การสมัภาษณ์เป็นการถามและตอบค าถามผา่นทางโทรศพัท ์โดยมีโครงคร่าวในการสมัภาษณ์ 3 
ส่วน ดงัน้ี คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนน าและผูส้มัภาษณ์ ส่วนท่ี 2 ส่วนผูถู้กสมัภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
และส่วนท่ี 3 ส่วนค าถาม เป็นการเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปส าหรับประเด็นส าคญั ใช้การเขียน
บรรยายเป็นหลกั และการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Induction) แสดงถึงความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร ตามกรอบแนวคิดการวิจยั การอภิปรายผล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปผลสมัภาษณ์ไปวิเคราะห์ร่วมกบั
ทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหนา้  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 
การศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชค้่าความถ่ีและร้อยละ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง 58.75% อาย ุ 26 - 35 ปี 37.50% สถานภาพโสด 58.25% การศึกษาปริญญาตรี 53.50% รายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 
30,000 บาทต่อเดือน 41.50% อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 34.25% 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าความถ่ีและ
ร้อยละ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือผลไม้สดผ่านทางเฟซบุ๊ก 40.75% ซ้ือทุเรียนมากท่ีสุด 26.00% ซ้ือปีละ 1 - 2 คร้ัง 
32.75% คร้ังละ 301 - 600 บาท 31.75% ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง 78.00% ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 50.25% และซ้ือ
เพราะความสะดวกสบาย 48.75% 
 

ผลการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ 
ตารางที่  1  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ 

 พฤตกิรรมผู้บริโภค Sig. ผลการทดสอบ 
ช่องทางท่ีซ้ือ  0.520 ไม่มีผล 
ชนิดของผลไมท่ี้ซ้ือ 0.295 ไม่มีผล 
ความถ่ีในการซ้ือ 0.382 ไม่มีผล 
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 0.197 ไม่มีผล 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.460 ไม่มีผล 
ผูมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 0.533 ไม่มีผล 
เหตุผลท่ีซ้ือ 0.923 ไม่มีผล 

 
สมมติฐานท่ี  1  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์

จากตารางท่ี 1 ผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่า Sig. ท่ีไดมี้ค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
สรุปไดว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึง
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ขดัแยง้กบั (พชัราภรณ์ เมธีการย,์ 2561) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจการจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ช่วงเวลาท่ีซ้ือ) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของการจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางผา่นเฟซบุ๊ก ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นผูท่ี้เคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ 
และมีความตอ้งการซ้ืออยูแ่ลว้  จึงท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) ไดค้่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) สูงสุด

เท่ากบั 0.763 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 76.3 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 23.7 เกิดจากอิทธิพล
ของตวัแปรอ่ืน ๆ  และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตวัแบบ ANOVA การทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 นั้น ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั สามารถ
น ามาใชใ้นการพิจารณาการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได ้
 
ตารางที่  2  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์  

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด Sig. ผลการทดสอบ 
ดา้นผลิตภณัฑ์  0.000 มีผล 
ดา้นราคา 0.201 ไม่มีผล 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.000 มีผล 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.021 มีผล 
ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 0.000 มีผล 
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 0.771 ไม่มีผล 

 
ตารางท่ี 2 เป็นผลของการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่น
ช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.000 น้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สรุปไดว้่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย (สุนันท์ ทับทิมแดง, 2555) เร่ืองการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอธิบายว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลไม้สดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.201 มากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สรุปไดว้่า 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยั (นทัธมน เดชประภสัสร, 2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นราคาส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูบ้ริโภคดูท่ีความเหมาะสมของราคาของผลไมส้ดท่ีซ้ือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงอาจจะถูกหรือแพงกว่าตลาดบา้ง แต่ถา้สมเหตุสมผลผูบ้ริโภคก็ยอมรับได ้เพราะมีความเขา้ใจ
ว่าการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์นั้นตอ้งมีค่าขนส่งและค่าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมเขา้มาดว้ย 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไม้สด
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (รัตติยา วงศ์ม่ิง พิมชนก นาคสงค์ บุษยา สุขนิจ ศศิวิมล ทองแสง 
และกนกพชัร กอประเสริฐ, 2560) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผกัสดออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสดออนไลน์  

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.021 นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (พชัราภรณ์ เมธีการย,์ 2561) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ธุรกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจการจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางผา่นเฟซบุ๊ก คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตา
ลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ระดบัการศึกษา ช่วงเวลาในการซ้ือ และอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นให้การให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.000 น้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (เปรมกมล หงษ์ยนต์, 2562) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ (ลาซาดา้) ดว้ยกนั 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (.000) ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 
(.002*) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(.005) และปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (.009) โดยปัจจยัดา้นราคาและปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.201 มากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถตีความไดว้่า 
ปัจจัยด้านความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงจากการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 308 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

กบัการรักษาขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัมาก แต่ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชแ้พลตฟอร์ท่ีมีความน่าเช่ือถืออยูแ่ลว้ในการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ซ่ึงมีนโยบายดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัท่ีชดัเจน จึงอาจท าให้ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ก็
เป็นได ้
 

4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

สรุปประเดน็ส าคญั ไดด้งัน้ี 1) เฟซบุ๊กเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด เพราะมีผูก้ารใชง้านเฟซบุ๊กเป็น
จ านวนมากทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงจุดเด่นของการขายบนเฟซบุ๊กคือการเล่าเร่ืองราวของร้านหรือสวนผลไม้เป็น
ประจ า ผูซ้ื้อเห็นความเคล่ือนไหวและเร่ืองราวของร้านหรือสวนผลไม ้จึงมีความเช่ือมัน่ในร้านหรือสวนผลไม้ 
มากข้ึน มีความสะดวกท่ีสามารถติดต่อกบัเจ้าของร้านหรือเจา้ของสวนผลไมไ้ดโ้ดยตรง ทั้งในหนา้ขายสินคา้และ
กล่องขอ้ความ รวมถึงสามารถดูความคิดเห็นจากลูกคา้คนอ่ืนไดจ้ากหนา้สินคา้ไดเ้ลย นอกจากน้ีเฟซบุ๊กยงัมีการท า
โฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึงไดท้ ั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 2) ผูบ้ริโภคเนน้ความสะดวกเป็นหลกั ซ่ึงเหตุผลหลกัท่ีเลือกซ้ือผลไม้
สดผ่านช่องทางออนไลน์เพราะความสะดวก ทั้งในด้านการเดินทาง เวลา และการจัดส่ง 3) รีวิวช่วยให้ผูซ้ื้อ
สามารถประเมินคุณภาพของผลไมส้ดท่ีขายผ่านช่องทางออนไลน์ การซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่สาม
รถเลือกดูสินคา้ได ้การประเมินคุณภาพของสินคา้จึงตอ้งดูจากรูปถ่ายสินคา้ ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เดิม (การรีวิว
สินคา้) และการตอบค าถามของผูข้าย ซ่ึงการรีวิวสินคา้มีผลอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะเป็นความ
คิดเห็นจากผูซ้ื้อสินคา้จริงๆ จึงมีความน่าเช่ือถือ 4) ราคาของผลไมส้ดท่ีซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ตอ้งเหมาะสม
ลูกคา้ส่วนมากดูว่าราคาท่ีขายเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงอาจจะแพงกว่าตลาดบา้ง แต่สมเหตุสมผลลูกคา้ก็ยอมรับได้ 
เพราะลูกคา้เขา้ใจว่าการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ตอ้งมีค่าขนส่งและค่าบรรจุภณัฑ์ แต่เร่ืองคุณภาพส าคญั ลูกคา้
จ่ายแพงกว่าเพ่ือคุณภาพท่ีมากกว่าเช่นกนั 5) โปรโมชัน่ส่งฟรี ท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน เพราะผลไม้
ค่อนขา้งมีน ้ าหนกั ค่าจดัส่งราคาก็เลยสูงตามไปดว้ย 6) ให้ความส าคญักบัการรักษาขอ้มูลและความเป็นส่วนตวั
เพราะไม่อยากให้ขอ้มูลส่วนตวัร่ัวไหล ให้คนอ่ืนหรือมิจฉาชีพไดรู้้ 
      

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้เคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ 26 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 30,000 
บาทต่อเดือน และอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือผลไม้สดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือผลไมส้ดผ่านทางเฟซบุ๊ก ซ้ือทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซ้ือปีละ 1 - 2 คร้ัง คร้ังละ 301 - 
600 บาท ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และซ้ือเพราะความสะดวกสบาย 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัดา้น
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การให้บริการส่วนบุคคล แต่ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ 

ขอ้เสนอแนะ ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นคนท่ีเคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซ่ึงทุกคนมีความตอ้งการซ้ือเหมือนกนั หรือพฤติกรรมท่ีศึกษาอาจจะยงัไม่ครอบคลุม จึงอาจจะตอ้งมี
การศึกษาเพ่ิมเติมจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ือน ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดผา่นช่องทางออนไลน์ของทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้เสนอแนะส าหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ แบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ลูกคา้ตอ้งการผลไมท่ี้มีคุณภาพ มีความสดใหม่ บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง สวยงาม มีผลไมพ้ร้อมส่ง ผลไมแ้ต่ละชนิดจะ
มีความพิเศษ เช่น ทุเรียน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกทุเรียนไม่เป็น ถา้คนขายไม่ซ่ือสตัยก์็อาจจะไดทุ้เรียนอ่อนหรือไม่
อร่อย หลาย ๆ คนจึงเลือกท่ีจะซ้ือทุเรียนผา่นช่องทางออนไลน์ เลือกร้านท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีช่ือเสียง มีคนซ้ือเยอะๆ 
มีการรีวิวเชิงบวก และมีรีวิวรูปถ่ายจากสินคา้จริง ก็จะมีความมัน่ใจว่า จะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพจริง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงกล
ยทุธ์น้ีสามารถน าไปปรับใชก้บัผลไมช้นิดอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 2) ดา้นราคา ผูบ้ริโภคส่วนมากดูท่ีความเหมาะสมของ
ราคา เน่ืองจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าบรรจุภณัฑ์และค่าขนส่ง ราคาอาจจะแพงกว่าบา้งผูบ้ริโภคก็
ยอมรับได ้แต่เม่ือผูบ้ริโภคยอมจ่ายแพงกว่าก็ตอ้งคาดหวงักบัคุณภาพท่ีดีกว่า 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ลูกคา้ไม่ไดเ้ลือกสินคา้ดว้ยตนเอง จึงมีความคาดหวงัว่าหน้าสินคา้จะมีรูปถ่าย
สินคา้จริง มีรูปการบรรจุหีบห่อในขณะขนส่ง มีการให้ขอ้มูลอย่างละเอียดครบถว้น ผลไมบ้างชนิดตอ้งบอกวิธี
รับประทานดว้ย และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือการรีวิวสินคา้จากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือ ถา้มีรูปถ่ายสินคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บจริงๆ ก็จะ
ช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ใหม่อีกดว้ย นอกจากน้ี ถา้ลูกคา้สามารถเลือกไดว้่าจะรับประทานวนัไหน หรือ
สามารถเลือกบรรจุภณัฑไ์ดถ้า้ตอ้งการส่งเป็นของขวญั ก็จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กบัสินคา้และร้านคา้อีกดว้ย 
4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  การจดัโปรโมชัน่ เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ หรือการจดัส่งฟรีเม่ือสัง่ซ้ือ
ถึงยอดท่ีก าหนด ก็ยงัสามรถดึงดูดลูกค้าได ้ เพราะผลไมส้ดมีน ้ าหนกัมากและค่าขนส่งค่อนข้างสูง 5) ดา้นการ
ให้บริการส่วนบุคคล ตอ้งมีการติดตามหลงัการขายอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนการการันตีและการเคลมสินคา้ถา้มีจะช่วย
เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ 6) ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  ลูกคา้ให้ความสนใจมาก แต่ถา้มีร้านออนไลน์อยู่
บนแพลตฟอร์มส าเร็จรูป เช่น เฟซบุ๊ก ลาซาดา ชอ้ปป้ี เป็นตน้ ซ่ึงจะมีนโยบายความเป็นส่วนตวัชดัเจน ลูกคา้ก็มี
ความมัน่ใจแลว้ 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากการศึกษาน้ีอยู่ในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ดงันั้น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะแตกต่างจากพฤติกรรมในสถานการณ์ปกติ ซ่ึงการซ้ือขายผลไมส้ดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ก็อาจจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น้ีเช่นกนั การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นใชอ้า้งอิง
กบัคนส่วนใหญ่ไม่ได ้ผูศึ้กษาท าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ไม่สามารถน าไป
อา้งอิงกบัทั้งประเทศ และไม่สามารถน าไปอา้งอิงกบัประเทศอ่ืน ๆ ได ้

การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างไปยงั
ต่างจงัหวดัหรือครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผูซ้ื้อผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน 
รวมทั้งศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ในดา้นการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติและแนวคิด หรือปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ในเร่ือง
ของระยะเวลาท่ีใชง้าน ช่วงเวลาท่ีใชง้าน และอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ นอกจากน้ีการศึกษาความ
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ตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือผลไมส้ดผ่านช่องทางออนไลน์ก็เป็นขอ้มูลส าคญั เพ่ือน ามาประกอบในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ เพ่ือหาลูกคา้ใหม่ไดเ้ช่นกนั 
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FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PURCHASING DECISION 

TOWARDS AIR PURIFIER 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศ และศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศโดยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศมาใชง้าน หรือผูท่ี้จะซ้ือเคร่ืองฟอก
อากาศมาใชง้าน ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย ผ่านรูปแบบของการวิจยั
เชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม               
พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และน ามาวิเคราะห์ตามสมมติฐานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เคร่ืองมือทางสถิติท่ีน ามาใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน t-Test One-Way ANOVA และ ทดสอบรายคู่ดว้ย LSD ตามล าดบั 
ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นกระบวนการ 
มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองมาเป็นดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจัย ผูป้ระกอบการ 
ควรให้ความส าคญักับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพ่ือน าไป
พฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศ 
 
ค ำส ำคัญ: มลพิษทำงอำกำศ, เคร่ืองฟอกอำกำศ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps), กำรตัดสินใจซือ้ 

 

 

                                                             
1 โครงการบณัฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
    The Civil-Military MBA Program, Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bangkok 10900 email: chitsopha.b@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
   Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bangkok 10900  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 312 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Abstract 
This research aimed to study the factors that affect the purchasing decisions toward air purifiers of people in the 
Bangkok metropolitan region. The survey was conducted through a questionnaire from October 2020 to January 
2021, with a sample of 400 people who bought or intend to buy air purifiers that all people are living in Bangkok.  
The survey was analyzed according to a hypothesis related to marketing mix factors and demographic factors. 
Then, data were analyzed with percentage, mean, standard deviation to compare the differences between the two 
variables with a t-Test, the one-way factor of variance factor test, and an LSD multiple-regression. 
The results of the study showed that most of the participants are women, ages between 31-40, single, graduated 
with a bachelor's degree, employed by a private firm, and with an average monthly income between 15001-30000 
baht. The results showed that the marketing mix factors had the highest opinion level that influences the purchasing 
decision toward air purifiers. In considering each aspect, the process has the highest opinion level; Next is the 
physical image, product, the seller, distribution channels, price and marketing promotion respectively. The results 
of the hypothesis study indicate that education level, occupations affect the purchasing decision toward air 
purifiers with statistical significance at the 0.05 level. The research results, entrepreneurs should focus on the 
demographic factors affecting marketing mix (7Ps) to develop air purifier products. 
 
Keywords: Air pollution, Air purifier, Marketing Mix (7Ps), Purchasing Decision 
 

1. บทน า 

      
มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีส าคญัของสังคมไทย ซ่ึงเป็นเพราะเมืองต่างๆเติบโตมากข้ึน มลภาวะต่างๆจึงมี

แน้วโน้มสูงข้ึนตาม และวิกฤตการณ์ท่ีคนไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาฝุ่ นลองละอองขนาดเลก็ หรือ PM 2.5 คุกคาม
สุขภาพมาตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2562 มีสาเหตุมาจากปัจจยัท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น ควนัจากรถยนต์ การ
เผาไหมใ้นท่ีโล่ง การเผาเศษวสัดุการเกษตรและขยะ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคาร การสูบ
บุหร่ี การใชเ้ตาป้ิงยา่งท่ีท าให้เกิดควนั และตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถ การพ่นสีรถ  รวมถึงปัจจยั
ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพทางอุตุนิยมวิทยา ท่ีเกิดจากอากาศเยน็และแห้ง ความกดอากาศสูงท่ีส่งผลให้
สภาพอากาศน่ิงท่ีส่งผลท าให้ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่สามารถแพร่กระจายตวั และลอยอยูใ่นอากาศไดน้านกว่าปกติ 
จากสาเหตุท่ีไดก้ล่าวมานั้นลว้นก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ท่ีเกินค่ามาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อการ
ใชชี้วิต และตามการรายงานของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่าในปัจจุบนัอตัราการป่วยเป็นโรคภูมิแพอ้ากาศ โรค
ปอดอกัเสบ โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากในอดีต  

เม่ือผูบ้ริโภคต่ืนตวักนัมากข้ึนจากปัญหาฝุ่ นละออง เคร่ืองฟอกอากาศ หรือ Air purifier จึงเป็นอุปกรณ์อย่าง
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะเขา้มาช่วยท าให้บา้นหรือในรถมีอากาศท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิข้ึนอีกทั้งมีส่วนช่วยในการยบัย ั้งเช้ือ
โรครวมทั้งลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆ และเป็นการเพ่ิมความปลอดภยัต่อตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
อีกทางหน่ึง ซ่ึงทิศทางตลาดเคร่ืองฟอกอากาศ ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, 2563) ส่งผลให้การเติบโตของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี และเป็นสินคา้ท่ี
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สามารถจ าหน่ายไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทางผูป้ระกอบการหลายๆ แห่งจึงได้
มีการคิดคน้และพฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของเคร่ืองฟอกอากาศกนัอย่างต่อเน่ือง ผูวิ้จยัเห็นว่าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองฟอกอากาศเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตไดอี้กมากในอนาคต ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ้กิจการหรือธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมโดยการก าหนดทิศ
ทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงจะเห็นไดว้่าก่อนท่ีจะมีการซ้ือ
สินคา้ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริการท่ีจะไดรั้บฉะนั้นผูข้าย
จะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ โดยการหาหลกัประกนัให้กบัผูซ้ื้อท่ีท าให้สามารถท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541; ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548) ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากรหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้าง และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ Kotler (2011) 
ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างกระบวนการ
แลกเปล่ียนระหว่างผลิตภณัฑก์บัมูลค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 7Ps 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านประชากรศาสตร์ Belch, George E. and Michael A. Belch. (2005) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุขนาดครอบครัว สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีนักการตลาด น ามาพิจารณาเพ่ือแบ่งส่วนตลาด เพราะท าให้สามารถเห็นลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดช้ดัเจน 
 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
 

ชัยวัฒน์ หฤทัยพนัธ์ และ วรพล แจ่มสวัสด์ิ (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรี พบว่า 1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 2. อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านกายภาพท่ีแตกต่างกัน 3. ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั 4. อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  
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เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษ์วงศ์ (2559) ไดท้  าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา พบว่า 1. เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดไม่แตกต่างกนั 2. อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 3. รายไดท่ี้แตกต่างกนั
ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
ให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 4. รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความ
เป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 5. การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 

รวมศกัด์ิ แซ่เฮง และ ประสิทธ์ิ รัตนพนัธ์ (2561) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า 1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 2. อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั 3. การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการแตกต่างกนั 4. อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกัน 5. รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั 

เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล (2560) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค ในเขตจังหวดั พบว่า 1. เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั 2. อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 3. ระดบัการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการให้บริการ
แบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 4. อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง 
และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 5. รายไดส่้งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศของผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศของผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 
      ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)       ตวัแปรตาม (Dependent Variables)                                       

                     
                                                                                                                                                                                          
รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้น
งานวิจยัน้ี คือประชากรเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอาย ุท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคย
ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ หรือจะซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศมาใชง้านในอนาคต 

กลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้
สมมติฐานท่ีก าหนดว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G. 
Cochran โดยไดมี้การก าหนดระดบั ความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
และยอมรับความ คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 จากการค านวณแลว้จะพบว่า ในกรณีท่ีท าการ
วิจัยโดยท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ การกระจายแบบสอบถามโดยใชก้ารสุ่ม
แบบบงัเอิญ (Random sampling) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณ โดยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเกณฑ์ เกณฑ์ในการประเมินผลจะอยู่ในช่วงระยะเท่ากบั 0.8 จึงจะสามารถก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ไดแ้ก่ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก,  
3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การวิเคราะห์ความแตกต่าง t-Test                   
2.การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA, F-Test) และหากมีความแตกต่างรายคู่จะทดสอบต่อ
ดว้ย LSD (Least Significant Difference: LSD) 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา  
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร หรือ พนกังาน  
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลจากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ จากผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 
หรือ ผูท่ี้จะซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศมาใชง้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ท่ี  
31 – 40 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ตารางที่ 4.1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x̄  S.D. ระดับ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.40 0.46 มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา  4.28 0.59 มากท่ีสุด 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.29 0.59 มากท่ีสุด 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.97 0.60 มาก 
5. ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน  4.36 0.58 มากท่ีสุด 
6. ดา้นกระบวนการ 4.44 0.56 มากท่ีสุด 
7. ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 4.43 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 0.46 มากทีสุ่ด 
 
     จากตางรางท่ี 4.1 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นกระบวนการ มีระดบัความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด รองมาดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลการกรหรือพนกังาน ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
      
ตารางที่ 4.2  ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ - -  - - 
ดา้นราคา - - - - - 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    - - 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด - - - -  
ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน  - - - - 
ดา้นกระบวนการ - -    
ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ -     

ภาพรวม - -   - 
หมายเหตุ :  () แตกต่าง  ,  (-) ไม่แตกต่าง 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05  
 
ข้อวิจารณ์ 
      

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจดัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชยัวฒัน์ 
หฤทยัพนัธ์ และ วรพล แจ่มสวสัด์ิ (2563) ท่ีพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีท่ีแตกต่างกนั และยงัพบอีกว่า เพศท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นบุคลากรแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษามา 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ชยัวฒัน์ หฤทยัพนัธ์ (2563) และ รวมศกัด์ิ แซ่เฮง (2561) ท่ีพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ ์(2559) และ เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล (2560) ท่ี
พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ
ต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และพบอีกว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวมศกัด์ิ แซ่เฮง (2561) ท่ีพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งต่อ
ปัจจยัดา้นกายภาพต่อการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ ์(2559) และ เสาวนีย ์
ศรีจนัทร์นิล (2560) ท่ีพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัดา้นกระบวนการต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และ
พบอีกว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รวมศกัด์ิ แซ่เฮง (2561) ท่ีพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
กีฬาแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษ์วงศ์ 
(2559), เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล (2560) และ รวมศกัด์ิ แซ่เฮง (2561) ท่ีพบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั และพบอีกว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษามา 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นการแสดงข้อมูลการในการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมของ
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยดา้นกระบวนการ มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลการกรหรือพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.43, 4.40, 4.36, 4.29, 4.28, และ 3.97 ตามล าดบั  

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ  
ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กนั สรุปไดด้งัน้ี  

- ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ แตกต่างกนั
โดยระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปริญญาตรี และปริญญาโท มีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ สูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก  

- อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ แตกต่างกัน โดย 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและเกษียณอายรุาชการ และอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และรับจา้งทัว่ไป มีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ สูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

จากผลการวิจยั ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) เพ่ือน าไปพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองฟอกอากาศ ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญัต่อผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปริญญาตรี และ
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ปริญญาโท และให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและเกษียณอายรุาชการ และอาชีพคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั และรับจา้งทัว่ไป ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคมีการซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศไดม้ากข้ึน 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ของผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นในแต่ละด้านจากมากไปน้อย คือ 
ด้านกระบวนการ ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านบุคลการกรหรือพนักงาน ด้านช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ผูวิ้จัยเห็นว่าส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน คือ  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การใช ้ดารา นกัร้อง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กบัสินคา้ การมีของ
แถม หรือของสมนาคุณเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามท่ีก าหนด เป็นตน้ การปรับปรุงดา้นราคา เช่น การผอ่นช าระผ่านบตัร
เครดิตท่ีร่วมรายการ และมีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถัดไป  
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับผูท่ี้สนใจ
สามารถศึกษาจากปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดท้ าการศึกษามาเพ่ือสามารถน าไปปรับใชป้ระโยชน์ทางการบริหาร
หรือการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้นควรมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดั เพ่ือให้ไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคใกลเ้คียงความเป็นจริงของตลาดมากยิ่งข้ึน 
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ความรู้ทางการเงนิและระดบัการออมของ 
วยัเร่ิมท างาน และ วยัสร้างฐานะ : กรณศึีกษาพนักงานบริษทั 

Financial Literacy and Savings Levels of Early Working Age and Social Status 
- Building Age: A case study of company employees 

 

จิตราพร คงประสพ1 และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ2 
Jittraporn Kongprasop and Eakapat Manitkajornkit 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ทางการเงินและระดบัการออมของวยัเร่ิมท างาน และวยัสร้างฐานะ : 
กรณีศึกษาพนกังานบริษทั เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความรู้ทางการเงิน และปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอาย ุปัจจยัดา้นระดบัความรู้ทางการเงินท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการออม โดยการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ
และขอ้มูลทุติยภูมิ จากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และแปลผลเชิงสถิติดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบเชิงสถิติพบว่าปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั
ความรู้ทางการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุรวมทั้งปัจจยัดา้นระดบัความรู้
ทางการเงิน ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรมและทศันคติทางการเงินท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการออม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
ค ำส ำคัญ: ควำมรู้ทำงกำรเงิน, ระดับกำรออม, วัยเร่ิมท ำงำน, วัยสร้ำงฐำนะ 
 

Abstract 
This research has rationale to study the financial literacy and savings levels of early working and senior age: Case 
studies of company employees for personal education that different effects on financial and personal literacy 
levels. On the side, different levels of financial literacy affect savings levels by collecting primary and secondary 
data. From a collection of 400 deprived subjects and a statistical interpretation of the multiple regression 
calculations, the statistical test results showed that outside the different margins were effective. These were 
significantly towards the financial literacy level at 0.05 level and personal, lateral, as well as below. There was a 
statistically significant savings in the knowledge of financial development at 0.05 level. 

 
Keywords: Financial literacy, Savings levels, Working age, Social Status-building 
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1. บทน า 

 
 ความรู้ทางการเงินเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ทางการเงินท่ีดีมกัจะมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผนการเงิน และบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งดา้นค่าใชจ่้าย การเก็บออม และการจดัการหน้ีสิน ซ่ึงจะเป็นภูมิคุม้กนัทางการเงินส าคญัท่ีจะช่วย
เพ่ิมพูนความมัง่คัง่การพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกบัสถานะการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
มัน่คง การบริหารจดัการหน้ีสินให้เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เกษียณอาย ุซ่ึงความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งย ัง่ยืนของคนไทย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป และปัจจุบนั
คนไทยยงัมีความรู้ทางการเงินหรือทกัษะทางการเงินท่ียงัไม่เขม้แขง็มากนกั ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 
การก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละสภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง (ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ จกัรพงษ์ เมษพนัธ์ุ (2563) ไดก้ล่าวถึง วิกฤต Covid 19 แตกต่าง
จากวิกฤตตม้ยากุง้ ปี 2540 เพราะวิกฤตตม้ยากุง้เกิดจากสถาบนัการเงิน แลว้ค่อยลามออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม นา
ไปสู่การตกงาน แต่ Covid 19 โดนทั้งภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเล่นงานคนไทยเป็นอย่าง
มาก เพราะประเทศไทยเป็นหน้ีครัวเรือนสูงอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีอตัราเงินเก็บเงินออมต่าง แทบไม่มีส ารองไวใ้ชรั้บมือกบั
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ปัจจยัส าคญัของปัญหาทางการเงินก็มาจากหลายสาเหตุแต่ปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือคนไทยยงั
ขาดความรู้ทางดา้นการเงิน ทั้งในเร่ืองของ รายได ้รายจ่าย การออมและการลงทุน เม่ือไม่มีความตระหนกัรู้เก่ียวกบั
การเงินท่ีดีพอ ก็ยากท่ีจะสร้างวินยัทางการเงินให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยคุท่ีรอบตวัเราเตม็ไปดว้ยส่ิงกระตุน้
เร้าให้เกิดการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา และจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของ Covid 19 ธนาคารแห่งประเทศและ
สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ ป๋วย อ๊ึงภาภรณ์ (2563) พบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยในปัจจุบนัมีภาระหน้ีสูง จนกลายเป็นปัจจยั
ฉุดร้ังการอุปโภคและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และคนไทยเป็นหน้ีเร็ว พบว่าคน Gen Y กว่าคร่ึงเป็นหน้ี โดย
ส่วนมากเกิดจากหน้ีส่วนบุคคลหรือหน้ีบตัรเครดิต ดว้ยเหตุน้ีเองผูวิ้จยัจึงมุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อระดบัความรู้ทางเงินและระดบัการออมของกลุ่มวยัเร่ิมท างาน ท่ีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปีกบัวยัสร้างฐานะ ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือก าหนดนโยบายส่งเสริมการออมและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆให้
ตรงตามความตอ้งการของคนทั้ง 2 กลุ่มน้ี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของ Modigliani and Brumberg (1954) เป็นแนวคิดท่ีมาจากฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์
ของผูบ้ริโภค ต่อมา Ando and Modigliani (1963) ได้น าแนวคิดดงักล่าวมาทดสอบโดยใช้ข้อมูลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จนประสบผลส าเร็จ และคน้พบว่าแนวคิดตามทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายว่า ในช่วงชีวิตของบุคคลจะเร่ิมมี
รายไดค้่อนขา้งต ่าในช่วงเร่ิมตน้และช่วงบั้นปลายของชีวิต เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงตอนกลาง ทฤษฎีน้ีเน้นถึงการ
บริโภคของคนท่ีว่า ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเอารายไดท้ั้งในปัจจยัและอนาคตมาก าหนดการ
บริโภคขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงเป็นการคาดคะเนของรายไดต้ลอดช่วงอายุขยัทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต จาก
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ความตอ้งการข้ึนพ้ืนฐานของมนุษย ์จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ เกิด เขา้สู่วยัหนุ่มสาว วยั
ท างาน จนล่วงเขา้สู่วยัชรา เป็นไปตามวฏัจกัชีวิต (Life-Cycle) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2561) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย วยัเร่ิมท างานใหม่ หรือช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีความกลา้ไดก้ลา้เสีย กลา้สร้างหน้ีสิน ไม่ค่อยมีเงิน
ออม วยัสร้างฐานะ หรือช่วงอาย ุ30 – 40 ปี อาจมีภาระหน้ีสินผอ่นบา้น ตอ้งการเงินออมและเงินลงทุน ยอมรับการ
ลงทุนท่ีเส่ียงสูง ขาดทุนก็สามารถยอมรับได ้วยัวยัการงานมัน่คง หรือช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีฐานะดีข้ึน โดยรายได้
สูงกว่ารายจ่าย สามารถยอมรับความเส่ียงไดล้ดลง เนน้ความปลอดภยัและการมีรายไดป้ระจ าจากการลงทุนมีเพ่ิม
มากข้ึน วยัใกลเ้กษียณ หรือช่วงอาย ุ50-60 ปี ควรเน้นการน าเงินส่วนใหญ่ไปกบัการออมประมาณ 70% เป็นวยัท่ี
ไม่ควรท าธุรกิจท่ีมีความเส่ียง หากคิดจะลงทุนก็ควรลงทุนซ้ือหุ้นในระยะยาวไม่เกิน 30% และช่วงวยัหลงัเกษียณ 
หรือช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มเกษียณอายุ ไม่ไดท้  างานประจ า ภาระค่าใชจ่้าย  ต่างๆ เร่ิมลดลง ยอมรับความ
เส่ียงไดน้อ้ยลง โดยการลงทุนเนน้ความปลอดภยัและการมีรายไดป้ระจ าจากการลงทุนเป็นหลกั  

2.1.2  ล ักษณะทางด้านประชากรศาสตร์สามารถแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้มี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปจากสาเหตุและปัจจยัต่างท่ีแตกต่างกนัตามภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2538) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  อาย ุเพศ สถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา  

2.1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัส านกังานสถิติแห่งชาติ (2559) ไดใ้ห้ค านิยาม ความรู้ทางดา้นการเงิน
หรือทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง การตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจความเช่ียวชาญ ทศันคติและ
พฤติกรรมทางการเงิน ในลกัษณะทีมีผลให้บุคคลเกิดการตดัสินใจทางการเงินท่ีดีและในท่ีสุดจะช่วยส่งผลให้
บุคคลมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี และอา้งอิงตามหลกัการขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organization for Economic Co-operation an evelopment : OECD เป็นมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศในระดบัสากลได ้ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี  1. ความรู้ทางการเงิน  2. พฤติกรรมทาง
การเงิน 3. ทศันคติทางการเงิน 

2.1.4 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(2548) ไดใ้ห้ค านิยามเก่ียวกบั การออมเงิน คือ เป็นการสละเงินในส่วน
ท่ีสามารถน าไปใชจ่้ายไดใ้นปัจจุบนัเพ่ือเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต ในขณะท่ีปรารถนา เหล่าคนดี (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การออมภาคครัวเรือน ตามค าจ ากดัความของกองบญัชีประชาชาติ คือ รายไดพ่ึ้งใชจ่้ายของครัวเรือน (Disposable 
lncome) หัก ดว้ย รายจ่ายของครัวเรือน (Personal Outlay) โดยภาคครัวเรือนจะครอบคลุมถึงครัวเรือนปกติ ส่วน
รายไดพ่ึ้งจ่ายคือรายไดค้วามของครัวเรือน หกัดว้ยภาษีเงินไดแ้ละค่าธรรมเนียม และรายจ่ายโอนไปยงัต่างประเทศ 
ส าคญัวตัถุประสงคข์องการออมในภาคครัวเรือนนั้น  มีหลากหลายประเภทแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลนั้นมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนัตามสาเหตุ

และปัจจยัท่ีแตกต่างกนัตามภูมิหลงัของแต่ละบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ดงั
การศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ อนุสรา โพธ์ิไทร (2556) 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้น เพศ อาย ุระกบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ระดบัรายได ้ค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัของ First Jobber ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสมฤทยั เกตุเกษม (2560), รุ่งตะวนั แซ่พวั (2560), ดารา เดชกุญชร (2560) แต่ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 
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มุกดา โควหกุล (2558) ได้ศึกษาวิจัย การจัดการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการออมของ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน สถานภาพ อายุ และรายจ่ายไม่มี
ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการออมกบัทั้งสดัส่วนของเงินออม ยกเวน้ดา้นรายไดท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมทุกด้าน และในแง่ของปัจจยัระดบัความรู้ทางการเงิน จากผลการศึกษาของ จันทะสุก ลาดสะอาด (2560) 
ระดบัความรู้ทางการเงินมีอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติท่ีน าไปสู่การออมในทิศทางบวก นั้นแสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ี
มีความรู้ทางการเงินมากก็ยิ่งมีแนวโนม้เป็นผูอ้อมเงินในระดบัท่ีสูง เม่ือเทียบเปรียบกนับุคคลท่ีมีความรู้ทางการเงิน
นอ้ยก็มีแนวโนม้เป็นผูอ้อมเงินในระดบัท่ีนอ้ยกว่า เน่ืองจากบุคคลท่ีมีความรู้ทางการเงินมกัจะมีความรู้ความเข้าใจ
ทางการเงินเก่ียวกบัการเงิน มีการตดัสินใจท่ีดีในเร่ืองการออมเงิน ซ่ึงสอดคลอ้ง Lusardi and Mitchell (2006) ท่ี
พบว่าบุคคลท่ีมีความรู้ทางการเงินมากมีความเขา้ใจมกัจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัการออมการลงทุนในสินทรัพยท่ี์
มีประสิทธิภาพ และมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีอีกดว้ย เช่นเดียวกบั ปรารถนา เหล่าคนดี (2558), ธีรพฒัน์ มีอ  าพล 
(2557) และจากท่ีผูวิ้จยัมีการพิจารณาแนวคิด ทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการวจิยั 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ทางการเงินกบัระดบัการออมของวยัเร่ิมท างานและวยัสร้าง
ฐานะ : กรณีศึกษาพนักงานบริษทั ด้วยการจัดท าแบบสอบถามท่ีมีการตั้งค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลและเน่ืองจาก
งานวิจยัน้ีไม่ทราบถึงประชากรท่ีแน่นอนจากขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือดงันั้นการก าหนดขนาดตวัอยา่งของงานวิจยั
ท่ีใช้ในการศึกษาจะใช้สูตรของ  W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ีแตกต่างกนั จากการค านวณไดข้นาดตวัอยา่ง 384 คน และส ารองเผ่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลนั้นมีทั้งการเก็บขอ้มูลทั้งปฐมภูมิ (Primary 
Data) และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ดว้ยการออกแบบตวัแปรท่ีตอ้งการตามกรอบแนวคิดในการท าวิจัยจากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
เป็นแบบค าถามปลายปิดท่ีมีค าตอบให้เลือกเพียง 2 ค าตอบ (Dichotomous Questions) ค าถามปลายปิดท่ีมีให้เลือก

ระดบัการออม 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ทางการเงิน - ดา้นความรู้ 
ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติทางการเงิน 

 

ตวัแปรต้น 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ - 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการ

ศึกษ ระดบัรายได ้
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หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) จ านวน 9 ขอ้ และส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม ระยะเวลา
ในออมเงิน วิธีจดัสรรเงินออม รูปแบบการออมเงิน วตัถุประสงค์ในการออมเงิน ปัจจยัในการเลือกรูปแบบการ
ออมเงิน การรับรู้ข่าวสาร เป็นค าถามแบบปลายปิดท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) จ านวน 
7 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ระดบัความรู้ทางการเงิน เป็นค าถามเพ่ือวดัความรู้ทางการเงินของแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัไดใ้ช้
แบบสอบถามตามแนวของธนาคารไทยแห่งประเทศไทยและอา้งอิงตามองคก์รการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ท่ีใชใ้นการวดัระดบัทกัษะทางเงิน
ของคนไทย ปี2559 ร่วมกบัส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย คือ ดา้นความรู้ทางการเงิน เป็น
ค าถามปลายปิดท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) จ านวน 9 ขอ้ ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
เป็นค าถามปลายปิดท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) และเป็นแบบตรวจสอบ (Checklist) 
จ านวน 7 ข้อ และด้านทศันคติทางการเงิน เป็นค าถามแบบตรวจสอบ (Checklist) จ านวน 3 ข้อ ผูวิ้จัยน าส่ง
แบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์
ของการวิจยัเพ่ือเป็นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี และอายรุะหว่าง 30-40 ปีจ านวน 30 คนเพ่ือน ามาตรวจสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
โดยจากผลการทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.815  ซ่ึงมีค่าเกิน 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถ
น าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้หลงัจากท่ีทดสอบผลความเช่ือมัน่ผา่นตามเกณฑแ์ลว้ ในส่วนของสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัใช ้การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) ไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
สถิติ t-test Independent สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการใชส้มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมกบัระดบัการวดัของตวัแปร
ตาม สมการดงัน้ี   

Y =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝛽3 + ⋯ + 𝑘 
                                                                                            

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ทางการเงินและระดบัการออมของวยัเร่ิมท างานและวยัสร้าง
ฐานะ กรณีศึกษา : พนกังานบริษทั โดยใชปั้จจยัทั้ง 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
ออม และปัจจยัดา้นระดบัความรู้ทางเงิน  (ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรม และทศันคติทางการเงิน) โดยมีผลการศึกษา
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาด้านด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง  20-29 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.25  และร้อยละ 47.75  ตามล าดบั ระดบัการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58  และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.25 
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ผลการศึกษาดา้นดา้นพฤติกรรมการออม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีพฤติกรรมการออมภาพรวมส่วนใหญ่จะ
มีสัดส่วนการออมต่อเดือนประมาณร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยเงินออมส่วนใหญ่จะเพียงพอส าหรับการ
ด ารงชีวิตไดแ้ค่ 0-3 เดือน ซ่ึงปกติแลว้จะมีวิธีจดัสรรเงินออมโดยการออมก่อนท่ีเหลือจึงน าไปใชจ่้ายคิดเป็นร้อย
ละ 52  และส่วนใหญ่จะเลือกออมในรูปแบบเป็นเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประกนั และทองค าตามล าดบั  และ
วตัถุประสงคใ์นการออมเงิน คือเก็บไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั และเพ่ือซ้ือรถยนตต์ามล าดบั ขณะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 30-40 ปี พบว่าส่วนใหญ่จะมีสดัส่วนการออมต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 10-20% ของรายได ้
โดยเงินออมส่วนใหญ่จะเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตไดแ้ค่ 3-6 เดือน ซ่ึงปกติแลว้จะมีวิธีจดัสรรเงินออมโดยการ
ออมก่อนท่ีเหลือจึงน าไปใชจ่้ายคิดเป็นร้อยละ 58  และส่วนใหญ่จะเลือกออมในรูปแบบเป็นเงินฝากออมทรัพย ์
ประกนัชีวิต กองทุนรวม ตามล าดบั และวตัถุประสงค์ในการออมเงิน คือเก็บไวใ้ชจ่้ายเพ่ือยามเกษียณอายุ เก็บไว้
ใชจ่้ายยามฉุกเฉินและเพ่ือการศึกษาของตนเองหรือของบุตร จากผลการศึกษาในภาพรวม ซ่ึงจะเห็นไดว้่า 2 กลุ่ม
ตวัอย่างจะมีพฤติกรรมการออมท่ีต่างกนั กลุ่มวยัเร่ิมท างานจะมีการสัดสรรเงินออมแค่ในส่วนท่ีเป็นภาคบงัคบั
เท่านั้นต่างกบักลุ่มวยัสร้างฐานะท่ีเร่ิมมีสดัส่วนการออมเพ่ิมข้ึนมากข้ึน 

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความรู้ทางการเงิน  (ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรม และทศันคติทางการเงิน) จาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีความรู้ทางการเงิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นพฤติกรรม 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.635 และทศันะคติทางการเงิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.127 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่น
เกณฑป์านกลาง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 30-40 ปี มีความรู้ดา้นการเงินอยูใ่นเกณฑป์านกลาง มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.81 ดา้นพฤติกรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.965 และดา้นทศันคติอยู่ท่ี 3.127 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียในภาพอยู่ใน
เกณฑป์านกลาง แต่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มวยัเร่ิมท างานยงัขาดความรู้ทาง
การเงิน เร่ือง มูลค่าเงินตามเวลา อตัราเงินเฟ้อ ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัความเส่ียง  

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ส าหรับการทดสอบสมการของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัดว้ย (independent t- test) การทดสอบค่า

เอฟ (F-Test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ซ่ึงแสดงผลไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มวยัเร่ิมท างาน และ กลุ่มวยัสร้างฐานะ (เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความรู้ทางการเงิน 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินของกลุ่มวยัเร่ิมท างานกับวยั
สร้างฐานะ โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นเพศ 

ระดับความรู้ทางการเงิน เพศ n  SD t Sig. 

ภาพรวมระดบัความรู้ทาง
การเงิน 

ชาย 191 11.170 3.398 
-3.473 0.001* 

หญิง 209 12.501 4.187 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความส าคญัต่อระดบัความรู้ทางเงินในภาพรวม โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคลดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001* ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือ กลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะท่ีมีปัจจยั
ดา้นเพศแตกต่างกนัและพบว่าค่าเฉล่ียเพศหญิงสูงกว่าเพศชายซ่ึงแตกต่างกบัผลการส ารวจการวดัทกัษะความรู้ทาง
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียทกัษะความรู้ทางการเงิน
ไม่แตกต่างกนั  

 
ตารางที่ 1.2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินของกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยั
สร้างฐาน โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นอาย ุ  

ระดับความรู้ทางการเงนิ วยั n  SD t Sig. 

ภาพรวมระดบัความรู้ทางการเงิน 
วยัเร่ิมท างาน 200 11.170 3.398 

-3.473 0.001* 
วยัสร้างฐานะ 200 12.501 4.187 

* นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ทางการเงินในภาพรวม โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ดา้นอายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 กล่าวคือกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะ ท่ีมีปัจจยัดา้นอายุ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัและมีความสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจการวดัทกัษะ
ความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ท่ีพบว่าช่วงอายท่ีุแตกกนัมีทกัษะความรู้การเงินท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินของกลุ่ม โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ 

ระดับความรู้ทางการเงิน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df ms F Sig. 

ภาพรวมระดบัความรู้ทางการเงิน 
ระหวา่งกลุ่ม 236.027 2 118.013 

8.104 .000* ภายในกลุ่ม 5781.453 397 14.563 
รวม 6017.480 399  

Scheffle  �̅� โสด สมรส หย่าร้าง 

ภาพรวมระดบัความรู้ทางการเงิน 
โสด 11.77 -  2.843* 
สมรส 12.61 . - 3.682* 
หย่าร้าง 8.93 -2.843* -3.682* - 

* นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ทางการเงินในภาพรวม โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล

ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะ ท่ีมีปัจจยัดา้น
สถานภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยชีวิตครอบครัวเป็นการด ารงชีวิตของ
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ และดา้น
พฤติกรรม ของบุคคลท าให้ระดบัความรู้ทางการเงินท่ีแตกต่างกนัเพ่ือตอ้งการมีการวางแผนการเงินและมีอิสรภาพ
ทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ีสถานภาพท่ีต่างกันก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้แต่ละกลุ่มมีการวางแผนการเงินไม่
เหมือนกนั โดยจะพิจารณาจากความตอ้งการใชเ้งินเป็นหลกั  
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ตารางที่ 1.4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินของกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยั
สร้างฐานะ โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับความรู้ทางการเงิน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df ms F Sig. 

ภาพรวมระดบัความรู้ทางการเงิน 
ระหวา่งกลุ่ม 236.027 2 118.013 

8.104 .000* ภายในกลุ่ม 5781.453 397 14.563 
รวม 6017.480 399  

Scheffle  �̅� ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

ภาพรวมระดบัความรู้ทาง
การเงิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11.77 - -1.744* -4.092* 
ปริญญาตรี 12.61 1.744*. - -2.347* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 8.93 4.092*    2.347* - 
* นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินโดยภาพรวม โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้น

ระดบัการศึกษา มีค่า  Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 กล่าวคือ วยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะท่ีมีปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั จะมีระดบัความรู้ทางการเงินในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (Sig. < .05) ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัและมีความสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจการวดัทกัษะความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2559) กล่าวคือ ระดบัการศึกษาสูงมีผลท าให้คะแนนทกัษะความรู้ทางการเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ีน โดยมี
ขนาดการเพ่ิมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัการศึกษาอ่ืนๆ โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีไดรั้บ
พ้ืนฐานความรู้และมีโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดม้ากกว่า 
 
ตารางที่ 1.5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินของกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยั
สร้างฐานะ โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับความรู้ทางการเงิน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df ms F Sig. 

ภาพรวมระดบัความรู้ทางการเงิน 
ระหวา่งกลุ่ม 236.027 2 118.013 

8.104 .000* ภายในกลุ่ม 5781.453 397 14.563 
รวม 6017.480 399  

Scheffle  �̅� 
9,001-
15,000 

15,001 - 
30,000 

30,001 - 
50,000 

50,001 - 
80,000 

80,001 
บาทขึ้น
ไป 

ภาพรวมระดบัความรู้
ทางการเงิน 

9,001-15,000 3.83 -   -2.785* -4.167* 
15,001 - 30,000 4.64  -  -2.088* -3.470* 
30,001 - 50,000 5.22   -  -2.595* 
50,001 - 80,000 5.36 2.785* 2.088*  -  

80,001 บาทขึ้นไป  6.69 4.167* 3.470* 2.595*  - 
* นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรู้ทางการเงินโดยภาพรวม โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้น

ระดบัการศึกษา มีค่า  Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 กล่าวคือ วยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะท่ีมีปัจจยัดา้นรายได้
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เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีระดบัความรู้ทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (Sig. < .05) แมว้่า
ระดบัรายไดมี้ผลต่อระดบัความรู้ทางการเงิน แต่ผูท่ี้มีระดบัรายไดต่้างกนัย่อมจะมีความรู้ทางการเงินในช่วยวาง
แผนการออมและการวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลไม่แตกต่างกนั ผูท่ี้มีรายไดสู้งและผูท่ี้มีรายไดต้ ่าจะมองหา
โอกาสในการสร้างรายได ้และออมเงินมากข้ึนเพ่ือใชใ้นอนาคต 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยปัจจัยด้านระดบัความรู้ทางการเงิน อนัได้แก่ ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม และทศันคติ
ทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อระดบัการออมท่ี 

 
ตารางที่ 1.6 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ทางการเงิน ของ กลุ่มวยัเร่ิม
ท างาน และ กลุ่มว ัยสร้างฐานะ (ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติทางการเงิน) ท่ีแตกต่างกันมี
ความสมัพนัธ์ต่อระดบัการออม 

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig* 
ค่าคงท่ี 1.336 0.264  5.067 0.000* 
อาย ุ 0.449 0.130 0.124 3.464  0.001* 
ความรู้ทางการเงิน 0.080 0.032 0.109 2.569  0.011* 
พฤติกรรมทางการเงิน 0.134 0.041 -0.082 2.991  0.001* 
ทศันคติทางการเงิน 0.151 0.064 0.174 2.188 0.019* 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ผลการวิเคราะห์ความรู้ทางการเงินและระดบัการออมของวยัเร่ิมท างานและวยัสร้างฐานะ กรณีศึกษาพนกังาน

บริษทั พบว่า  ระดบัการออมโดยรวม ตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในการพยากรณ์ระดบัการออม 
โดยรวมได้ดี ท่ีสุดเ ม่ือเทียบกับค่าคงท่ี  (Constant) ซ่ึงตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับการออม 
ความสมัพนัธ์ปัจจยัดา้นอาย ุรวมทั้งปัจจยัระดบัความรู้ทางการเงิน ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติทาง
การเงินในภาพรวม มีค่า Sig.  เท่ากบั 0.001,0.011,0.001 และ0.019 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 กล่าวคือ  พบว่า ปัจจยัดา้นอายุ 
รวมทั้งปัจจยัระดบัความรู้ทางการเงิน ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบั
ระดบัการออม อยา่งมีนยัส าคญั (Sig. < .05) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจยั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม จากวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ทางการเงินและระดบัการออม

ของวยัเร่ิมท างานและวยัสร้างฐานะ กรณีศึกษาพนกังานบริษทั พบว่าปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ระดบัความรู้ทางการเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจทกัษะทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
และมีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อระดบัการออม โดยหากพิจารณาดา้นปัจจยัดา้นอาย ุสามารถอธิบายได้
ว่าอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัการออมท่ีแตกต่างกนั อายุต่างกนัก็มีความตอ้งการท่ีจะมีอิสรภาพทางการเงิน การ
วางแผนการเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน ามาสู่ความมัง่คัง่ในชีวิต มีความต้องการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต และการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้นระดบั
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ความรู้ทางการเงิน ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อระดบั
การออม เรียงตาม ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยจากหรือขนาดของอิทธิพลของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติทาง
เงิน ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน และดา้นความรู้ทางการเงิน ซ่ึงมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยสูงท่ีสุด นัน่คือมีอิทธิพลสูง
ท่ีสุดในตวัแปรอิสระทั้งหมดในการอธิบายตวัแปรตาม คือระดบัการออมของกลุ่มวยัเร่ิมท างานกบัวยัสร้างฐานะ 
เน่ืองจากการมีทศันคติทางการเงินท่ีดี รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเงินท่ีดี และด้านพฤติกรรม
การเงินท่ีดีจะส่งผลสนบัสนุนให้บุคคลเป็นผูอ้อมเงิน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
กองบรรณาธิการ (2561) ช่วงอายท่ีุมีความแตกต่างกนันั้น ควรจะตอ้งมีการวางแผนการลงทุนท่ีจะเหมาะสมกบัใน
แต่ละช่วงวยั ซ่ึงในบางช่วงอายุจะสามารถลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงได ้แต่ในบางช่วงอายุก็ไม่ควรลงทุนท่ีมีความ
เส่ียงสูงมากนัก ดงันั้นการวางแผนการกระจายความเส่ียง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนและยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2561) อีกดว้ย และผลการศึกษาในคร้ังน้ี ยงัสอดคลอ้ง
กับ Lusardi and Mitchell (2006) ท่ีพบว่าบุคคลท่ีมีความรู้ทางการเงินมากมีความเข้าใจมกัจะให้ความส าคัญ
เก่ียวกับการออมการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีอีกด้วย นอกจากน้ี 
ธีรพฒัน์ มีอาพล (2557) ยงัพบว่า ความรู้ทางการเงินส่งผลเชิงบวกกต่อการจัดสรรเงินออมและการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มวยัท างาน แต่มีอิทธิพลอยู่ในระดบัท่ีน้อยมาก แต่ความรู้ทางการเงินเป็นทกัษะและความรู้ท่ี
ส าคญัท่ีช่วยให้บุคคลสามารถจดัสรรการออมเงิน จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชนในเร่ืองของความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออม การ
วางแผนทางการเงิน ซ่ึงความรู้ทางการเงินดงักล่าวในขา้งตน้มีความส าคญั เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและพฤติกรรมทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือก าหนดนโยบายส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเป็นการ
เพ่ิมทกัษะความรู้ทางการเงินสู่ภาคประชาชน อาจส่งผลให้ประชาชนคิดวางแผนทางการเงิน วางแผนการใชจ่้ายเงิน และ
วางแผนการเกษียณอาย ุ 
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การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงนิ 
และพฤติกรรมการออมเงนิของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Personal Financial Planning affecting to the financial spending  
and the saving behavior of Gen Y in Bangkok’s area 

 

จิรประภา คณานุรักษ์1 
Jiraprapa Kananurak 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการวางแผน
ทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าการทดสอบทางสถิติโดยใชร้้อยละ แจกแจงความถ่ี และ Chi-Square ผลการศึกษาวิจยัพบว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงิน เพศไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และรายจ่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดงักล่าว ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงิน ความรู้ความเขา้ใจทาง
การเงิน วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อทั้งพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรม
การออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค ำส ำคัญ: กำรวำงแผนทำงกำรเงิน, พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน, พฤติกรรมกำรออมเงิน 
 

Abstract 
The purpose of the study is study the connection between personal factor and financial planning factor which affect 
the financial spending and saving behavior of Gen Y in Bangkok’s area. The data were analyzed by percentage, 
frequency distribution, and Chi-Square test. The result of the study had shown that in the aspect of the connection 
between personal factor and the financial spending and saving behavior, the gender had not affected the Gen Y in 
Bangkok’s area’s financial spending and saving behavior. However, age, educational degree, occupation, monthly 
income, monthly payment affected the Gen Y in Bangkok’s area’s financial spending and saving behavior. In the 
aspect of the connection between the financial planning factor and the financial spending and saving behavior, the 
financial knowledge, the objective of financial planning, the financial planning pattern affected the Gen Y in 
Bangkok’s area’s financial spending and saving behavior. 
 

Keywords: financial planning, the spending behavior, the saving behavior 
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1. บทน า 

 
ประชากรกลุ่ม Gen Y ในปี 2563 ก าลงัจะเติบโตเพ่ือกา้วสู่ระดบัผูน้ าขององคก์รต่อไปในอนาคตอนัใกล ้น่ีคือ

เหตุผลท่ีหลายๆองคก์รไดใ้ห้ความส าคญักบัคนท างานรุ่นใหม่หรือคน Gen Y ท่ีจะมาเป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รใน
อนาคต ซ่ึงมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเขา้สู่ช่วงวยัท างานอยา่งเตม็ตวัมกัใชเ้งินเกินรายได ้ไม่เก็บออมเพ่ืออนาคต 
มีการใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย อีกทั้งยงัมีปัญหาหน้ีสินต่างๆมากมาย และยงัคงด าเนินชีวิตเพ่ือภาพลกัษณ์ทางสงัคม พร้อม
จ่ายเพ่ือความสะดวกสบายให้ตวัเองดูดีและเป็นท่ียอมรับในสังคม จึงท าให้เกิดปัญหาดา้นการเงินต่างๆ ดงันั้น
การศึกษาในเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงิน
ของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ทราบถึงปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายเงินและพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y เพ่ือใช้ในการให้ความรู้ การจัดรูปแบบและ
เคร่ืองมือในการออมของสถาบนัการเงินและรัฐบาลในการสนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างถูกทาง
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจัยเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและพฤติกรรมการออมเงินของ
ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีสมมติฐานของการศึกษาคือปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจยั
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินและพฤติกรรมการออมเงินของประชากร
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นวิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงน ามาใช้ใน

การบริหารจดัการทางดา้นการเงินของตนเอง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีตอ้งการหรือท่ี
ก าหนดไว ้ 

ความส าคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553) ไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้่า เน่ืองจากการเงินส่วน

บุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล และมีความส าคญัต่อบุคคลในทุกช่วงอาย ุดงันั้น แต่ละคน
จึงควรมีการวางแผนทางการเงินซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิต การวางแผนทางการเงินจึงมีบทบาท
ส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่คงทางการเงิน ความมัน่คงในการด าเนินชีวิต รวมถึงการมีอิสรภาพทางการเงินใน
อนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายตามท่ีแต่ละบุคคลต้องการได้ ซ่ึงจะน ามาสู่ความมั่นคงของ
ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
วีรชยั ผ่องศรี (2559) ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลว่าควรมีการก าหนดทั้ ง

เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงถ้าหวงัจะให้ทั้งตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีก็ควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น (Short-Term Financial Planning) เอาไว้ แต่ถ้ามุ่งหวงัท่ีจะให้ตนเองมี
ความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตและครอบครัวมีรากฐานท่ีมัน่คงก็ตอ้งเตรียมการวางแผนการเงินระยะยาว 
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(Long-Term Financial Planning) ดว้ย การวางแผนทางการเงินท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้น
เศรษฐกิจและสงัคม อีกทั้งรู้จกัการน าเคร่ืองมือต่างๆในการบริหารทางการเงิน (Financial Management Tools) มา
ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้ง สมเหตุสมผล และมีทางท่ีจะเป็นไปได้
มากยิ่งข้ึน 

กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล    
ศิรินุช อินละคร (2548) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้่ามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 

ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ประเมินสถานะทางการเงินของบุคคลในขณะนั้น โดยพิจารณาจาก รายได ้ค่าใชจ่้าย สิทรัพย ์ภาระ
หน้ีสินต่างๆ รวมถึงเงินออมท่ีมีอยู่ วิธีการประเมินสถานะทางการเงินของบุคคล คือ การจดัท างบการเงินส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ งบดุลส่วนบุคคล และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ขั้นท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายทางการเงิน เป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัขั้นตอนหน่ึงในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากหากบุคคลมีเป้าหมายทางการเงินแลว้จะ
สามารถก าหนดแนวทางท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้เปรียบเสมือนกบัการ
เดินทางท่ีก่อนการเดินทางจะตอ้งก าหนดท่ีหมายท่ีจะเดินทางไปเสียก่อน จึงจะสามารถท่ีจะก าหนดเส้นทางท่ีจะใช้
ในการเดินทางได ้ในการก าหนดเป้าหมายทางการเงินนั้น บุคคลจะตอ้งระบุเป้าหมายให้ชดัเจนว่าตอ้งการอะไร 
เช่น ตอ้งการซ้ือรถยนต์เม่ือใด และราคาเท่าไหร่ นอกจากนั้นเป้าหมายทางการเงินควรมีความเป็นไปได ้นัน่คือ
เป้าหมายทางการเงินควรมีความเหมาะสมกบัสถานะทางการเงินของบุคคลนั้นดว้ย ขั้นท่ี 3 ก าหนดทางเลือกและ
ประเมินทางเลือก เป็นการก าหนดทางท่ีสามารถเป็นไปไดท่ี้จะท าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีไดก้ าหนดไว้ 
และพิจารณาเลือกทางเลืกอท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น ดา้น
ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงพิจารณาความเส่ียงของแต่ละทางเลือกดว้ย ในขั้นตอนน้ีบุคคลจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ เพ่ือช่วยในการท่ีจะก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก เช่น หนงัสือ วารสารหรือ
เว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งอาจมีการขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น นกัวางแผนภาษี หรือผูใ้ห้ค าปรึกษาทางด้าน
การเงิน ขั้นท่ี 4 สร้างและปฏิบติัตามแผนการเงิน เม่ือพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมแลว้ ขั้นตอนถดัมาคือการ
ก าหนดแผนการเงินจากทางเลือกนั้น เป็นการระบุวิธีท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ 
และจากนั้นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวรการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ี
ไดก้ าหนดไว ้หากมีการวางแผนทางการเงินไวดี้มากเพียงใดแต่ไม่มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวก้็ไม่อาจบรรลุซ่ึง
เป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงในการปฏิบติัตามแผนการเงินนั้นอาจมีการติดต่อกบับุคคลอ่ืน เช่น ติดต่อ
ตวัแทนประกนัชีวิตเพ่ือท าการซ้ือประกนัชีวิต หรือมีการใชบ้ริการนายหนา้ขายหลกัทรัพย ์(Broker) เพ่ือท าการซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุน หรือมีการใชบ้ริการจากธนาคารในการฝากเงินและการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ ขั้น
ท่ี 5 ติดตามผล และปรับปรุงแผน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นเป็นขั้นตอนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เน่ืองจากเม่ือ
ได้มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้แล้ว ขั้นตอนถดัมาคือการติดตามผล โดยพิจารณาว่าแผนการเงินนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ สามารถท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ หากไม่สามารถปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวไ้ดจ้ะตอ้งท าการปรับ
แผนการเงินใหม่ นอกเหนือจากนั้นภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และสถานะทางการเงินของบุคคลมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่น มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท าให้บุคคลมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน หรือภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอาจท า
ให้บุคคลมีรายไดล้ดน้อยลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่างๆน้ีจะส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของบุคคลนั้นดว้ย ดงันั้น
บุคคลจึงตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินอยา่งสม ่าเสมอ 
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แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการออมและการใช้จ่าย 
เงินออม (Saving) ตามความหมายของพจนานุกรมศพัท์ทางเศรษฐศาสตร์ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า เงินออมคือ

ส่วนหน่ึงของรายไดท่ี้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการบริโภค แต่เก็บไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการใชจ่้ายในอนาคต จ านวนเงิน
ออมนั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 1.จ านวนรายได้ ถ้ามีบุคคลมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีการออม
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 2.การคาดการณ์ถึงรายไดใ้นอนาคต ถา้บุคคลคาดว่าจะมีรายไดใ้นอนาคตมาก อาจส่งผลให้มร
การเก็บออมในปัจจุบนัน้อยลง 3.อตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูงจะสามารถจูงใจให้บุคคลเก็บออม
มากข้ึนได ้

เงินออมตามศพัท์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและธนาคาร หมายถึง เงินท่ีออมไว้โดยการฝากกบัสถาบนั
การเงิน 

การออม คือ การสะสมเงินทีละเลก็ทีละนอ้ยให้พอกพูนข้ึน หากเรามีเงินเหลือใชเ้ป็นประจ าทุกเดือน และส่ิงท่ี
ควรค านึงถึงคือจะสามารถจดัเก็บเงินอยา่งไรให้เหมาะสม เพ่ือให้เงินท่ีมีนั้นงอกเงยข้ึน ซ่ึงการออมส่วนใหญ่มกัอยู่
ในรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งการลงทุนในบริษทัเงินทุน โดยการออมเหล่าน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนเป็น
ดอกเบ้ีย หากน าเงินท่ีเหลือใชน้ี้ไปซ้ือทองค า หรือซ้ือท่ีดิน ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ซ้ือหุ้นกู ้ซ้ือหุ้นสามญั รวมถึงการ
ซ้ือหลกัทรัพยอ่ื์นๆจะเรียกว่าเป็นการลงทุน 

การออมส่วนบุคคลในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง รายไดท่ี้ไม่ไดจ่้ายไปเพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือกล่าวไดว้่า
คือส่วนต่างระหว่างรายได ้(Current Income) กบัรายจ่าย (Current Expense) ซ่ึงเป็นการพิจารณาในเชิงพลวตั 

กล่าวโดยสรุป เงินออมก็คือ การเก็บสะสมรายไดท่ี้ไม่ไดจ่้ายไปเพ่ือการบริโภคหรือเรียกไดว้่าเป็นรายไดส่้วนท่ี
เหลือจากการบริโภคไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการใชจ่้ายในอนาคต อาจมีการน าเงินออมน้ีไปลงทุนต่อ หรือฝาก
ธนาคารเพ่ือกินดอกเบ้ีย ซ้ือหลกัทรัพยต่์างๆ หรือเก็บไวใ้นรูปของเงินสดหรือในรูปของสินทรัพยอ่ื์นๆก็ได ้

การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค (Consumer Spending) คือความตอ้งการสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงการใชจ่้าย
ของผูบ้ริโภคนั้นจะส่งผลต่ออตัราการว่างงานและรายไดข้องประชาชนดว้ย หากผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายมาก ความ
ตอ้งการสินคา้และบริการจะเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งท าการผลิตสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราการ
ว่างงานของประชาชนลดลง อีกทั้งประชาชนในประเทศจะมีรายได้เพ่ิมสูงข้ึนด้วย ในทางตรงกันข้าม หาก
ผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายท่ีลดลง ความตอ้งการสินคา้และบริการจะลดน้อยลง ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งลดระดบัในการผลิต
สินคา้ อาจส่งผลให้มีการลดจ านวนพนกังานลง ท าให้มีอตัราการว่างงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกทั้งผูท่ี้ว่างงานก็จะไม่มี
รายไดอี้กดว้ย ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล นอกเหนือจากการพิจารณาเงินออมแลว้ยงัตอ้งพิจารณาถึง
ระดบัการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคดว้ย เพ่ือจะไดน้ ามาพิจารณาวางแผนในส่วนของรายไดข้องแต่ละบุคคลนัน่เอง 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ศิวชั กรุณาเพญ็ (2560) ไดท้ าการศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของ

คน Gen Y” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมการออมของคน Gen Y 2. ศึกษาระดบัทกัษะทาง
การเงินของคน Gen Y 3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆกบัการออมของคน Gen Y กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่ม Gen Y ในวยัท างานคือมีอายุตั้งแต่ 22-37 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524-2539) ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นระดบั 
20,001-30,000 บาท คะแนนระดบัการออมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจทาง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินอยูใ่นระดบัสูง มีระดบัความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการวางแผน
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เกษียณอายุอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการออม พบว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัการจดัสรรเงินออม ขนาดเงินออม สดัส่วนของเงินออม ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณารูปแบบของการออม 
และวตัถุประสงคใ์นการออม ในดา้นของความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัพฤติกรรมการออม พบว่ามีความสมัพนัธ์
กบัการจดัสรรเงินออม สดัส่วนของเงินออม และวตัถุประสงคใ์นการออม ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการออม
ของกลุ่มคน Gen Y พบว่าพฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ความตระหนักรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนเกษียณอาย ุและทศันคติทางการเงิน (เรียงตามค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย) มีผลต่อระดบัการออมของกลุ่ม
คน Gen Y อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

มุกดา โควหกุล (2558) ไดท้ าการศึกษางานวิจยัเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคลลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการ
จดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูมี้รายไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ตวัอยา่ง ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-Square 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือเพศหญิง มีอายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มี
ระดบัการศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพในบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท และมี
รายจ่าย 10,001 -15,000 บาท ส าหรับการจดัการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 1) ความรู้ความเขา้ใจการจดัการ
การเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัแรกคือความส าคญัของการจดัการเงินส่วนบุคคล 
2) วตัถุประสงคก์ารจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัแรกคือ มีจดัการรายรับ-
รายจ่ายของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) รูปแบบการจดัการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยล าดบัแรกคือ เป้าหมายเพ่ือสร้างฐานะและความมัน่คงทางการเงิน 4) การวางแผนการจดัการเงินส่วนบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัแรกคือ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน และ 
5) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยล าดบัแรกคือ ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เงินเฟ้อ การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย พฤติกรรมการออม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการออมมากท่ีสุด คือมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์มีการจดัสดัส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละ
เดือนมากท่ีสุด คือไม่ไดก้ าหนดไวแ้น่นอน ออมเงินตามท่ีเหลือ จ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 5,000 บาท 
เหตุผลหลกั คือออมเพ่ือไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน มีระยะเวลาการออม คือ 1 -5 ปี และผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออม คือ 
ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ การศึกษา และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในทุก
ดา้น ยกเวน้ ในดา้นอาย ุสถานภาพ และรายจ่ายท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในดา้นสัดส่วนเงินออม
และผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออม ส่วนในดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในทุกดา้น ยกเวน้ใน
ดา้นจ านวนเงินออม ในส่วนของการจดัการการเงินส่วนบุคคลในดา้นความรู้ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วน
บุคคล รูปแบบ และการวางแผนการจดัการการเงินส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในทุกดา้น 
ยกเวน้ วตัถุประสงคก์ารจดัการการเงินส่วนบุคคล ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออม และปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการออม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2523 – 2537 และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การก าหนดขนาดตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีใชสู้ตรการค านวณ
ของทาโร ยามาเน่ ไดข้นาดของตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
5 ส่วน วิธีการวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในส่วนท่ี 1 ค าถามเพ่ือคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  ขอ้มูล
ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน และส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการออมเงิน เป็นการ
วดัมาตรานามบญัญติั ในขณะท่ีส่วนท่ี 3  ปัจจยัเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ในส่วนของความรู้ความเขา้ใจ
ทางดา้นการเงินเป็นการวดัมาตราอนัตรภาค โดยท่ีผูวิ้จยัไดน้ าโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีการน าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไปท าการทดสอบจ านวน 20 
ชุดกับกลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา แล้วน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามจากโปรแกรมส าเ ร็จรูป SPSS โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่มีค่าเท่ากบั 0.77 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.8 กลุ่มตวัอย่างอายุ 26-28 ปีคิดเป็นร้อยละ 73.5 วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 90.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 62.3 มีรายไดต่้อเดือน 
20,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 35 และมีรายจ่ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 32.5 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้ทางการเงินเฉล่ียอยูท่ี่ 7.67 คะแนนจากคะแนนเตม็ทั้งหมด 10 คะแนน มี

การก าหนดเป้าหมายทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 87.5 มีวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินเพ่ือสร้างฐานะและ
ความมัน่คงทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 57.5 มีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 78.5 และมีรูปแบบการ
วางแผนการเงินประจ าเดือนคิดเป็นร้อยละ 70.5 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการใช้จ่ายเงนิ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนการใช้จ่ายต่อเดือนร้อยละ 40 ข้ึนไปของรายได้คิดเป็นร้อยละ 92.5 มีการ

แก้ปัญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายต่อเดือนโดยการถอนเงินจากบญัชีท่ีเก็บไวคิ้ดเป็นร้อยละ 82.25 และมี
เหตุผลในการใชจ่้ายเงินตามความตอ้งการพ้ืนฐานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.25 

ส่วนที่ 4 พฤตกิรรมการออมเงนิ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หากไม่มีรายไดห้ลกัแลว้เงินออมจะเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตไดน้าน 3-6 เดือนคิด

เป็นร้อยละ 46.25 มีวิธีจดัสรรเงินออมโดยท่ีหลงัจากหักค่าใชจ่้ายแลว้ท่ีเหลือคือเงินออมร้อยละ 71.25 มีสัดส่วน
การออมต่อเดือนร้อยละ 20-30 คิดเป็นร้อยละ 43 และมีเหตุผลในการออมเงินตามความตอ้งการพ้ืนฐานมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 78.25 

ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤตกิรรมการใช้จ่ายเงนิ 
เพศไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นการแกปั้ญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และเหตุผลในการใชจ่้าย อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วุฒิการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นสดัส่วนในการใชจ่้าย การแกปั้ญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และเหตุผลในการใช้
จ่าย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นการแก้ปัญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และเหตุผลในการใชจ่้าย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดต่้อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครในดา้นสัดส่วนในการใชจ่้าย การแก้ปัญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และเหตุผลใน
การใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายจ่ายต่อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ
ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นสดัส่วนในการใชจ่้าย การแกปั้ญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบั
รายจ่าย และเหตุผลในการใชจ่้าย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤตกิรรมการออมเงนิ 
เพศไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สดัส่วนในการออม เหตุผลในการออม และผูมี้ส่วนช่วยตดัสินใจใน
การออม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วุฒิการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากร
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สัดส่วนในการออม เหตุผลใน
การออม และผูมี้ส่วนช่วยตดัสินใจในการออม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านขนาดของเงินออม วิธีจัดสรรเงินออม 
สดัส่วนในการออม เหตุผลในการออม และผูมี้ส่วนช่วยตดัสินใจในการออม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
รายไดต่้อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นขนาด
ของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สดัส่วนในการออม เหตุผลในการออม และผูมี้ส่วนช่วยตดัสินใจในการออม อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายจ่ายต่อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครในดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สดัส่วนในการออม เหตุผลในการออม และผูมี้
ส่วนช่วยตดัสินใจในการออม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิกับพฤตกิรรมการใช้จ่ายเงนิ 
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นสัดส่วนในการใชจ่้าย และการแก้ปัญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชากร
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสดัส่วนในการใชจ่้าย การแกปั้ญหาเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และ
เหตุผลในการใชจ่้าย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รูปแบบการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสัดส่วนในการใช้จ่าย การแก้ปัญหาเม่ือ
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และเหตุผลในการใชจ่้าย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิกับพฤตกิรรมการออมเงนิ 
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สัดส่วนในการออม และเหตุผลในการออม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สดัส่วนในการออม และ
เหตุผลในการออม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รูปแบบการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นขนาดของเงินออม วิธีจดัสรรเงินออม สดัส่วน
ในการออม เหตุผลในการออม และผูมี้ส่วนช่วยในการตดัสินใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 1 สรุปสมมติฐานท่ี 1 
ปัจจยัส่วนบุคคล สัดส่วนการใช้จ่าย การแก้ปัญหาฯ เหตุผลในการใช้จ่าย 

เพศ    (0.534)   (0.699)  (0.464) 
อาย ุ   (0.992)  (0.004)  (0.000) 
วุฒิการศึกษา  (0.017)  (0.000)  (0.000) 
อาชีพ   (0.156)  (0.000)  (0.000) 
รายไดต่้อเดือน  (0.002)  (0.000)  (0.000) 
รายจ่ายต่อเดือน  (0.000)  (0.016)  (0.000) 

หมายเหตุ : แสดงถึงความสมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน,  แสดงถึงความไม่สมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินของประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ขนาดของ
เงนิออม 

วธีิจดัสรร
เงนิออม 

สัดส่วนใน
การออม 

เหตุผลใน
การออม 

ผู้มีส่วนช่วย
ตดัสินใจ 

เพศ    (0.346)   (0.796)  (0.060)   (0.793)  ( 0.380) 
อาย ุ  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) 
วุฒิการศึกษา  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.047) 
อาชีพ  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.004) 
รายไดต่้อเดือน  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.001) 
รายจ่ายต่อเดือน  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) 

หมายเหตุ : แสดงถึงความสมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน,  แสดงถึงความไม่สมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน 
 
สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชากร

กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 3 สรุปสมมติฐานท่ี 3 
ปัจจยัส่วนบุคคล สัดส่วนการใช้จ่าย การแก้ปัญหาฯ เหตุผลในการใช้จ่าย 

ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน  (0.024)   (0.017)  (0.279) 
วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงิน   (0.001)  (0.000)  (0.001) 
รูปแบบการวางแผนทางการเงิน  (0.000)  (0.027)  (0.000) 

หมายเหตุ : แสดงถึงความสมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน,  แสดงถึงความไม่สมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินของประชากร
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4 สรุปสมมติฐานท่ี 4 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ขนาดของ
เงนิออม 

วธีิจดัสรร
เงนิออม 

สัดส่วนใน
การออม 

เหตุผลใน
การออม 

ผู้มีส่วนช่วย
ตดัสินใจ 

ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน  (0.000)  (0.007)  (0.001)  (0.000)  ( 0.654) 
วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงิน  (0.003)  (0.000)  (0.000)  (0.017)  (0.712) 
รูปแบบการวางแผนทางการเงิน  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) 

หมายเหตุ : แสดงถึงความสมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน,  แสดงถึงความไม่สมัพนัธ์กนัของสมมติฐาน 
 
ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 1.ตวัแปรปัจจยัเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินดา้นความรู้ความเขา้ใจมีคะแนน

ต ่าสุดคือ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดงันั้น สถาบนัการเงินรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งให้
ความรู้พ้ืนฐานและขอ้มูลเชิงลึกในเร่ืองของความรู้ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การออมท่ีถูกตอ้ง และควร
มีการให้ความรู้ในเร่ืองของการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและการลงทุนแต่ละประเภทอยา่งเหมาะสม 2.ตวัแปร
พฤติกรรมการออมเงินในดา้นเหตุผลในการออม พบว่า อนัดบัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เพ่ือลดหยอ่นภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 0 ดงันั้น สถาบนัการเงินรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีแก่ประชาชนในเร่ืองของการลงทุนเพ่ือลดหยอ่นภาษี 3.สถาบนัการเงินรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรมีมาตรการในการจูงใจ และเชิญชวนให้ประชาชนโดยทัว่ไปมองเห็นถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีใชมี้ส่วนท่ีตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามอาจไม่ตอ้งการให้ขอ้มูลท่ีเป็นดา้นลบเก่ียวกบัตนเอง อาจท าให้ค าตอบท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัความ
เป็นจริงได ้แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีค าถามท่ีตอ้งมีการคิดค านวณตวัเลข อาจมีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไม่ตอบแบบสอบถามต่อจนครบ เน่ืองจากไม่ตอ้งการเสียเวลาในการค านวณตวัเลข และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีจ ากดั ท าให้ผูวิ้จยัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยวิธี Online เท่านั้น ส่งผล
ให้กระจายแบบสอบถามออกไปสู่กลุ่มตวัอยา่งในวงจ ากดั 

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรกระจายกลุ่มตวัอยา่งให้มีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือให้ผลของ
การวิจยัมีความแม่นย  ามากข้ึน ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึกมากข้ึน นอกเหนือจากตวัแปรท่ีผูศึ้กษาเลือกมาใช้
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ในงานวิจยัช้ินน้ี และในการท าวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปของแบบสอบถามออนไลน์ ท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดอ้าจไม่กระจายตวัเท่าท่ีควร  
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ผลของการรับรู้คุณค่าต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้าของผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหน้า 
ในประเทศไทย 

The Effect of Perceived Values on Consumer Repurchase Intention Toward 
Cosmetic Facial Skincare Products in Thailand 

 

จิราพร มหาอุดมทรัพย์1 และ ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี2 
Jiraporn Mahaudomchab and Theerakorn Udomratanamanee 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) อธิบายความส าคญัของปัจจยัท่ีให้คุณค่าในการกลบัมาซ้ือซ ้ า 2) ศึกษาปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ า 3) ศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการซ้ือซ ้ า โดยการวิจยัน้ี
เป็นแบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 15 คน และเชิงปริมาณใช้การเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 413 คน ในเขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นราคา การรับรู้
คุณค่าดา้นคุณภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยั มีความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า ซ่ึงผล
การศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยั
การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัมีผลต่อการซ้ือซ ้ า ในขณะท่ีการรับรู้คุณค่าดา้น
ราคาไม่มีผลต่อการซ้ือซ ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้คุณค่ำ,ควำมตั้งใจกลับมำซือ้ซ ำ้, เคร่ืองส ำอำง,ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 
 

Abstract 
The aims of this research were studied 1) the important factors of perceived valued to repurchase, 2)the 
demographic factors to repurchase and 3)the affection of perceive valued of product to repurchase.  This research 
performed in Bangkok using mixed method via 15 in-depth interviews and 413 questionnaires. The qualitative 
results revealed that perceived valued of price, perceived valued of quality  and perceived valued of safety were 
important to repurchase. The quantitative results presented that the factors of the different demographic 
characteristics were slightly different. The factors of perceived valued of quality and perceived valued of quality 
were effected to repurchase while perceived valued of price factor was not effected significantly statistics. 
 
Keywords: Perceived value, Repurchase Intention, Cosmetic, Facial Skincare  
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1. บทน า 

 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า จากข้อมูลของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย ไดจ้ดัอนัดบัให้ธุรกิจเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวเป็น 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่งประจ าปี 2563 
(ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2562) อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคไดห้ันมาใส่ใจในสุขภาพผิวพรรณของตนเอง
มากข้ึนเป็นผลให้ธุรกิจน้ีมีแนวโน้มการแข่งขนัสูงข้ึนตาม อีกทั้งยงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าใหม่ๆ
ออกมาแทนท่ีผลิตภณัฑเ์ดิมอยา่งต่อเน่ืองท าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกท่ีหลากหลาย (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) โดยการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายความส าคญัของปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคให้คุณค่าในการกลบัมาซ้ือซ ้ า
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกลบัมาซ้ือซ ้ าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า และศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการกลบัมาซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า โดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาแนวคิดทางการตลาดดา้นพฤติกรรมการ
รับรู้คุณค่าในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน ามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แนวคิด
และทฤษฎี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

แนวคิดและทฤษฎี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ Kotler and Keller (2016) ไดแ้บ่งปัจจยัทางประชาการศาสตร์
ไวด้งัน้ี เพศท่ีต่างกนัจะมีทศันคติ พฤติกรรม และการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์แตกต่างกัน โดยอายุท่ีแตกต่างกนัจะมี
ความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละช่วงวยั ระดบัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดลกัษณะ
ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของแต่ละบุคคล โดยอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั และ
ระดบัของรายไดจ้ะเป็นตวัก าหนดสถานภาพทางการเงินรวมถึงอ านาจในการซ้ือของแต่ละบุคคล โดยการศึกษา
ของกนกพร ฐานะเจริญกิจ และวรัญญา ติโลกะวิชยั (2560) พบว่าเพศ ช่วงอายุ และระดบัการศึกษาแตกต่างมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้แตกต่างกนั เช่นเดียวกบั ธีรยา วรปาณิ และปองพล วรปาณิ (2560) ท่ีได้
ท าการส ารวจปัจจัยท่ีมีผลในการตดัสินใจ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางพบว่า ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั และ Nguyen, T. T. (2020) ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎี การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ Zeithaml (1988) อธิบายความหมายการรับรู้คุณค่าว่าเกิดข้ึน
จากการประเมินอรรถประโยชน์ และประโยชน์โดยรวมของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ โดยการรับรู้คุณค่าของ
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ผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนจากการคาดหวงัในตวัผลิตภณัฑน์ ามาเปรียบเทียบกบัราคาท่ีจ่ายไป หากผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บเป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่า และเกิดความพึงพอใจ Dodds, et al. (1991) กล่าวว่าคุณค่าท่ี
ผูบ้ริโภคได้รับเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อความตั้งใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ถ้าหากคุณค่าท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้นั้นเป็นไปในเชิงบวกจะส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจ โดย Song, et al. (2019) ศึกษาพบว่าการรับรู้
คุณค่าของผลิตภณัฑ์เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และ Ghazali, et al. (2017) 
พบว่าการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจกลบัซ้ือซ ้ า 
เช่นเดียวกบั Ahmad and Omar (2018) ท่ีพบว่าการรับรู้คุณค่า และค่านิยมส่วนบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจ
ในการกลบัมาซ้ือซ ้ า      

แนวคิดและทฤษฎี การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑเ์กิดจากการรับรู้ถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์
ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ตรงในการใชง้านท่ีผ่านมาของผูบ้ริโภคแลว้พบว่าผลิตภณัฑ์นั้นๆเป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่า และการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑย์งัเป็นปัจจยัท่ีมีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค (Steenkamp, 1990) โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคได้รับนั้นเหนือกว่าความ
คาดหวงัท่ีตั้งไวจ้ะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์นั้นๆ (Kotler and Armstrong, 2018) โดยLee and 
Kim (2016) ไดท้  าการศึกษาการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และการความตั้งใจในการ
กลบัมาซ้ือซ ้ า พบว่าประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ และราคาของผลิตภณัฑ์มีผลต่อความพึงพอและน าไปสู่การ
กลบัมาซ้ือซ ้ า เช่นเดียวกบั Herman, et al. (2016) ท่ีพบว่าการรับรู้คุณภาพในผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค และ Saleem, et al. (2015) ไดศึ้กษาพบว่าการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์มีส่วนสนับสนุน
โดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎี ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ Maruchecka, et al. (2011) กล่าวไว้ว่าความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์ หมายถึงการลดความเส่ียงในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือส่งผลเสียต่อ
ร่างกายภายหลงัจากการใชง้าน Ghazali, et al. (2017) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความของการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัไว้
ว่า เป็นระดบัของความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภครับรู้ว่าผลิตภณัฑ์ไม่ไดเ้ป็นอนัตราย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เหล่านั้นมีความ
ปลอดภยัและปราศจากสารเคมีอนัตราย จึงได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
กลบัมาซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออร์แกนิค พบว่าการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจ
กลบัมาซ้ือซ ้ า โดยธิดามนู ใยบวัทอง (2562) กล่าวว่าเพ่ือป้องกนัปัญหาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางไม่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภยั จึงแนะน าให้ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการห้ามน าเขา้หรือใชส้ารท่ีเป็นอนัตราย และโรงงาน
ผูผ้ลิตจะตอ้งผา่นรับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จึงจะสามารถผลิต และจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้ อีกทั้งยงัแนะน าเพ่ิมเติมให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย  
Nguyen, P., et al. (2019) ศึกษาพบว่าคุณค่าดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์และน าไปสู่การตดัสินใจกลบัมาซ้ือซ ้ าในอนาคต 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารสน ามาประยกุตใ์ชส้ร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัได ้ดงัน้ี  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 2564 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ18ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพฯ 
โดยวิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 15 คน (Marshall, et al., 2013) จากการสุ่มแบบ
เจาะจงผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าเป็นประจ า และการสุ่มแบบโควตาโดยให้น ้ าหนกัเพศหญิง ร้อย
ละ 67 เพศชาย ร้อยละ 33 ในการสัมภาษณ์จะใชค้ าถามปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้าง และใชก้ารจดบนัทึกร่วมกบั
การขออนุญาตบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง และใชวิ้ธีสามเส้าในการตรวจสอบขอ้มูล (สุภางค ์จนัทวานิช, 
2556) โดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยการตีความ สรุปประเดน็ส าคญั และถอดรหสัขอ้มูล ในส่วนของการวิจยัเชิง
ปริมาณใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล จากสูตรค านวณของ Cochran (1977) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 5% โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 คน และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาด
จึงเก็บแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยกระจายไปยงักลุ่มในเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง โดยใชก้ารสุ่มแบบโควตาและอยา่งง่าย ก าหนดน ้าหนกัให้เพศหญิงโดย
ก าเนิด ร้อยละ 75 เพศชายโดยก าเนิดร่วมกบัเพศทางพฤติกรรมรวมกนั ร้อยละ 25 และทดสอบความเช่ือถือของ
แบบสอบถามดว้ยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา พิจารณาตรวจสอบค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไปซ่ึง
ถือว่ามีความน่าเช่ือถือ (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา ช านิประศาสน์, 2547) โดยขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย พฤติกรรมการซ้ือและใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าจ านวน 10 ขอ้ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้ าและการกลบัมาซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าโดยใชก้ารประเมินตามมาตรวดัแบบลิ
เคิร์ต 5 ระดบั (Bruner, 2013) จ านวน 17 ขอ้ และขอ้มูลทัว่ไปดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์จ านวน 6 ขอ้ โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ IBM SPSS Statistics วิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 
อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 46.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 60.0 อาชีพพนงังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 53.3 รายได้

การซ้ือซ ้ า 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

H1 

H3 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การรับรู้คุณค่าดา้นราคา 

H4 
การรับรู้คุณค่าดา้นความ

การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ  

H2 
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เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 46.7 โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีคุณสมบติัช่วย
เพ่ิมความกระจ่างใสให้ใบหน้า ร้อยละ 19.0 ในรูปแบบประเภทของ เซร่ัม และ ครีม ร้อยละ 32.0 โดยประเภท
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าท่ีไม่เคยใชแ้ต่มีความสนใจอยากจะใชใ้นอนาคตคือ ออลอินวนัครีม ร้อยละ 
20.0 และงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 2,001-3,000 บาท ร้อยละ 33.0 มีความถ่ีในการซ้ือ 2 เดือนต่อคร้ัง 
ร้อยละ 27.0 โดยเลือกซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 44.0 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ เพ่ือน ร้อยละ 27.0 
และใชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางในรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ ร้อยละ 29.0 

เพ่ือให้ตอบวตัถุประสงคใ์นการอธิบายความส าคญัปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้คุณค่าในการซ้ือซ ้ า และศึกษาปัจจยัการ
รับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี  

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ มีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า โดยเกิดจากความรู้สึกถึง
ความคุม้ค่าในผลิตภณัฑเ์น่ืองมาจากการเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพและปริมาณท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
ราคา และผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยู่มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนในประเภทเดียวกนั นอกเหนือจากน้ี การมี
โปรโมชัน่ส่วนลดหรือของแถมสามารถจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและกลบัมาซ้ือไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากท าให้สึกถึง
ความคุม้ค่ากบัราคาท่ีจะจ่าย 

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า โดยเกิดจากการใชแ้ลว้
ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัเห็นถึงการเปล่ียนแปลง และผลิตภณัฑ์มีมาตรฐานตามขอ้ก าหนดขององคก์ารอาหารและยา 
(อย.) โดยกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติและความรู้สึกว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าท่ีดีมีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐาน ใชแ้ลว้ไดผ้ลเป็นไปตามท่ีโฆษณาไว ้ปลอดสารเคมีอนัตรายใชแ้ลว้ไม่แพ ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั 

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า โดยเกิดจาก
บรรจุภณัฑ์อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไม่มีการช ารุดเสียหาย และผลิตภณัฑ์ปลอดสารเคมีอนัตราย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นว่าผลิตภณัฑน์ั้นๆมีมาตรฐานและมีความปลอดภยั รวมถึงสารท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการ
แพ ้เช่น ปราศจากน ้าหอม ปราศจากสารกนัเสีย เป็นตน้ 

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ จากการเก็บแบบสอบถามไดข้อ้มูลมาทั้งส้ินจ านวน 440 คน น ามาคดักรองผูท่ี้มีอายตุ ่า
กว่า 18 ปีออกจ านวน 27 คน จึงได้แบบสอบถามท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์จ านวนทั้งส้ิน 413 คน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.3 อายุ 31-40ปี ร้อยละ 45.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 64.2 
อาชีพพนงังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 28.8 โดยเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าท่ีมีคุณสมบติัช่วยลดเลือนร้ิวรอยบนใบหน้า ร้อยละ 16.9 ในรูปแบบประเภท
ของ เซร่ัม ร้อยละ 34.5 โดยประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ท่ีไม่เคยใชแ้ต่มีความสนใจอยากจะลองใช้
ในอนาคตคือ เอสเซนส์ ร้อยละ 32.4 งบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ังท่ี 1,001 – 2,000 บาท ร้อยละ 28.3 ความถ่ีใน
การซ้ืออยู่ท่ี 1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 44.1 และซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 42.4 โดย เว็บไซต์รีวิว
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ร้อยละ 30.0 และส่วนมากใชเ้ฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 32.9 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัการรับรู้คุณค่าด้านราคาโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นความ
ปลอดภยัโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ซ่ึงมีระดบัมากท่ีสุดในการแปลผล  
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เพ่ือให้ตอบวตัถุประสงคก์ารศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุง
ผิวหนา้ จึงทดสอบสมมติฐานการวิจยัจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ า
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศต่อการซ้ือซ ้ า 

 เพศ N Mean Std. Deviation T Sig. 
การซ้ือซ ้าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิหน้า 

ชาย 69 4.5507 0.77718 -0.896* 0.373 
หญิง 344 4.6395 0.60441     

 
     ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นเพศต่อการซ้ือซ ้ าดว้ย Independent Sample Test ค่าสถิติ T-test เท่ากบั 
-0.896 และค่า Sig. เท่ากบั 0.373 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 แสดงว่า
เพศแตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อการซ้ือซ ้ า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ F Sig. 
อายุ 0.607 0.658 
ระดับการศึกษา 0.005 1.000 
อาชีพ 0.969 0.446 
รายได้ 0.577 0.718 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อการซ้ือซ ้ าดว้ย One-Way 

ANOVA โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
อาย ุค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.658 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 

H1 แสดงว่าอายแุตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั  
ระดบัการศึกษา ค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 1.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 

และปฏิเสธ H1 แสดงว่าระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั  
อาชีพ ค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.446 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 และ

ปฏิเสธ H1 แสดงว่าอาชีพแตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั  
รายได้ ค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.718 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 และ

ปฏิเสธ H1 แสดงว่ารายไดแ้ตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
จึงสามารถสรุปไดว้่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั

มีการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1  
โดยผลการศึกษาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของ กนกพร ฐานะเจริญกิจ และวรัญญา ติโลกะวิชยั 

(2560) วรปาณิ และปองพล วรปาณิ (2560) ท่ีพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่าง
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กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางแตกต่างกนั และ Nguyen, T.T. (2020) ท่ีพบว่าเพศแตกต่างกนัมี
ผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั 

เพ่ือให้ตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า จึงอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณตาม 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณค่าดา้นราคาของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือซ ้ า สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือซ ้ า และสมมติฐานท่ี 4 การรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการ
ซ้ือซ ้ า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของสมการถดถอยในการวิเคราะห์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการซ้ือซ ้ า 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.522a 0.272 0.267 0.54475 

 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.272 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั  

0. 544 แสดงว่าปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยั 
สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ไดร้้อยละ 27.2 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างตวัแปรอิสระกบัการซ้ือซ ้ า 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 45.456 3 15.152 51.060 0.000b 

Residual 121.372 409 0.297   
Total 166.828 412    

 
ตารางท่ี 4 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า มีปัจจยั

อยา่งนอ้ยหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ 
 
ตารางที่ 5  สมการถดถอยระหว่างระหว่างตวัแปรอิสระกบัการซ้ือซ ้ า 

 
ตารางท่ี 5 สามารถอธิบายผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยแต่ละสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณค่าดา้นราคาของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.972 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H2 แสดงว่า

Model B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.327 0.280  4.738 0.000 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าด้านราคา 0.003 0.071 0.002 0.036 0.972 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพ 0.300 0.087 0.252 3.472 0.001 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าด้านความปลอดภยั 0.417 0.084 0.307 4.964 0.000 
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ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 
ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

โดยผลการศึกษาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Song, et al. (2019) Ghazali, et al. (2017) และ 
Ahmad and Omar (2018) ท่ีพบว่าคุณค่าของเงินเป็นส่ือกลางของการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ โดย
การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H3 แสดงว่า
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Lee and Kim (2016) Herman, et al. (2016) และ
Saleem, et al. (2015) ท่ีพบว่าการรับรู้คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการกลบัมาซ้ือซ ้ า  

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุง
ผิวหนา้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H4 แสดงว่า
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุง จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

โดยผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของ ธิดามนู ใยบวัทอง (2562) Ghazali, et al. (2017) และ 
Nguyen, P., et al. (2019) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีส าคญัมากต่อความตั้งใจในการกลบัมาซ้ือซ ้ า 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ31-40 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท โดยผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
บ ารุงผิวหนา้ท่ีนิยมใชเ้ป็นประเภทของ เซร่ัม และ ครีม ท่ีมีคุณสมบติัช่วยเพ่ิมความกระจ่างใส และช่วยลดเลือนร้ิว
รอยบนใบหนา้ โดยประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ไม่เคยใชม้าก่อนแต่อยู่ในความสนใจท่ีอยากจะลองใชคื้อ ออลอินวนั
ครีม กบั เอสเซนส์ และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องห้างสรรพสินคา้ โดยผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจคือ เพ่ือน และเวบ็ไซตรี์วิวผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ซ่ึงโดยส่วนมากนิยมใชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางใน
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา 
การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ การรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยั มีความส าคญัอยา่งมากต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือซ ้ า 
และผลจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดแ้ตกต่างกนัมีการซ้ือซ ้ าไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัการรับรู้คุณค่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือซ ้ าคือ การ
รับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นความปลอดภยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เพ่ือให้การวิจยัน้ีเกิดประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางสามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใชใ้นการ
วางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ในดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ เป็นปัจจยัท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือและกลบัมาซ้ือซ ้ าได้ง่ายข้ึนโดยเฉพาะการมีโปรโมชัน่ ผูป้ระกอบการจึงควรมี
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โปรโมชัน่ส่วนลดหรือของแถมเพ่ือจูงใจผูบ้ริโภค และควรตั้งราคาผลิตภณัฑใ์ห้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณของผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในผลิตภณัฑ์และกลบัมาซ้ือซ ้ าในอนาคต ในด้าน
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ เกิดข้ึนจากประสิทธิภาพหลงัการใชง้านท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได ้โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงทุกคร้ัง
ในการผลิต เช่นเดียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเร่ืองของมาตรฐานและความปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงเสนอแนะให้พฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวในรูปแบบประเภทของเซร่ัม 
และครีม ท่ีมีคุณสมบติัช่วยเพ่ิมความกระจ่างใส และช่วยลดเลือนร้ิวรอยบนใบหนา้ 

เน่ืองจากข้อจ ากัดดา้นเวลา และสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ผูท้  าวิจยัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการกระจายแบบสอบถามไดท้ัว่ถึง ซ่ึงอาจจะท าให้
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่หลายหลากและไม่ครอบคลุม ส่งผลให้ขอ้มูลอาจมีการคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงกลุ่ม
ประชากร 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการช าระหนีเ้งนิกู้ 
ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Factors Affecting Decision Making On Using Loan Payment Channels  
Of Government Housing Bank Customers 

 

จิราภัสร์ จิรเดชวิโรจน์1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Jirapas Chiradechwiroj and Jaratchwahn Jantarat  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C 
และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือ ลูกคา้สินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 505 ตวัอย่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การช าระหน้ีเงินกู้ผ่านช่องทาง
ออฟไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการ
ซ้ือและการส่ือสาร ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการ
ช าระหน้ีเงินกู ้ 2) การช าระหน้ีเงินกูผ้า่นช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสาร ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด 4C, กำรยอมรับเทคโนโลยี, กำรตัดสินใจใช้บริกำร 
 

Abstract 
The purpose of this research were study the relationship between demographic factors, Marketing Mix on customer 
satisfaction factor and technology acceptance factor, that effected the decision making on using loan payment 
channels of Government Housing Bank customers. The data collected in Questionnaire which sample population 
of 505 customers were divided into 2 parts: 1) offline loan payment channel which shows the result of the research 
that Marketing Mix on customer satisfaction factor consists of needs, convenience and communication. The 
technology acceptance factor consists of perceived usefulness affected the decision making on using loan payment 
channel. 2) online loan payment channel which shows the result of the research that Marketing Mix on customer 
satisfaction factor consists of needs, convenience and communication. The technology acceptance factor consists 
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of perceived usefulness and perceived ease of use that affected the decision making on using loan payment 
channel. 
  
Keywords: Decision Making, Technology Acceptance, Marketing mix factors. 
 

1. บทน า 
      

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จดัตั้งข้ึน “เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่
อตัภาพ” มีการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัให้กบัประชาชนกลุ่มต่างๆ และมีการรับฝากเงินเพ่ือน าไปใช้ในการให้
สินเช่ือเพ่ือท าให้คนไทยมี “บา้น” ภายใตวิ้สยัทศัน์ “ธนาคารท่ีดีท่ีสุดีส าหรับการมีบา้น” 

การช าระหน้ีเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดิมนั้นลูกคา้สามารถช าระหน้ีเงินกู้ไดเ้พียงช่องทางเดียวคือ
ช าระหน้ีเงินกู้ผ่าน Counter ท่ีสาขาของธนาคารฯ เท่านั้น ต่อมาธนาคารฯจึงไดเ้พ่ิมช่องทางการช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น ลูกคา้สามารถช าระหน้ีเงินกู้ผ่านตวัแทนต่างๆ หรือลูกคา้
สามารถช าระหน้ีเงินกูผ้า่นการหกัจากบญัชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน เป็นตน้ 

(ท่ีมา : https://www.ghbank.co.th/information/report/annual-report) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เตรียมตวัเพ่ือท่ีจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลั โดยการจัดท าโครงการสร้างนวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการดว้ยเทคโนโลยีเพ่ือให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมการเงินแบบ
ดิจิทลัท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั เพ่ือตอบสนองกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคในยคุ
ปัจจุบนั ในปี 2561  ธนาคารฯ ไดจ้ดัท า Mobile Application ข้ึนมาช่ือว่า GHB All  ซ่ึงถูกออกแบบมาจากขอ้มูล
ความตอ้งการของลูกคา้น ามาจดัท าเป็นฟังก์ชนัการใชง้านท่ีจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร   

การท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์พฒันาระบบต่างๆ เพ่ือเขา้สู่ยคุดิจิทลั ธนาคารฯ ไดมี้นโยบายผลกัดนัให้ลูกคา้มา
ใชช่้องทางช าระหน้ีเงินกู้ผ่าน GHB All Application แทนช่องทางอ่ืนๆ  จะเห็นไดว้่าถา้หากลูกคา้ช าระหน้ีเงินกู้
ผา่น GHB All แทนช่องทางเดิมท่ีลูกคา้ใชอ้ยู่นั้น จะท าให้ลูกคา้และธนาคารฯไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ลูกคา้ไม่
ตอ้งเสียเวลา เสียค่าใช่จ่ายในการเดินทางมาท าธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคารฯ มีความรู้สึกปลอดภยั สามารถท า
ธุรกรรมต่างๆ ผ่าน GHB All ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว  และธนาคารฯนั้น สามารถลดตน้ทุนในเร่ืองต่างๆได้ 
อาทิเช่น ลดจ านวนพนกังานท่ีอยูใ่นสาขา ลดจ านวนสาขา ลดค่าใชจ่้ายในการเปิดสาขาใหม่ เป็นตน้  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C 
และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการน าเสนอปัจจยัในการตดัสินใจ เพ่ือพฒันาแผนบริหาร แผนการตลาด ให้ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ และไปในแนวทางท่ีธนาคารฯ ตอ้งการ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ว่าเป็นเกณฑท่ี์ช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ตวัแปรดา้นประชากรประกอบดว้ย 

1. เพศ แบ่งแยกความตอ้งการ โดยดูจากเพศเป็นหลกัในการตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงถือเป็นตวัแปรท่ีส าคญั 
เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

2. อาย ุ ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายจุะมีความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ และมีความจ าเป็นต่อสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  
3. สถานภาพการสมรส จะมีผลต่อการการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในแต่ละคน เน่ืองจากสถานภาพแตกต่างกนั 

วิธีคิด ทศันคติ ความจ าเป็นจะแตกต่างกนัไป  
4. ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย  เป็นเกณฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กันในการน ามาพิจารณา โดยทัว่ไปแลว้ 

ระดบัการศึกษาท่ีไม่เท่ากนัหรือการศึกษาท่ีมาจากคนละยุคสมยักนั จะมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ พฤติกรรม 
รวมถึงโอกาสในการหาอาชีพ และการสร้างรายไดแ้ตกต่างกนัไป 
 

2.2 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 4C 
    

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4C เป็นแนวคิดท่ีถูกพฒันามาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
แบบเดิม หรือ 4P แต่เน่ืองจากความต้องการและพฤตกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จึงเกิด
แนวคิดทางการตลาดรูปแบบใหม่ข้ึนมาซ่ึงถูกน าเสนอโดย Robert F. Lauterborn (1993) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอจะตอ้งเน้นท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั   
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ อาทิเช่น คุณค่าในตวัผลิตภณัฑ,์ ประสิทธิภาพในการบริการ เป็นตน้  

2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค หมายถึง ค่าใช่จ่ายท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพ่ือแลกกบัการไดรั้บสินคา้และบริการ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายต่างๆก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้และบริการ  

3. ความสะดวกในการซ้ือ หมายถึงส่ิงท่ีอ  านวยความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการ 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  

4. การส่ือสาร หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เน้ือหาน่าสนใจ ท าให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้
ง่าย รวมถึงการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการขาย ก็เป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 

2.3 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี
     

Davis (1989) กล่าวว่า การท่ีบุคคลหน่ึงจะยอมรับเทคโนโลยีไดน้ั้น เกิดจากปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ และ
ความง่ายในการใชง้านโดยพฒันาขยายมาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (ไอเซนและฟิชบายน์, 1980) 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือ ของบุคคลท่ีมีโอกาสใชเ้ทคโนโลยี เป็นความเช่ือ
หรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนกัถึงคุณค่า ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเทคโนโลยี  
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2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือ ความคาดหวงัของบุคคลท่ีใชเ้ทคโนโลยีว่า
เป็นส่ิงท่ีใชง้านง่าย เรียนรู้ง่าย ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้เพ่ือใชง้านเทคโนโลยีดงักล่าว 
 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
      

McGrew & Wilson (1982) ได้อธิบายว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินคา้และบริการทัว่ไป หรือ สินคา้และบริการของธนาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือการถูกกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ
ในการซ้ือสินคา้และบริการ 

2. การคน้หาขอ้มูล หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคนั้นเกิดความตอ้งการซ้ือสินค้าและบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการ
คน้หาขอ้มูลในส่ิงท่ีตอ้งการ เพ่ือตอบสนองตอ้งความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. การประเมินผลทางเลือก หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ จะน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระเมิน
ทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด  

4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคไดท้างเลือกท่ีตรงกบัความตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภคตดัสินใจจ่ายเงิน
เพ่ือให้ไดสิ้นคา้และบริการนั้นๆ  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง หลงัจากผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้และบริการไปแลว้นั้น ผูบ้ริโภคเกิดความ
พอใจหรือไม่ ผูบ้ริโภคตอ้งการกลบัมาซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆอีกหรือไม่ 
 

3. วธีิการศึกษา 

      
การด าเนินการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบเชิงส ารวจ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้งหมด 505 โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างค านึงถึงสดัส่วนของประชากรแบ่งตามช่องทางการช าหน้ีเงินกู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) การช าระหน้ี
เงินกู้ผ่านช่องทางออฟไลน์ คือลูกคา้ท่ีช าระเงินกู้ผ่านช่องทางสวสัดิการพนักงาน, ตวัแทนต่างๆ และ Counter 
ธนาคารฯ จ านวน 265 ชุด 2) การช าระหน้ีเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ คือลูกคา้ท่ีช าระเงินกู้ผ่านช่องทางเคร่ือง
ช าระหน้ีเงินกู้อตัโนมติั (LRM) และ GHB ALL จ านวน 240 ชุด แจกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจยัดว้ยวิธีการทดสอบความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถาม สถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
สมมุติฐานท่ี 1 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือก

ช่องทางการช าระหน้ีเงินกูแ้ตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C ความต้องการของผูบ้ริโภค ต้นทุนของผูบ้ริโภค ความ
สะดวกในการซ้ือ และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใชง้านมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

4.1 ลูกค้าที่ช าระเงินกู้ผ่านช่องทางออฟไลน์ 
      

จากผลการวิจยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 265 ราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 144 ราย อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 112 ราย สถานภาพโสดจ านวน 149 ราย ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 205 ราย มีรายได้เฉล่ีย 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือนจ านวน 79 ราย อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจจ านวน 185 ราย  

จากสมมุติฐานท่ี 1 ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก
ช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ท่ีแตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้มลกัษณะประกรศาสตร์ในดา้นเพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูท่ี้ไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 4C 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 4.1258 .5789 เห็นดว้ย 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 4.1038 .65394 เห็นดว้ย 
ความสะดวกในการบริการ 4.1597 .54824 เห็นดว้ย 
การส่ือสาร 4.0252 .62242 เห็นดว้ย 
รวม 4.1036 .45343 เห็นดว้ย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด  4C ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 

4.1036) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความสะดวกในการซ้ือ ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั ในระดบัเห็นดว้ย  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลย ี  S.D. ระดับความคดิเห็น 

การรับรู้ถึงผลประโยชน์ 3.2679 .90913 เฉยๆ 
ความง่ายในการใชง้าน 3.6440 .88115 เห็นดว้ย 
รวม 3.45560 .67229 เฉยๆ 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย = 3.45560) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นความง่ายในการใชง้านในระดบัเห็นดว้ย ดา้นการรับรู้
ถึงประโยชน์ในระดบัเฉยๆ 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระ
หน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) .954  3.193 .002 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค .222 .203 3.194 .002* 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค .037 .038 .646 .519 
ความสะดวกในการซ้ือ .359 .311 4.907 .000* 
การส่ือสาร .151 .148 2.420 .016* 

       
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig.เท่ากบั .002  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 

ค่าเบตา้เท่ากบั .203 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .519 ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้     

ค่าเบตา้เท่ากบั .038 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั.000 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ี ค่าเบตา้

เท่ากบั .311 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 
ดา้นการส่ือสาร พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .016 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ค่าเบตา้เท่ากบั 

.148 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
จากสมมุติฐานท่ี 2 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นความสะดวกในการซ้ือ และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัความสะดวกสบายในการช าระหน้ีเงินกู้ ข ั้นตอนการช าระหน้ีเงินกู้ จุดบริการช าระหน้ีเงินกู้  
อธิบายได้ว่าช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ท่ีธนาคารฯ ให้บริการ ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสะดวกในการช าระเงิน มี
ขั้นตอนท่ีรวดเร็ว มีจุดบริการท่ีเหมาะสม มีสาขาบริการท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ี
เงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 4.320  21.291 .000 
การรับรู้ถึงประโยชน์ -.109 -.156 -2.541 .012* 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน .043 .060 .970 .333 
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ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .012 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ค่า
เบตา้เท่ากบั -.156 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้

ดา้นความง่ายในการใชง้าน พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .333 ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้   
ค่าเบตา้เท่ากบั .060 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 

จากสมมุติฐานท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเม่ือพิจารณาค่าเบตา้ พบว่า มีค่า
เท่ากบั -.156 อธิบายไดว้่า หากลูกคา้ยิ่งรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ท าให้ลูกคา้ไม่เลือกช่องทางการช าระหน้ี
เงินกูผ้า่นช่องทางออนไลน์ 
 

4.2 ลูกค้าที่ช าระเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

จากผลการวิจยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 265 ราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 144 ราย อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 112 ราย สถานภาพโสดจ านวน 149 ราย ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 205 ราย มีรายได้เฉล่ีย 25 ,001 – 35,000 บาทต่อเดือนจ านวน 79 ราย อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจจ านวน 185 ราย  

จากสมมุติฐานท่ี 1 ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก
ช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ท่ีแตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้มลกัษณะประกรศาสตร์ในดา้นเพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูท่ี้ไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 4C 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3.8764 .76048 เห็นดว้ย 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 3.9354 .80336 เห็นดว้ย 
ความสะดวกในการบริการ 3.8944 .76473 เห็นดว้ย 
การส่ือสาร 3.9264 .78849 เห็นดว้ย 
รวม 3.9082 .67653 เห็นดว้ย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 3.9082) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีความคิดเห็นดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ดา้น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามล าดบัในระดบัเห็นดว้ย  
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลย ี  S.D. ระดับความคดิเห็น 

การรับรู้ถึงผลประโยชน์ 3.9319 1.06615 เห็นดว้ย 
ความง่ายในการใชง้าน 3.9681 1.02248 เห็นดว้ย 
รวม 3.9500 1.03138 เห็นดว้ย 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 3.9500) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
ตามล าดบัในระดบัเห็นดว้ย 

 
ตารางที่ 7 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ท่ีมีผลต่อรตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระ
หน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) .619  2.642 .009 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค .158 .141 1.978 .049 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค -.006 -.006 -.083 .943 
ความสะดวกในการซ้ือ .478 .427 5.865 .000 
การส่ือสาร .233 .215 2.975 .003 

      
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig.เท่ากบั .049  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้

ค่าเบตา้เท่ากบั .141 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .943 ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้     

ค่าเบตา้เท่ากบั -.006 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั.000 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้     

ค่าเบตา้เท่ากบั .427 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
ดา้นการส่ือสาร พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .003 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ค่าเบตา้เท่ากบั 

.215 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้ 
จากสมมุติฐานท่ี 2 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้3 ดา้น ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือความสะดวกในการซ้ือ และ
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความสะดวกสบายในการช าระหน้ีเงินกู ้รองลงมา
คือ ขั้นตอนการช าระหน้ีเงินกู ้จุดบริการช าระหน้ีเงินกู ้ตามล าดบั อธิบายไดว้่าช่องทางการช าระหน้ีเงินกูท่ี้ธนาคาร
ให้บริการ เช่น Mobile Application GHB ALL ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสะดวกในการช าระเงิน มีขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 
 
ตารางที่ 8 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อรตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.763  10.805 .000 
การรับรู้ถึงประโยชน์ .305 .380 2.474 .014 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน .258 .308 2.007 .046 
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    ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .014 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้       
ค่าเบตา้เท่ากบั .380 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้

ดา้นความง่ายในการใชง้าน พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .046 มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้     
ค่าเบตา้เท่ากบั .308 หมายความว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ี 

จากสมมุติฐานท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และดา้นความง่าย
ในการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการท่ีคิดว่าประสบการณ์การช าระหน้ีเงินกูใ้นช่องทางหลกัท่ีช าระอยู ่รู้สึก
ว่าช่วยอ านวยความสะดวก มีประโยชน์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยลดเวลาในการช าระหน้ีเงินกู ้อธิบายไดว้่า 
ลูกคา้รู้สึกว่ามีความสะดวก ไดรั้บประโยชน์ และช่วยลดระยะเวลาในการช าระหน้ีเงินกู ้
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลของการศึกษาของลูกค้าที่ช าระเงินกู้ผ่านช่องทางออฟไลน์ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูท่ี้แตกต่างกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี ศรีสรรณ์ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจงัหวดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั อาย ุ
สถานภาพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างาน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสาร มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เฉลิมเกียรติ เตียงนอ้ย (2557) ศึกษาปัจจยัการตลาดแนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอา้งอิง ทศันคติ และส่ือโฆษณาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องสโมสรฟุตบอลต่างประเทศชั้นน าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัการตลาดแนวคิดใหม่ 4C's ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัส่ือโฆษณา ด้าน
การส่ือสาร ด้านความสะดวกในการซ้ือตามล าดับ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอล
ต่างประเทศชั้นน าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูข้อง
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุธาสินี ตุลานนท์(2562) ศึกษาเร่ืองการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ดา้น
การรับรู้ความเขา้กนัได ้ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และดา้น
การรับรู้ความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ
 

5.2 อภิปรายผลของการศึกษาของลูกค้าที่ช าระเงนิกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูท่ี้แตกต่างกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี ศรีสรรณ์ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
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ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจงัหวดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั อาย ุ
สถานภาพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างาน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือและการส่ือสาร มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศกัดิพฒัน์ วงศ์ไกรศรี (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4’Fs ปัจจยัการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจยักิจกรรมการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 4’Cs ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (ß = 0.280) ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ß= 0.214) ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และด้านความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกู้ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชีวา คงมัง่ 
(2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการการช าระเงินกู้ผ่านช่องทางบริการดิจิทลัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษาเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 

พฒันาช่องทางการช าระหน้ีเงินกูแ้ละการบริการของพนกังานให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
พฒันาช่องทางการช าระหน้ีเงินกูใ้ห้มีสาขาหรือจุดรับช าระหน้ีเงินกูใ้ห้เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้  
พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้ทนัสมยัและเขา้ถึงง่ายอยูเ่สมอ  
พฒันาช่องทางการช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบาย ช่วยลดระยะเวลาในการช าระหน้ีเงินกู้

ของลูกคา้ และให้ลูกคา้ทราบถึงประโยชน์ของช่องทางการช าระหน้ีเงินกูข้องธนาคารฯ  
 

5.4 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

การวิจยัในคร้ังน้ี ตามสดัส่วนนั้นจะตอ้งท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูท่ี้ช าระหน้ีเงินกู้ผา่นช่องทางออนไลน์ 
151 ราย ซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์แล้วนั้น พบว่า ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ท าให้ต้องเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม และ
เน่ืองจากมีระยะเวลาจ ากดั รวมถึงการเกิดโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระบาด ส่งผลให้การเก็บ
ขอ้มูลเป็นไปอยา่งยากล าบาก ท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกได ้
 

5.5 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้นวทางการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัท่ีสนใจศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ อาจจะใชแ้นวทางการศึกษาเชิงคุณภาพมาศึกษาวิจยั เพ่ือให้ได้
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ขอ้มูลละเอียดมากข้ึนส าหรับใชใ้นการประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้
และเพ่ือตอบสนองต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้มากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิยูโร เงนิบาทต่อฟรังค์สวสิ  
เงนิบาทต่อปอนสเตอร์ลงิ 

The factors that affect the exchange rate of Baht to the Euro, Baht to Swiss 
Franc, Baht to Pound Sterling 

 

จุฬารัตน์ บุญส่ง1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

Jularat Bunsong and Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยูโร เงินบาทต่อ 
ฟรังค์สวิส เงินบาทต่อปอนสเตอร์ลิง ผลการศึกษาพบว่า ดชันีค่าเงินท่ีแท้จริง (REER) มีผลกระทบต่ออตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อยูโร เงินบาทต่อฟรังค์สวิส เงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิงอย่างมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนั
ขา้ม เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิงอย่างมี
นยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม การส่งออกสุทธิ (Net Export) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยอูย่างมี
นยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
ค ำส ำคัญ : ดัชนีค่ำเงินท่ีแท้จริง,เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ,กำรส่งออกสุทธิ 
 

Abstract 
The Objective of  the study of The factors that affect the exchange rate of  Bath to the Euro ,Bath to Swiss 
Franc, Bath to Pound Sterling.  The results of this study found Real Effective Exchange Rate Differential 
influencing on exchange rate of Bath to the Euro,  Bath to Swiss Franc,  Bath to Pound Sterling was statistically 
significant in the opposite direction. Foreign exchange reserves Differential influencing on exchange rate of Bath 
to Pound Sterling was statistically significant in the opposite direction and Net Export Differential influencing on 
exchange rate of  Bath to the Euro was statistically significant in the opposite direction. 
 
Keywords: Real Effective Exchange Rate, Foreign exchange reserves, Net Export  
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคญั 
สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งกบัประเทศไทยในการสร้างกระแสและทิศทางการเมือง 

ความมัน่คงเศรษฐกิจและสงัคมในดา้นเศรษฐกิจ สหภาพยโุรปเป็น 1 ใน 3 ศูนยก์ลางเศรษฐกิจโลก       เป็นตลาด
สินคา้และบริการ ตลาดการเงิน และแหล่งท่ีมาของการลงทุนท่ีส าคญั รวมทั้งมีบรรษทัขา้มชาติระดบัโลกเป็น
จ านวนมากท่ีสุด พลงัทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน การพฒันาในกรอบสหภาพเศรษฐกิจ
และการเงิน การพฒันานโยบายร่วมในดา้นต่างๆ จากการศึกษาขอ้มูล ในช่วงปี 2558 ถึง 2562 ประเทศในทวีป
ยโุรปท่ีเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย มีมูลค่าการส่งออกท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เนเธอร์แลนด ์สวิสเซอร์แลนด์
และสหราชอาณาจกัร(UK) การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประเทศ และธุรกรรมทางการเงินท่ีเกิดข้ึน การ
น าเข้า-ส่งออก ลงทุน ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าเงินจะแข็งข้ึน แต่ใน ขณะเดียวกัน ถ้าธุรกรรมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ลด
ปริมาณลง ค่าเงินจะอ่อนค่าลง เงินบาทแข็งค่ามีทั้งผลดี ผลเสียต่อผูป้ระกอบการ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้
วตัถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เงินบาท แขง็ค่าช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลงเพราะซ้ือของเท่าเดิมแต่เทียบ
เป็นเงินบาทแลว้จ่ายนอ้ยลง ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการดา้นการส่งออกจะรับภาระตน้ทุนมากข้ึน ดงันั้นจากเหตุผลท่ี
กล่าวมาขา้งตน้จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยูโร เงินบาท
ต่อฟรังค์สวิส เงินบาทต่อปอนสเตอร์ลิง” เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการคา้ระหว่างประเทศให้
สามารถสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงินไดท้นัการณ์ในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยูโร เงินบาทต่อฟรังค์สวิส เงินบาทต่อปอน

สเตอร์ลิง 
 
นิยามศัพท์ 
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) หมายถึง ราคาของเงินสกุลหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินอีกสกุลหน่ึง 
มูลค่าส่งออกสุทธิ หมายถึง  ผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเขา้ (X-M) หาก การส่งออกสุทธิ

มีค่าเป็นบวก แสดงว่า มีการส่งออกมากกว่าการน าเข้า แต่ถ้าการส่งออกสุทธิมีค่าเป็นลบแสดงว่า การน าเข้า
มากกว่าการส่งออก 

ดัชนีค่าเงินที่แท้จริง หมายถึง การเทียบเงินบาทโดยเฉล่ียกบัค่าเงินของประเทศคู่คา้คู่แข่งของไทย ดว้ยวิธีการ
ถ่วงน ้ าหนกัแต่ละสกุลเงินตามความส าคญัทางการคา้ต่อไทย ดชันีค่าเงินมีบทบาทส าคญัทางการคา้ต่อไทย ดชันี
ค่าเงินมีบทบาทส าคญัในการใชป้ระกอบการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของประเทศ และ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  

ส่วนต่างของอัตราเงินเฟ้อ หมายถึง ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อของไทยกบัอตัราเงินเฟ้อของประเทศอ่ืน ๆ  ซ่ึง
อตัราเงินเฟ้อ คืออตัราภาวการณ์ท่ีระดบัราคาของสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองคือราคาสินคา้
เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีไดจ้ านวนสินคา้เท่าเดิมหรืออาจจะไดน้้อยลงจากเดิมหากเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเป็น
ปกติก็จะสร้างส่ิงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการแต่หากเพ่ิมข้ึนมากและผนัผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิด
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ปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการครองชีพประชาชนและการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ หมายถึง หมายถึง ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียของไทยกบัอตัราเงินเฟ้อของประเทศ
อ่ืน ๆ ใชใ้นการสะทอ้นให้เห็นถึงการคาดการณ์แนวโน้มอตัราดอกเบ้ียนโยบายและมุมมองต่อความเส่ียงในการ
กูย้ืมระหว่างธนาคารซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของเงินบาทในประเทศ 

เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ หมายถึง สินทรัพยต่์างประเทศถือครองหรือควบคุมโดยธนาคารกลาง และ
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทนัทีท่ีจ าเป็น เช่น การชดเชยการขาดดุลการช าระเงินหรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
ด าเนินนโยบายอตัราแลกเปล่ียน เงินส ารองระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย ทองค า สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special 
Drawing Rights : SDR) สินทรัพยส่์งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสินทรัพยใ์นรูปเงินตราต่างประเทศ 

 
ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาปัญหาท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยูโร เงินบาทต่อฟรังค์สวิส เงินบาทต่อเงิน

ปอนด์สเตอร์ลิง โดยศึกษาแยกเป็นแต่ละสกุลเงิน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเป็นประเภททุติยภูมิ 
(Secondary Data) และการเก็บขอ้มูลโดยใชต้วัแปลอิสระและตวัแปรตาม ทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม 
2558 ถึง มิถุนายน 2563 จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ 
www.moc.go.th และเวบ็ไซตก์องทุนการเงินระหว่างประเทศ www.imf.org  

 
ทฤษฎ ี 
ทฤษฎอีัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  
ทฤษฎีน้ีเป็นการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนโดยดุลการช าระเงิน ถือหลกัว่าเม่ือใดทีดุลการช าระ เงินของประเทศ

อยู่ในภาวะสมดุล แสดงว่าอตัราแลกเปล่ียนอยู่ในภาวะท่ีเหมาะสม กล่าวคือ อุปสงค์และอุปทานของเงินตรา
ต่างประเทศ ณ ระดบัอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะเท่ากนัพอดี แต่ถา้เม่ือใดท่ีดุลการ ช าระเงินอยู่ในภาวะไม่สมดุล 
แสดงว่า ณ ระดบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีประเทศใชอ้ยูน่ั้น อุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตราต่างประเทศไม่เท่ากนั  

 
ดุลการช าระเงนิและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา  
ดุลการช าระเงิน (Balance of Payments) หมายถึง รายงานทางสถิติท่ีไดจ้ากการรวบรวมรายการทางเศรษฐกิจ

และการเงินอย่างเป็นระบบในรอบระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกรรมการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ การให้
และการรับบริการ การเคล่ือนยา้ยเงินทุน การโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นระหว่างผูมี้ถ่ินฐานของประเทศหน่ึงกับ
ประเทศอ่ืนๆ และการเปล่ียนแปลงระดบัทุนส ารอง เงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ถา้ประเทศใดมีรายจ่ายมากกว่า
รายรับท่ีเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศก็จะเกิดการขาดดุลการช าระเงิน ในทางกลบักนัถา้ประเทศนั้นมีรายรับท่ีเป็น
เงินตราสกุลต่างประเทศมากกว่ารายจ่ายก็จะเกิดการเกินดุลการช าระเงิน 

 
ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอ านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP)  
มีพ้ืนฐานมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและราคาสินค้า นัน่คือแนวคิดกฎราคาเดียว (Law of 

One Price) โดยแนวคิดกวา้งๆของทฤษฎีน้ี คือ การท่ีระดบัราคาสินคา้ชุดเดียวกนัในทุกประเทศ  เม่ือคิดในรูปเงิน

http://www.bot.or.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.imf.org/
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สกุลเดียวกนัแลว้จะตอ้งมีค่าเท่ากนัจากการท า Arbitrage  ในตลาด แนวคิดกฎราคาเดียวแสดงถึงการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนนั้นท าให้ราคาสินคา้ประเทศนั้นๆมีการเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีเท่ากนั เรียกว่า การส่งผ่าน
อตัราแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ์การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนตามทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือโดยสมับูรณ์ (Absolute PPP) 
2. ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ (Relative PPP) 
 
ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ย (The Interest - Rate Parity Theory :  IRP)  
ทฤษฎีน้ีถือเป็นทฤษฎีหลกัท่ีส าคญัของการท าธุรกรรมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศเพ่ิมเติมจากแนวคิดเดิมท่ีให้ความส าคญัเฉพาะดุลบญัชีเดินสะพดั เพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงระดบัเดียวกนั
จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีเท่ากนัในทุกประเทศ หากมีส่วนต่างของตอบแทนเกิดข้ึนจะเป็นช่องทางท าก าไรจาการ
ซ้ือถูกขายแพง ดงันั้นนกัลงทุนตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนควบคู่ไปกบัความแตกต่างของอตัรา
ดอกเบ้ียดว้ย  

 
ทฤษฎ ีThe Fisher Effect 
ความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างของไทยและของต่าง ประเทศจะเท่ากบั ความแตกต่างของอตัราเงิน

เฟ้อระหว่างของไทยและของต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต แนวคิดท่ีใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อของประเทศ โดยมีหลกัการว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินในตลาดของแต่ละประเทศ
นั้น จะประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีนกัลงทุนตอ้งการ บวกดว้ย อตัราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดข้ึนในตลาด ของ
เงินประเทศนั้นๆ เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในตลาดเงินทุกประเทศควรจะเท่ากนั เพ่ือไม่ให้นกัลงทุนเกิด
ความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินจะแปรผนัโดยตรง ตามอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่า จะ
เกิดข้ึนในแต่ละประเทศ ดงันั้น ประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูง จึงควรมีอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินสูงกว่า อีกประเทศ
หน่ึงท่ีมีอตัราเงินเฟ้อต ่ากว่าโดยเปรียบเทียบ  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การอ้างอิงในเน้ือหา 
ดวงพร แซ่ตั้ง,2553,หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ี
แทจ้ริง  โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงปี2544 ถึง ไตรมาสท่ีสองปี 2552 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง คือ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัร
รัฐบาล และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจา ซ่ึงค่าท่ีทดสอบไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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วารุณี แพงพงค์ ,2558 หวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผล
ต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ ประเภทขอ้มูลทุติยภูมิ แบบ
อนุกรมเวลา รายเดือน เร่ิมมกราคม 2548 ถึง มิถุนายน 2558 ทั้งหมด 126 เดือน พบว่า ดุลการคา้มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงอยา่งมีนยัส าคญัตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปร
ตามได ้72.0%  

อมลวรรณ สันติปาละนันท์,2560 หัวขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายเดือน ทั้งหมด 121 เดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2560 พบว่า อตัราเงิน
เฟ้อและอตัราดอกเบ้ียให้กู้ยืมระหว่างธนาคารไม่มีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

สรชา เรืองป่านแก้ว,2558  หัวขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง และค่าเงินบาทต่อเยน เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูรค่าเงินบาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง และค่าเงินบาทต่อเยน 
โดยการใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งหมด 
163 เดือน ผลการศึกษา พบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อเยน,ดุลบญัชีเดินสะพดัมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อ
ยูโร และค่าเงินบาทต่อเยน,ดุลบญัชีเงินทุนเคล่ือนยา้ยมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อยูโร,ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง และค่าเงินบาทต่อเยน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 5% และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บดินทร์ อึ่งทอง ,2561 หวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทกบัเงินหยวน วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
บาทกบัเงินหยวน โดยใชข้อ้มูล 50 ไตรมาศ ผลการคน้ควา้พบว่า อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัเงินหยวน
จะส่งผลต่อตวัมนัเองในทิศทางเดียวกนั ส่วนปริมาณเงิน รายไดป้ระชาชาติ อตัราดอกเบ้ียการคาดการณ์อตัราเงิน
เฟ้อ และปริมาณพนัธบตัรโดยเปรียบเทียบส่งผลในทางตรงกนัขา้ม  

นางอารมย์ โกวชัิย,2558 หวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจไทยท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ ปี 2544 ไตรมาส 3 ถึง 
ปี2558 ไตรมาส 3 รวมจ านวนทั้งส้ิน 57 ไตรมาส ผลการคน้ควา้พบว่า อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯโดยตรง แต่หากอตัราเงินเฟ้อของประเทศ
ใดประเทศหน่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน นัน่จะแสดงว่าระดบัราคาของสินคา้ของประเทศนั้นมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้
เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง 

นิภาพร โชติพฤกษวัน,2554 หัวขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
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แลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน โดยใชข้อ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล
รายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 125 เดือน โดยใชส้มการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ด้วยวิธี
ก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการคน้ควา้พบว่า อตัราเงินเฟ้อ (INF) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวน ในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% 
 

วธีิการศึกษา 
 
ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินยโูร ค่าเงินบาทต่อค่าเงินฟรังค์

สวิส และค่าเงินบาทต่อค่าเงินปอนดส์เตอร์ลิง” ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยมี
ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ มูลค่าส่งออกสุทธิของไทยไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์สวิสเซอร์แลนด์
และสหราชอาณาจกัร,ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง ,ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อ,ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย,เงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศ ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินยโูร เงินบาทต่อฟ
รังค์สวิส เงินบาทต่อเงินปอนดส์เตอร์ลิง มาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (X) ทั้งหมดดว้ยการแยก
เป็นรายสกุลเงินของแต่ละประเทศ โดยใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง มิถุนายน 2563 จ านวน 66 เดือน 
ดว้ยวิธีศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อ
ตวัแปรตามดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) เพ่ือค านวนค่าทาง
สถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน แล้วน าผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ(X)และตวัแปรตาม(Y) 

 
กรอบแนวความคดิ 

 
        ตวัแปรอิสระ                                     ตวัแปรตาม 

 
 

การเขียนสมการ 
สมการที่1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินยโูร 

EUR𝑡 = 𝛂 + 𝛃𝟏INFEUR𝑡 + 𝛃𝟐IREUR𝑡 + 𝛃𝟑NEERTHAI𝑡 + 
𝛃𝟒 FERTHAI𝑡 + 𝛃𝟓NeEUR𝑡 

1 มูลค่าการส่งออก-น าเขา้สินคา้ 

2 ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง  
3 ส่วนต่างของอตัราเงินเฟ้อ 

4 ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย  
5 เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ      
 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาท 

ต่อเงินยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส เงินบาท 

ต่อเงินปอนดส์เตอร์ลิง  
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สมการที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินฟรังคส์วิส 
𝐶𝐻𝐹𝑡 =  𝛂 + 𝛃𝟏INF𝐶𝐻𝐹𝑡 + 𝛃𝟐IR𝐶𝐻𝐹𝑡 + 𝛃𝟑NEERTHAI𝑡

+ 𝛃𝟒 FERTHAI𝑡 + 𝛃𝟓NeCHF𝑡  
 
สมการที่ 3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินปอนดส์เตอร์ลิง 

GBP𝑡 =  𝛂 + 𝛃𝟏INFGBP𝑡 + 𝛃𝟐IRGBP𝑡 + 𝛃𝟑NEERTHAI𝑡 + 𝛃𝟒 FERTHAI𝑡

+ 𝛃𝟓NeGBP𝑡 
รูปภาพและตาราง 
ตารางสรุปผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินยูโร เงินบาทต่อ 

ฟรังคส์วิส เงินบาทต่อเงินปอนดส์เตอร์ลิง 
ตวัแปร EUR CHF GBP 

IR −0.0639724 - 0.0129890 - −0.145276 - 
FER 0.347615 - 0.0986127 - −1.25628  
Ne 0.0981250   0.000748969 - 0.0513906 - 
INF 0.646369 - 0.259856 - 0.143446 - 
REER −0.370596  −0.329608  −0.433702  
F-Stat 10.59238 2.752049 4.270109 
P-value 2.94e-07 0.027168 2.33E-03 

R2 0.477298 0.392266 0.211382 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ตวัแปรต้นที่มีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส เงินบาทต่อ

ปอนด์สเตอร์ลิง อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางตรงกันขา้ม และเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีอตัรา
แลกเปล่ียน ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (Real Effective Exchange Rate, REER) คือ การเปรียบเทียบเงินบาทโดยเฉล่ียกบั
ค่าเงินของประเทศคู่คา้ของไทย ดว้ยวิธีการถัง่น ้าหนกัแต่ละสกุลเงิน โดยอตัราแลกเปล่ียนคือราคาของสินค้าชนิด
หน่ึงนัน่ก็คือเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงราคาของสินคา้นั้นข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตราต่างประเทศนั้น ๆ 
ดงันั้นถา้ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) ปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน เม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บดินทร์ อ่ึงทอง (2561) 

เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส 
เงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกันขา้ม ซ่ึงเป็นไปตาม ดุลการช าระเงิน (Balance of 
Payment: BOP) เป็นบญัชีหรือรายการท่ีแสดงการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศจากการคา้ การบริการ และ
การเงินดา้นอ่ืน ๆ ของประเทศท่ีเกิดจากการติดต่อกบัประเทศอ่ืนในระยะเวลาหน่ึง หรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง มี
ทั้งในรูปของเงินสกุลบาทและเงินสกุลหลกั ไดแ้ก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งน้ีดุลการช าระเงินอาจจะเกินดุล สมดุล หรือ
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ขาดดุลก็ได ้ข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบบญัชีเดินสะพดั บญัชีเงินทุนเคล่ือนยา้ย บญัชีทุนส ารอง
ระหว่างประเทศ และบญัชีความผิดพลาดและคลาดเคล่ือนทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งในบญัชีการช าระเงิน ซ่ึงส าหรับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างดุลการช าระเงินกบัอตัราแลกเปล่ียนนั้น ความสมัพนัธ์จะข้ึนอยูก่บัว่าประเทศนั้น ๆ ใชร้ะบบ
อตัราแลกเปล่ียนแบบใด ดงันั้น การชดเชยการขาดดุลหรือการช าระเงินใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการด าเนินนโยบาย
อตัราแลกเปล่ียน การแทรกแซงค่าเงินและใช้หนุนหลงัการพิมพ์ธนบตัรออกมาใชง้าน ยิ่งมีทุนส ารองมากก็จะ
สามารถพิมพ์ธนบตัรออกมาใชง้านไดม้าก ซ่ึงในแต่ละประเทศมีหลกัเกณฑ์แตกต่างกนัออกไปและเป็นไปตาม
สมมติฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี แพงพงค ์(2558) 

การส่งออกสุทธิ (Net Export) มีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังค์สวิส เงินบาท
ต่อปอนดส์เตอร์ลิง อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากตามทฤษฎี มูลค่าการ
ส่งออก ในการส่งออกสินคา้ออกไปจากประเทศหรืออาจเรียกว่า อุปทานของการส่งออก หรือเรียกว่าอุปสงคข์อง
การน าเข้าก็ได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งออก ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้าภายในภาย
ประเทศโดยเปรียบเทียบของสินคา้เดียวกนัในตลาดโลก รายไดป้ระชาชาติของประเทศผูน้ าเขา้ และในทางทฤษฎี
การส่งออกจะชะลอตวัหรือหดตวั เม่ืออตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึน ดงันั้นการแข็งค่าของเงินบาทควรจะส่งผลให้
การส่งออกชะลอตวัหรือหดตวั ท าให้การส่งออกสุทธิมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท
ต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส เงินบาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี แพงพงค ์(2558)  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังคส์วิส เงินบาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง 

โดยน าปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร เงินบาทต่อฟรังค์สวิส เงินบาทต่อปอนด์
สเตอร์ลิง เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจท่ีขยายกิจการ
ไปต่างแดน รวมถึงประชาชนทัว่ไปท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสินทรัพยต่์างประเทศ สามารถปรับตวัเพ่ือ
รักษาผลตอบแทนจากการลงทุนไดต้ามท่ีตอ้งการ และสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากค่าเงินไดท้นัการณ์ 
เน่ืองจากผูวิ้จยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร เงินบาทต่อ ฟรังค์สวิส 
เงินบาทต่อปอนสเตอร์ลิง ในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (Covid19)ในประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆทัว่โลก ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่โลก จึงท าให้รัฐบาลและ
ธนาคารกลางเขา้แทรกแซงโดยการออกมาตรการต่างๆและใชน้โยบายทางการเงินและนโยบายการคลงัต่างๆ เช่น 
ประลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อาจจะเกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจหรือปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้ปัจจยัในช่วง
ระยะเวลาท่ีผูวิ้จยัศึกษาเกิดการผนัผวน ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปัจจยั ว่าเกิดการผนัผวนหรือไม่ เพ่ือความแม่นย  าในการวิจยั 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วติามินซี   
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

The Factors Affect Purchasing Decision Hartbeat Candy with Vitamin C 
Powder Filled in Bangkok. 

 

ชนาพร มณบุีญยัง และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้ 
Chanaporn Maneeboonyoung and Suthawan Chirapanda Sato 

 

บทคดัย่อ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้
วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลช่องทางออนไลน์ จ านวน 370 คน สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอม
ฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีจ านวน 9ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
กลุ่มเป้าหมาย (Who), ปัจจยัดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (What), ปัจจยัดา้นเหตุผลของผูบ้ริโภค (Why), ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี (Where), ปัจจยัดา้นผูแ้นะน า (Whom), ปัจจยัดา้นวิธีการซ้ือ (how), ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้น
ช่องทางจ าหน่าย, ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
สินคา้ให้ตรงตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัได  ้
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมผู้บริโภค , ส่วนประสามทางการตลาด 4P’s , การตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract  
The objective of this research was study the factor that affect buying decisions Hartbeat Candy with Vitamin C 
Powder Filled in Bangkok. This descriptive was quantitative research method by using e-questionnaire instrument 
to collected data variable from 370 consumers. The result found that there are  9 significant factors affected to 
purchasing decision Hartbeat Candy with Vitamin C Powder Filled in Bangkok. Consumer behavior factors are: 
purchase frequency purchase reason, purchase channel order type order purpose payment method. And the 
individuals involved in the decision-making. The factors of 4P's marketing mix were product (Product) price 
(Price) distribution channel (Place) marketing promotion (Promotion), The fruitful of this research is able to 
implement to develop the products on basis of consumer’s behavior.  
 
Keywords: Consumer behavior, 4P's marketing segment, Purchase decision 
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1. บทน า  
 
ปัจจุบนั มูลค่าตลาดลูกอมปี 2562 ท่ีผ่านมามูลค่า 8,729 ลา้นบาทแมจ้ะเติบโต 9% แต่ในกลุ่มลูกอม Mass ราคา

ขายถูกอยูใ่นสภาวะทรงตวั ดว้ยก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคท่ีน้อยลง พฤติกรรมและการแข่งขนัในตลาดเร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม 
ประสบกบัสภาวะ “ตลาดท่ีไม่เติบโต” จากผูบ้ริโภคบางกลุ่ม เม่ือก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคน้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจลูกอม
ไดรั้บผลกระทบ และมียอดขายท่ีลดน้อยลง คนรุ่นใหม่หันมาบริโภคลูกอมในเซกเมนต์กลุ่ม Premium อาทิ ลูกอม
สอดไส้วิตามินซี ลูกอมรสผลไม ้ลูกอมสอดไส้ แทนลูกอมเมด็แขง็    

ดงันั้นการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจใน
การน าไปต่อยอดเพ่ือท าการตลาด เพ่ิมยอดขายให้กบับริษทั ส าเร็จตามเป้าหมาย  

ท่ีมา : http://gotomanager.com/content/ตลาดลูกอม 8 พนั ลบ. “ฮอลล”์ ขอเป็นท่ีหน่ึง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

เป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ไดรั้บความนิยมท่ีมกัใชใ้นการจดักลุ่มลูกคา้ ผูบ้ริโภค การแบ่งตลาด เน่ืองจากตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญท่ีช่วยบ่ง ช้ีตลาด เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวช้ีว ัดด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีความง่าย ชดัเจน และสะดวกต่อ การตดักลุ่ม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 41 42) 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคนั้นมกัจะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามแต่ละยุคแต่ละสมยักบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนัซ่ึงการนิยามคาว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สินคา้และบริการทั้งยงัเป็นกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก (ดารงศกัด์ิชยัสนิท , 2538) 
Kotler (1997, p. 105) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัทาให้ทราบถึงการตลาดท่ีจะสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยท่ีนกัการตลาดจะเรียกว่า 6Ws เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนกลยทุธ์การตลาดดา้นต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้(เคลด็ลบัการตลาดออนไลน์,2014) 
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2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือ

การตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้พ่ือให้ บรรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบท่ีสาคญัของ
กลยุทธ์การตลาด ท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจัยทาง 
การตลาด ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใชร่้วมกน เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2552) โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจา
หน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกว่า 4Ps  

 

2.4 แนวคดิทฤษฎีปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ

ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือ
บริการตามขอ้มูลและขอ้จากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลาดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีลาดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค 1. 
การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ  2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145)   
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีการตดัสินใจซ้ือซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  การ

ท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ จ านวน 400 ชุด หลงัจาก ค าถามคดักรอง 3 ขอ้ จึงเหลือจ านวน 370 คน ค าถามคดั
กรองจ าแนกตามผูต้อบส่วนใหญ่เคยซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  มีอายมุากกว่า 18 ปี และอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยมีลกัษณะค าถามแบ่งเป็น 4 

ส่วน ดงัน้ี แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ (จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้)  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 6W1H การซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 7 ขอ้  เก็บปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 4P ท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งหมด 8 ขอ้ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้
วิตามินซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลโดยการ

สุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) กบัผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ใน
เขตกรุงเทพมหานครในช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส(Lazada,Shopee) และ Group Communication 
 
3.1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สมมุตฐิานที่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ใช้สถิติt-test F-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: One-Way Anova) 

สมมตฐิานที่2 ส่วนประสมทางการตลาด4P มีตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ Pearson Correlation  

สมมตฐิานที่3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัมีตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัจะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) ทางการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way Anova) 
 

4. ผลการศึกษาและการอภปิราย 
 
ตารางที่ 1 ผลวเิคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 
 
เม่ือพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีจ านวน 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
สมมตฐิานที่ 7 ปัจจยัด้าน กลุ่มเป้าหมาย (Who) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย (Who) ส่งผลเชิง
บวกต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   
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สมมตฐิานที่ 8 ปัจจยัด้านความต้องการของผู้บริโภค (What) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้
วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่าระดบั นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัด้านความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (What) ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 9 ปัจจยัด้านเหตุผลของผู้บริโภค (Why) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นเหตุผลของผูบ้ริโภค (Why) ส่งผล
เชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร     

สมมตฐิานที่ 10 ปัจจยัด้านช่วงเวลา (When) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.322 ซ่ึงมากกว่ากว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นช่วงเวลา (When)  ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 11 ปัจจยัด้านสถานที่ (Where) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 11 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นสถานท่ี (Where) ส่งผลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 12 ปัจจยัด้านผู้แนะน า (Whom)ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นผูแ้นะน า (Whom) ส่งผลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 13 ปัจจยัด้านวธีิการซ้ือ (how) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 13 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นวิธีการซ้ือ (how) ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

 
ตารางที่ 2 ผลวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 
 
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 14 ซ่ึงสามารถตีความได้ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร     
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สมมติฐานที่ 15 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.234 ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 15 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นราคา ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 16 ปัจจยัด้านช่องทางจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 16 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย ส่งผลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   

สมมตฐิานที่ 17 ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ Multiple Regression มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 17 ซ่ึงสามารถตีความไดปั้จจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   
 
การอภิปรายผล 

 
ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษา พบว่า 
ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยตลาดน ้าอมัพวา จ.สมุทรสงครามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี0.05 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการช่องทางจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี0.05 

ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 
พบว่า ตอ้งการทราบตลาดเป้าหมาย (target market)หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) โดยมี กลุ่มเป้าหมาย
ทางดา้น (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์(4)พฤติกรรมศาสตร์กลยทุธ์การตลาด ท่ี
เหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
1. ลกัษณะทัว่ไปของประชากรของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 ของจ านวน

กลุ่มตวัอยา่ง มีอายรุะหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
66 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง มีอาชีพ
พนกังานบริษทั / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ให้ใคร อะไรคือส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี จากท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้
วิตามินซี เม่ือไร ท าไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ใครมีอิทธิพลในการตดัสินซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคซ้ือลูก
อมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี อยา่งไร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประสมทางการตลาดพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ปัจจยัดา้น
ราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ตระหนกัถึงปัญหา และความตอ้งการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
การค้นหาข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง การประเมินทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การ
ตดัสินใจซ้ือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การประเมินหลงัการซ้ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  

 
ด้านพฤตกิรรมการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ให้ตวัเอง ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งเรียนรู้พฤติกรรมและ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปพฒันาตอบโจทยแ์ละให้ในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  
อะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ คือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือลูกอมฮาร์ทบีทรสผลไม ้สอดไส้นา้เช่ือม ดงันั้นผูผ้ลิต

จะตอ้งให้ความส าคญักบัการมองเห็นของลูกคา้ และน าสินคา้ใหม่ไปอยู ่ณ จุดท่ีเกิดการมองเห็นซ ้ าๆ ย  ้าๆเพ่ือให
ลูกคา้เกิดภาพจ าและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป  

 ผูบ้ริโภคซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี จากร้านสะดวกซ้ือ 7-11 มากท่ีสุด ดงันั้นการมีสินคา้วางจ าหน่าย
ครบทุกสาขาเป็นส่ิงส าคญั รวมถึงสินคา้ในคลงัท่ีควรมีเติมอยา่งต่อเน่ือง ไม่ควรพร่องหายไป 

ผูบ้ริโภคซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ทุกคร้ังเม่ือออกเดินทาง ดงันั้นแบรนด์จะเพ่ิมเติมการแนะน า
สินคา้ ให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคในทุกๆสถานการณ์  
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ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี เพราะรสชาติ ดงันั้นทางแบรนด์จะพฒันาสินคา้อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค และตามเทรนดผ์ูบ้ริโภคอยูต่ลอด 

โปรโมชั่นมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี มาก แบรนด์ต้องร่วมรายการ
โปรโมชัน่ และแคมเปญส่งเสริมการขายในช่องทางต่างๆมากข้ึน และจะพฒันารูปแบบการส่งเสริมการขายอยา่ง
ต่อเน่ือง  

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ดงันั้นสินคา้จะตอ้งมีวางจ าหน่ายทุกท่ี ทุกเขต อ าเภอ ทัว่
ประเทศ เพ่ือให้สินคา้เขา้ถึงทุกกลุ่ม ทุกชุมชน  

 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) จากงานวิจยัจะเห็นว่า จะตอ้งพฒันาสินคา้ให้มีรสชาติท่ีตอบสนองผูบ้ริโภคให้มาก

ท่ีสุด  ดงันั้นทางแบรนดจ์ะพฒันาสินคา้ตามเทรนด ์หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ให้มีคุณภาพและทนัสมยั เพ่ือให้
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดา้นราคา (Price) ตอ้งจดัท าป้ายราคาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย เน้ือหาไม่บิดเบือนซ่ึงเป็นความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อ
แบรนด ์และผูบ้ริโภค 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) วางขายสินคา้ให้ครบทุกช่องทาง ทุกเขต อ าเภอ เป็นสิงท่ีส าคญัมากจะท าให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม และยงัเปิดโอกาสให้กบักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆไดท้ดลอง และตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) จดัรายการพิเศษ ณ จุดขาย หรือการร่วมรายการแคมเปญหลกัใน
ช่องทางต่างๆเช่น มาเก็ตเพลส หรือ 7-11 เพ่ือให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซ้ือสินค้า และยงัเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ไดอี้กทางนึง 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้  

 
1. งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผา่นแบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น ท า

ให้กลุ่มประชากรไม่กระจายตวัเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงกบักลุ่มประชากร
ทั้งหมด นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปและมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า ดงันั้น ผลการวิเคราะห์ของงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงไม่สามารถเป็นตวัแทนคาตอบของคนทุกช่วงอาย ุและทุก
กลุ่มระดบัการศึกษาได ้

2. งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพ้ืนท่ีเขตหรือจงัหวดัต่างๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไดข้อ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  

 
5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
1. เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลูกอมฮาร์ทบีท สอดไส้วิตามินซี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ควร

ท าการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เ ช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกับการแจก
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แบบสอบถาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปวิเคราะห์ และน า
ผลวิจยัไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพ้ืนท่ีเขตหรือจงัหวดัต่างๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  

3. งานวิจยัน้ีศึกษาเพียงปัจจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ 
ซ่ึงยงัมีปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่น ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค แรงจูงใจ ทศันคติ และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาอ่ืนๆ เป็นตน้  
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
THE FACTORS INFLUENCING THE RATE OF RETURN EQUITY FUND 

 

ชนิตา ราชฤทธ์ิ1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2  
Chanita Racharit and Wanrapee Banchuenvijit 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจ านวน 94 
กองทุน ศึกษาจากกองทุนรวมเปิดตราสารทุน มีนโยบายไม่จ่ายเงินปัน ไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม 2558 ถึง เดือน 30 มิถุนายน 2563 ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) ทดสอบ Random-effects 
Model ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาด (Market Return) ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ าเฉล่ีย 1 ปีของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง (FIX) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสมัพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
 
ค าส าคัญ : กองทุนรวม , กองทุนรวมตราสารทุน , ตราสารทุน, มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ,หุ้นสามญั  
 

Abstract 
The objective of this research was to study the factors affecting to the rate of return equity 94 funds. This research 
study from open equity funds no dividend payment policy and not exposed to foreign investment risk. This 
research monthly collected secondary data from 94 funds during 1 July 2015 to 30 June 2020 for study. Descriptive 
statistics and multiple regression with pooled OLS, random-effects tests were used to analyze the data. The results 
show Market Return,  Producer price index The interest of fixed deposit average 1 year of 5 banks  and Business 
Sentiment Index positively affected to the rate of return equity funds. The Consumer price index  negatively 
affected the rate of return equity  funds. 
 
Keywords :  Mutual Fund, Equity Fund, Equity Instruments, Net Asset Value, Common Stock 
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1. บทน า 
 

ที่มาและความส าคญั  
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หุ้น

สามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย ์(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนอ่ืนๆ  โดยสัดส่วน
ของการลงทุนตอ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยเฉล่ียแลว้ไม่นอ้ยกว่า 65% ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุนรวม โดยมีผูจ้ดัการกองทุน (Fund Manager) ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญท าหน้าท่ีบริหารและ
น าเงินท่ีไดรั้บจากการลงทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยต์ามนโยบายของกองทุนและน าเงินทุนในส่วนท่ีเหลือก็จะ
น าไปลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ เช่นเงินฝากหรือตราสารหน้ี หรือจะน าเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุน
ก็ไดเ้ช่นกนั เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวม โดยผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล หรือก าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน่เอง 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีโดยเลือกศึกษาจากกองทุนเปิด

ตราสารทุนจ านวน 94 กองทุนรวมเปิดตราสารทุนท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปัน ไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ และจดทะเบียนด าเนินงานก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงจ านวนกองทุนท่ีเขา้ลกัษณะดงัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวมี้จ านวน 123 กองทุนรวม และท าการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาโดยอา้งอิง
จากสูตรของ Krejcie & Morgan จากการสุ่มข้อมูลกลุ่มตวัอย่างประชากรโดยวีธีการค านวณโดยใช้สูตรของ 
Krejcie & Morgan จะไดป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 94 กองทุนรวม วิธีท่ีใชใ้นการสุ่ม ผูศึ้กษาไดท้ าการสุ่มจาก
โปรแกรม Excel โดยใชสู้ตร RANDBETWEEN ท าการรันขอ้มูลจนไดข้อ้มูลประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 94 
กองทุน 

 
นิยามศัพท์ 
กองทุนรวม (Mutual Fund) คือกองสินทรัพยท่ี์จดัตั้งและบริหารในนามบริษทัจดัการการลงทุน หรือ ‘บลจ.’ 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์น เช่นการลงทุนในหุ้น
ทุนในบริษทัท่ีจดท าเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตราสารทุน ตราสารหน้ี หลกัทรัพยใ์นตลาด
เงิน เป็นตน้ เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีท่ีสุด โดยผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบเงินปันผล หรือก าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน  

ตราสารทุน (Equity Instruments) หมายถึงตราสารท่ีกิจการออกจ าหน่ายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือระดมเงินทุนไปใช้
ในการด าเนินกิจการ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น โดยผูถื้อตราสาร
ทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ รวมถึงมีส่วนไดเ้สียหรือมาสิทธิในทรัพยสิ์นและรายไดข้องกิจการ โอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล หรือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นใหม่ โดยสิทธิท่ีไดรั้บจากการจ่ายเงินปันผล ข้ึนอยู่
กบัสดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีถือครองอยู ่ 
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กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย ์(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนอ่ืนๆ  โดยสดัส่วน
ของการลงทุนตอ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยเฉล่ียแลว้ไม่นอ้ยกว่า 65% ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุนรวม  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือมูลค่าทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน
ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หกั ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและหน้ีของ
กองทุนรวมนั้น โดย NAV เป็นตวัเลขท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีดีท่ีสุด 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด 
โดยค านวณจากหุ้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชเ้ป็นดชันีท่ีสะทอ้นเงิน
ลงทุนในกองทุนตราสารทุน 

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Market Return) หมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไดรั้บหรือผลตอบแทนของตลาด  

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หมายถึงดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้จากผูผ้ลิต โดยจ าแนกเป็นราคากลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์และราคาในแต่ละช่วงของการผลิต ตั้งแต่วตัถุดิบไปจนถึงสินคา้ผูบ้ริโภค  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคารขนาดใหญ่จ านวน 5 แห่ง (INT) หมายถึงอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ าครบก าหนด 1 ปี จากธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง ไดแ้ก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงศรีอยทุธยา และธนาคารไทยพาณิชย ์และน าผลมาเฉล่ีย   

 ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) หมายถึงตวัเลขสะทอ้นความเช่ือมัน่ทางธุรกิจในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือให้ทั้งภาครัฐและเอกชนใชติ้ดตาม วิเคราะห์ภาวะทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือหากลยทุธ์ใน
การท านโยบายเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าการส ารวจกบับริษทัขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ) ท่ีมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาทข้ึนไป (โดยส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม  
 
แนวคดิ  
แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน (Net Asset Value : NAV) มูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิ คือ มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน 
ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึงหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้ จะท าการค านวณ
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนั เพ่ือให้สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีเป็นจริงตาม
สภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยค านวณไดจ้าก  
 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) = มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด + รายไดค้า้งรับ + เงินสด – หน้ีสิน 
 

หากตอ้งการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย สามารถค านวนไดโ้ดยการน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมาหาร
ดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุนนั้น  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 385 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย = 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

จ านวนหน่วยลงทุน
 

 
ทั้งน้ีบลจ.จะเป็นผูท้  าการค านวนราคา NAV ข้ึนมาเพ่ือเปิดเผยแก่ผูล้งทุน ตลอดจนประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ

อย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอ  โดยส าหรับ “กองทุนปิด” จะประกาศให้ผูล้งทุนทราบทุกวนัท าการสุดทา้ยสัปดาห์ 
ส่วน “กองทุนเปิด” จะประกาศให้ทราบทุกวนัท่ีมีการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยท าการประกาศ ณ ท่ีท าการของ
บริษทัตวัแทนจ าหน่าย หรือเวบ็ไซตข์อง บลจ. การค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม สามารถค านวณได้
จากสูตร  

Rpt = 
 𝑁𝐴𝑉𝑡 – 𝑁𝐴𝑉𝑡−1 

𝑁𝐴𝑉𝑡−1
 

 
โดยก าหนดให้   

Rpt                   = อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t  

NAVt              = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t   
NAV t-1           = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t-1 
 

ทฤษฎี Modern Portfolio Theory (MPT) – Harry Markowitz แนวคิดการกระจายความเส่ียง ท่ีน าเสนอว่าการ
ลงทุนในสินทรัพยส์องชนิดข้ึนไป จะท าให้ความเส่ียงจากผลตอบแทนการลงทุนลดลง การกระจายการลงทุนจะ
ช่วยลดความเส่ียงเฉพาะ สามารถแสดงให้เห็นว่านกัลงทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยไ์ดม้ากมายหลากหลาย
รูปแบบตามสดัส่วนของเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ เม่ือพิจารณาความเส่ียง ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง กลุ่ม
หลกัทรัพย์น้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดในท านองเดียวกัน ณ อตัราผลตอบแทนหน่ึง กลุ่ม
หลกัทรัพย์เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพย์ทีมีความเส่ียงท่ีต ่าท่ีสุด กลุ่มหลกัทรัพย์น้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวอตัรา
ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด กบัขอบแนวท่ีกลุ่มหลกัทรัพยเ์รียงตวักนัอยู่ ตามทฤษฎีของ Markowitz เรียกว่า เส้นกลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) โดยผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพตาม
ทศันคติท่ีมีผลต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุนนั้น  

เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) จากการลงทุนประกอบด้วยหลกัทรัพย์เพียง 2 
ประเภท และสมมติต่อไปว่า หลกัทรัพยท์ั้งสองนั้นมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation) ใน
ระดบัต่างๆ กนั ตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นหากนกัลงทุนคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์สอดคลอ้ง
กับนโยนบายการลงทุน จนได้หลกัทรัพย์มาจ านวนหน่ึง นักลงทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมีค่าอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงหลากหลายตวัแปรต่างๆคือ นกัลงทุนจะตอ้งทราบขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบ
ข้ึนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์

ท่ีมา : ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET)  
 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง  
กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap 

จ านวน 7กองทุนไดแ้ก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ไดนามิค, กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4, กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอล
แคพ็, กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล, กองทุนเปิดธนชาต Low Beta, กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการ
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เล้ียงชีพ, กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมุติฐานอย่างมีนยัยะส าคญั
ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า1 ปีเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชย ์3แห่ง (INT) ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ในประเทศ
ไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 

เชษฐ์วิรุฬห์ จิตไพฑูรย์ (2558) ศึกษาถึงรายละเอียดของปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายใน รวมถึงหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัภายในท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ได้คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี(ΔPBV) และการเปล่ียนแปลงของ
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน(ΔDIY) โดยเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ใน
ทิศทางเดียวกนั 

ปาริชาต อินทร์ประสิทธ์ิ (2551)วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปิดตราสารทุนของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่จ านวนทั้งส้ิน 27 กองทุนเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปิดตราสารทุนกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงตามมาตรวดัของ Sharpe และมาตรวดั
ของ Treynor โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2551จากการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุนทุกกองทุนมีอตัราผลตอบแทนมากกว่า
ตลาดหลกัทรัพย ์

พนิดา สมหมาย (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากผล
การศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และ ส่วนอตัราส่วนราคาต่อก าไร (PE) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้์นระยะยาว 70/30 
(SCBLT1) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) และกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 
(BLTF75) ซ่ึงเป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของ 5 ธนาคารใหญ่ (INT) ไม่
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนเปิดไทย
พาณิชยหุ้์นระยะยาว 70/30 (SCBLT1) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) และกองทุนเปิดบวั
หลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) อยา่งมีนยัส าคญั ส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)  และกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

นายศุภชยั หาญวิวชั  (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนท่ี
บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย บลจ.บวัหลวง และบลจ.ไทยพาณิชย์  จากการศึกษาพบว่าดชันีดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนเปิดเค หุ้น
ระยะยาว (KEQLTF) กองทุนเปิดไทยพาณิชยร์ะยะยาวพลสั (SCBLT2) และกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว (B-
LTF) นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% และเป็นไปตามขอ้มสมมติฐาน ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ (BSI)  ดชันีราคาผลผลิต (PPI) อตัราดอกเบ้ียเงินประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง (FIX) ราคา
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น ้ ามนัดิบไนเม็กซ์ (OIL) ไม่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธ์ิ (NAV) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของทั้ง 3 
กองทุนอยา่งมีนยัส าคญั  
 

3. วธีิการศึกษา  
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) อนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 -  30 มิถุนายน 
พ.ศ.2563 จ านวน 60 ชุดข้อมูล โดยใช้ข้อมูลดงัต่อไปน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเปิดตราสารทุน
จ านวน 94 กองทุน อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(Market Return) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง  (FIX) ดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ (BSI) เพ่ือน ามาทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยท าการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation 
: SD ) ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช ้Correlation Matrix และท า
การทดสอบ Pooled OLS, Random-effects  

 
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡  = a+𝑏1𝑅𝑀𝑡 + 𝑏2𝐶𝑃𝐼𝑡+𝑏3𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝑏4𝐼𝑁𝑇𝑡+𝑏5𝐵𝑆𝑇𝑡  

 
ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบโดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ดว้ยแบบจ าลอง Random Effect 

Model  
Return = −31.7104+0.648438MR + 0.0594816 CPI + 0.233803 PPI−3.42520FIX +  0.138386 BST                                    

                      (0.0000) ***   (0.1192) (2.19e-06) ***  (9.41e-022) ***   (1.58e-013)  *** 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

สรุปและอภปิรายผล  
1. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ (MR) สะทอ้นมูลค่าของหุ้นสามญัในตลาดทั้งหมดในตลาดในตลาด

หลกัทรัพย ์การท่ีมูลค่าของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงข้ึน และสะทอ้นถึงผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุน เน่ืองจากราคาปิดของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์การปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยท่ีกองทุนรวมตรา
สารทุนค านวนมูลค่ายุติธรรมของกองทุนดว้ยราคาปิดของตลาดหลกัทรัพย ์ จึงส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนมีมูลค่าสูงตามไปดว้ย เพราะฉะนั้นอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จึงมีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนทั้ง 94 กองทุน เน่ืองจากกองทุนรวม
ตราสารทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่น้อยกว่า 65% ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธ์ิของกองทุนรวมตราสารทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริชาต อินทร์ประสิทธ์ิ (2551) 
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2. ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ดชันีราคาผูผ้ลิตเป็นดชันีราคาท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตท าการ
ผลิตจ าหน่าย ณ แหล่งผลิตในปีใดปีหน่ึง เปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัและจ านวนเดียวกนัในปีฐาน เพ่ือ
ใชใ้นการวดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยเฉล่ีย โดยไม่รวมกบัค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพ่ิม เม่ือตน้ทุนของ
สินคา้ปรับเพ่ิมสูงข้ึนบริษทัจึงท าการปรับเพ่ิมราคาสินคา้ จึงส่งผลท าให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร
ทุน มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนทั้ง 94 กองทุน 
เน่ืองจากการปรับเพ่ิมของราคาสินคา้จึงส่งผลต่อมูลค่าของราคาหลกัทรัพย ์ และส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วย (NAV) ของกองทุนมีมูลค่าสูงตามไปด้วย ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) จึงมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนทั้ง 94 กองทุนอย่างมีนยัส าคญั โดยมีความขดัแยง้กบั
งานวิจยัของศุภชยั หาญวิวชั (2554)  

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ีย 1 ปีของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง (FIX) ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุนอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนเงินฝาก
ประจ าของธนาคารลดลง ส่งผลท าให้ความตอ้งการออมเงินในรูปแบบการฝากเงินลดลง ท าให้ความตอ้งการลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า เพราะฉะนั้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ีย 1 ปี 
(FIX)  มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุน โดยเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของศุภชยั หาญวิวชั (2554) และพนิดา 
สมหมาย (2556) 

4. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นความเช่ือมัน่ในธุรกิจในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือให้ทั้งภาครัฐและเอกชนใชติ้ดตาม วิเคราะห์ สภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม โดยเป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทข้ึนไป และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกอบไปด้วยทั้งภาคผูผ้ลิตทั้งในภาคอุคสหกรรมและบริการ ดงันั้นผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียน
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนรวมตราสารทุน จากผลการศึกษา ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) จึงมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร
ทุน 94 กองทุนอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน ท่ีสนใจลงทุนให้หลกัทรัพย ์ จึงท าให้มูลค่าของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนเพ่ิมข้ึนดว้ยโดยมีความขดัแยง้กบังานวิจยัของนายศุภชยั หาญวิวชั 
(2554)  

 
ตวัแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ 
1. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นดชันีท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการ การท่ีดชันีราคา

ผูบ้ริโภคปรับตวัลดลง อาจจะสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะเงินเฟ้อท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน โดยท าให้อ านาจในการซ้ือลดลง 
และอาจก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ความตอ้งการลงทุนในหุ้นสามญัลดลง ราคาหลกัทรัพยจึ์งปรับตวัลดลง 
ส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนลดลงตามไปดว้ย เพราะฉะนั้นดชันีราคาผูบ้ริโภคจึงมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนตราสารทุน โดยมีความขดัแยง้กบั
งานวิจยัของพนิดา สมหมาย (2556) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปข้อเสนอแนะ  
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจ านวน 94 กองทุนท่ีมีนโยบายไม่

จ่ายเงินปันผล โดยท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน และ ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง  (FIX) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) โดยมีประโยชน์
ส าหรับนกัลงทุนหรือผูม่ี้ท่ีมีความสนใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน โดยควรศึกษาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน และศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และควร
ท าการศึกษาในปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนได ้รวมไปถึงการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจ านวน 94 กองทุนควร

ท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน เช่น อตัราเงินเฟ้อ หรือ
ราคาน ้ามนัดิบตลาดไนแม๊กซ์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2. ควรท าการเลือกศึกษาในกองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การศึกษา
ในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล หรือท าการศึกษาในกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ 
 

บรรณานุกรม 
 
กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap” การศึกษา

คน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
เชษฐวิ์รุฬห์ จิตไพฑูรย ์(2558) “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” การศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวิทยาลยั หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ปาริชาต อินทร์ประสิทธ์ิ (2551) “การศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่” การศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิต
วิทยาลยั หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

พนิดา สมหมาย (2556)  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” การศึกษา
คน้ควา้อิสระ บณัฑิตวิทยาลยั หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

นายศุภชยั หาญวิวชั  (2554) “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีบริหารโดย 
บลจ.กสิกรไทย บลจ.บวัหลวง และบลจ.ไทยพาณิชย”์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวิทยาลยั หลกัสูตร
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
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แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน (Net Asset Value : NAV) เขา้ถึงจาก ออนไลน์  
https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content03.pdf  

แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี Modern Portfolio Theory (MPT) – Harry Markowitz เขา้ถึงจาก ออนไลน์ 
https://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS2017_YFSCamp_Inv_Reading03.pdf  

 
 

https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content03.pdf
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors impacting chicken breast buying decisions of consumers in Bangkok 
 

ชนินทร์  วงศ์ตรีสิน1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
ChaninVongtrisinandPussadeePolsaram 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ(1) ศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ัน
เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่ง มี 2 กลุ่ม คือกลุ่ม หนุ่มสาวท่ี
รักสุขภาพและเคยบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ 5 คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือบริโภคจ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานt-test และ F-test โดย Independent Sample t-test One-Way ANOVA  ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพในดา้นการไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น
และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัในดา้นเหตุผลท่ีเลือกด่ืมอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพจ านวนท่ีซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ
ต่อสัปดาห์จ านวนเงินท่ีใชจ่้ายในการซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพช่องทางในการทราบขอ้มูลข่าวสารของอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ
จ านวนอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพท่ีซ้ือต่อคร้ัง และจ านวนการเยีย่มชมช่องทางส่ือออนไลน์ของอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพต่อสัปดาห์
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจซือ้, อกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ 
 

Abstract 
This research aimed to (1) study the personal factors which affect the purchasing decision for healthy chicken 
breast shakes of consumers in Bangkok area (2) study the marketing mix (7Ps) which affect the purchasing 
decision for healthy chicken breast shakes of consumers in Bangkok, and (3) study the consumer behavior factors 
which affecting purchasing decision for healthy chicken breast shakes of consumers in Bangkok area. 
The sample consisted of 2 groups which were five healthy young people who used to consume healthy chicken 
breast shakes, and 400 people who used to consume healthy chicken breast shakes. The tools used to collect the 
data included the interview and questionnaire survey. The statistics used to analyze data were frequency, 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 392 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test by Independent Sample t-test One-Way ANOVA. The 
results showed that the difference in education level, occupation, average monthly incomeaffected the purchasing 
decision for healthy chicken breast shakes differently. The seven factors of marketing mix were associated with 
purchasing decision for healthy chicken breast shakes in terms of reasons for consuming healthy chicken breast 
shakes. The number of healthy chicken breast shakes purchased per week, the amount of money spent on healthy 
chicken breast shakes, the channel to access information about healthy chicken breast shakes, the number of 
healthy chicken breast shakes purchased per time, and the number of visits to online media channel o f healthy 
chicken breast shakes per week affectedthe purchasing decision for healthy chicken breast shakes differently. 
 
Keywords: Purchasing Decision, Healthy Chicken Breast Shakes 
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพของผูบ้ริโภคทัว่โลกไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมี

สุขภาพท่ีดี  คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม   แนวโน้มของการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบ ารุงสุขภาพ จึงได้
ไดรั้บความส าคญัในปัจจุบนั   นอกจากน้ี การท่ีรัฐบาลไทย ประกาศเร่ิมตน้ให้มีการรณรงค์ให้ประชาชน มีการ
เสริมสุขภาพตามหลกั  5 อ. คือ  ออกก าลงักาย อาหาร อนามยัส่ิงแวดลอ้ม และ อโรคยาแลว้ ยงัมีการรณรงคอ์าหาร
ปลอดภยั(Food Safety) ตั้งแต่ปี  2545  อีกเหตุผลส าคญั คือ ปัญหาดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม 
สร้างผลร้ายต่อสุขภาพท าให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รณรงคใ์ห้คนไทยหนัมาใส่ใจดา้นสุขภาพ  ในปี  2559  มี
การจดัอนัดบัประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ของอาเซียน ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 32.2   หากค านวณจากประชากรในประเทศ  ประเทศไทยมีประชากรท่ีอว้นถึง 19 ลา้นคน หรือ 1 ใน 3  
ของประชากรในประเทศไทย ในปี 2560 ส านกังานสถิติแห่งชาติ  ไดท้  าการส ารวจแนวโนม้สุขภาพของคนไทยยคุ
ใหม่ พบว่า คนไทยท่ีเกิดในช่วงปี 2525 - 2545  เป็นช่วงชีวิตท่ีมีความสุขกบัการกิน โดยรายจ่ายกว่าร้อยละ 77  
เป็นรายจ่ายดา้นการเลือกซ้ืออาหาร   ในขณะท่ีกลุ่ม “เบบ้ีบูมเมอร์” หรือผูท่ี้เกิดในช่วงปี  2486 -2503   เป็นกลุ่มผูท่ี้
มีรายจ่ายเก่ียวกบัอาหารการกินร้อยละ 46.4 และกลุ่มผูท่ี้เกิดระหว่างปี  2504-2524 หรือเรียกว่า “GenX”  มีรายจ่าย
เก่ียวกบัอาหารการกินอยู่ท่ีร้อยละ 40 จากการส ารวจตลาดออนไลน์จะเห็นว่าปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า อกไก่ป่ันเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณสมบติัท่ีช่วยสร้างประสิทธิภาพในการออกก าลงักายให้ดียิ่งข้ึน และ
เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีติดเทรนด์ในปี 2020  เพราะสามารถซ้ือหารับประทานง่ายและสะดวกสบาย เหมาะ
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นสงัคมท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา  อกไก่ มีคุณสมบติัในการเพ่ิมฮอร์โมนเพศ มีโปรตีนสูง ไขมนั
ต ่า พลงังานต ่า เพ่ิมสมรรถภาพกลา้มเน้ือ อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย อกไก่นั้นนอกจากจะแปรรูป
เป็นอาหารคาวไดแ้ลว้ ยงัสามารถแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพไดอี้กดว้ย ยกตวัอยา่งแบรนดท่ี์น าอกไก่ป่ันไป
แปรรูปเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เช่น แบรนด“์Kleensอกไก่ป่ัน”  “Chickpackอกไก่ป่ัน”  “Changenow”  
“Maxproteinอกไก่ป่ัน”  “ Jones salad”  “อกไก่นุ่มซีพี”  โดยท่ีแบรนด์เหล่าน้ี ได้มีการคิดคน้สูตรอกไก่ป่ันของ
ตนเองเพ่ือแข่งขนัเพ่ือสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น Maxproteinอกไก่ป่ันไดน้ าเสนอเมนูหลายรสชาติเช่นสต
อเบอร่ี  ผลไมร้วม โยเกริต (www.facebook.com/maxproteinthailand)  
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chickpack มีรสชาดรสชอ็คโกแลตวนิลา สตอรเบอรี บลูฮาวาย  ถ ัว่แดง  (www.facebook.com/chickpacks) เป็น
ตน้  ปัจจุบนั อกไก่เป็นอาหารสุขภาพ ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปี พ.ศ.2563  เพราะเป็นอาหารท่ีช่วยในเร่ืองของ
การลดน ้ าหนกั และเสริมสมรรถภาพในการออกก าลงักาย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์  3 ประการคือ การศึกษา
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) และ (3) ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาน้ี ไดพ้ฒันากรอบแนวคิด จากแนวคิด ทฤษฎีดงัน้ี 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2538)  ได้ระบุว่า ลกัษณะทางประชากร (Demographic) หมายถึง เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว รายได ้เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นตวัช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย   

 

2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 
ฟิลิปส์คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ปรมาจารยด์า้นการตลาด ไดใ้ห้ค าจ ากดัความว่า  ส่วนประสมทางการตลาด   

(Marketing Mix ) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการ สามารถผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ี   ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช ้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ  
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)ต่อมาฟิลิปส์คอตเลอร์และเควิน เลน เคลเลอร์ (Kotler& 
Keller, 2012) ไดเ้สนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยมีรากฐานมาจากส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) โดยได้เพ่ิมองค์ประกอบเข้ามาอีก 3 กลุ่มได้แก่ บุคลากร(Personnel) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้ครอบคลุมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการมากข้ึน 

 
2.3.ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 
ฉตัราพร เสมอใจ(2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกซ่ึงเป็นการกระท าการเลือกส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกท่ีมีโดยท่ีผู ้บริโภคต้องกระท าการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการท่ีตนเองต้องการใน
ชีวิตประจ าวนับาร์นาร์ด (Barnard, 1938)ไดก้ล่าวว่าการตดัสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
จากหลาย ๆ ทางเลือกหรือการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
บุคคลหรือองคก์ารฟรานเชสโก ้ นิโคเซีย (Nicosia, 1966) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจถือว่าเป็นกระบวนการ
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ท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคและอยู่ภายในจิตใจของพวกเขาเน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่การเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้
หรือบริการนั้น ๆนอกจากน้ี โกวิทยก์งัสนนัท์(2549)ไดใ้ห้ขอ้สรุปว่าการตดัสินใจ คือกระบวนการท่ีผูต้ดัสินใจมี
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง และ น าตวัเลือกเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือตดัสินใจเลือกตวัใดตวัหน่ึงท่ีสามารถท าให้ผู ้
ตดัสินใจบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได้ 

 
2.4. แนวคดิทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2552) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษางานวิจยัเก่ียวพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถช่วยหาค าตอบท่ีท าให้นกัการตลาดสามารถคิดคน้กลยุทธ์การตลาดท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด โดยมีองคป์ระกอบไดแ้ก่Whoซ่ึงหมายถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเชิงประชากรโดย
สามารถก าหนดได้จากปัจจยัต่างๆ อาทิ เพศ ช่วงอายุ ฐานะทางการเงิน และระดบัการศึกษา เป็นต้นWhat ซ่ึง
หมายถึงอะไรท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้จากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ รูปแบบการใช้
ชีวิต เป็นตน้ Where ซ่ึงหมายถึงช่องทางท่ีกลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงเพ่ือซ้ือสินค้าได ้Why ซ่ึงหมายถึง สาเหตุท่ี
ลูกคา้จะเลือกซ้ือสินคา้โดยใชก้ารวิเคราะห์ว่าสินคา้นั้นๆสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดห้รือไม่ 
When ซ่ึงหมายถึงช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายจะซ้ือสินคา้โดยอาจใชก้ารวิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดมากท่ีสุด Whom ซ่ึงหมายถึงใครท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ อาทิ ค าบอกเล่าจากบุคคลรอบตวัท่ีเคยใช้
สินค้าจริง How ซ่ึงหมายถึงเง่ือนไขท่ีท าให้ลูกค้าตดัสินใจซ้ือสินค้าโดยอาจวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีท าให้ลูกค้า
ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน อยา่งเช่น การลดราคาสินคา้ หรือ ของแถม เป็นตน้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สมัภาษณ์หนุ่มสาวกลุ่มรักสุขภาพ ท่ีมีประสบการณ์ในการบริโภคอกไก่ป่ัน  จ านวน 5 

คน จาก 4 อาชีพ คือ  เทรนเนอร์ พนกังานตอ้นรับ ขา้ราชการ และพนกังานรักษาความปลอดภยั เพ่ือให้ขอ้มูลเชิง
ลึกดา้นพฤติกรรมการบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าไปพฒันาแบบสอบถามดา้นพฤติกรรม
การบริโภคอกไก่ป่ัน 

 
3.2 ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ 

 
3.2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มบุคคลท่ีเคยซ้ืออกไก่ป่ันสุขภาพ ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 20-45 ปี ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีใช ้จ าเป็นตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีวุฒิภาวะเพียงพอเพ่ือใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม และตอ้งมีความสามารถในการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บของอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ 
ไดใ้ชก้ารค านวณกลุ่มประชากรโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได ้จ านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บมี  2ประเภทคือ   แบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยใชก้รอบค าถาม 6W1H และแบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ทั้งหมด 5 ขอ้  ส่วนท่ี 2เป็นขอ้ค าถามเก่ียวปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เก่ียวกบั เหตุผลท่ีบริโภค ช่วงเวลาในการซ้ือ จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ สไตล์รสชาติท่ีชอบ 
และผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือ ค าถามเป็นลกัษณะการมีตวัเลือกทั้งหมด 9 ขอ้  ไดจ้ากผล
การสมัภาษณณ์เชิงลึกของผูวิ้จยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ และปรับจากผลการศึกษาของ
จิรวฒัน์ วงษสุ์วรรณ เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคร้านเลอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 
(2558) ส่วนท่ี 3เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง7ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการการให้บริการปรับจากเคร่ืองมือ
ของฟิลิปส์คอตเลอร์และเควิน เลน เคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012) 

โดยผูวิ้จัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Google Form และแจกแบบสอบถามระหว่างวนัท่ี 3-17 
กุมภาพนัธ์ 64 ผ่านทางเพจคนรักสุขภาพการออกก าลงักาย และเพจท่ีจ าหน่ายอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ โดยขอการ
อนุญาติเจ้าของเพจเพ่ือด าเนินการดงักล่าว  และการสัมภาษณ์ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 26 มกราคม - 2กุมภาพนัธ์
2564 โดยคดัเลือกจากกลุ่มเทรนเนอร์ท่ีผูวิ้จยัไปเล่นฟิตเนสจ านวน 2 คน กบัการสุ่มมาจากเพจของคนขายอกไก่ป่ัน
จ านวน 3 คน จากนั้นจึงโทรไปเพ่ือขอสมัภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้ าขอ้มูลท่ีจากการแจกแบบสมัภาษณ์ มาสรุปและอธิบายเชิงพรรณา และแสดงผลในรูป

ตาราง ส่วนขอ้มูลจากแบบสอบถาม  น าเสนอในรูปตาราง กราฟวงกลมและกราฟแท่ง พร้อมค าบรรยายใตต้าราง
และภาพ  สถิคิท่ีใชวิ้เคราะห์มี ดงัน้ี 1)ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดต่้อเดือน ใชค้่าสถิติความถ่ี (Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) 2)ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด โดยใชวิ้ธีการหาค่าเฉล่ีย(x ̅)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 3) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพแสดงผลค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 

 

การทดสอบสมมติฐาน  
  
สมมุติฐานท่ี1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั ใชส้ถิติt-test F-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-
Way Anova) 

สมมติฐานข้อท่ี2 ส่วนประสมทางการตลาด7Ps มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ Pearson Correlation  

สมมติฐานท่ี3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกันจะใช้
สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) ทางการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance: One-Way Anova 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และเพศ

หญิง 2 คน ซ่ึงมีอายุระหว่าง 25-34 ปี และประกอบอาชีพ เทรนเนอร์  Safety, officer, Costumers serviceและรับ
ราชการผลการศึกษา พบว่า เหตุผลหลกัท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ เน่ืองจากตอ้งการได้รับ
โปรตีนจากอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพเพ่ือไปเสริมสร้างกลา้มเน้ือหลงัการออกก าลงักาย การตดัสินใจซ้ือ ให้ความส าคญั
กบัเร่ืองปริมาณของโปรตีนท่ีได้จากอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ รวมถึงรสชาติ และความสะอาดของสินค้า บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและด่ืมอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย เพ่ือน แฟน คนรู้จกั และ การตดัสินใจดว้ย
ตนเองสถานท่ีในการซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพนิยมซ้ือ ผ่านช่องทางหน้าร้านเองโดยตรง หรือซ้ือผ่านทางเพจ
Facebook ช่วงเวลาในการซ้ือคือหลงัการออกก าลงักายปริมาณในการซ้ือต่อสัปดาห์อยูท่ี่สัปดาห์ละคร้ังหรือสัปดาห์
ละ2-3คร้ัง รสชาติท่ีช่ืนชอบคือ รสผลไมร้วมมากท่ีสุดรองลงมา คือ รสส้มและสตรอเบอร์ร่ี 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง ด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ดงัท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง 
 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
เพศชาย 207 51.8 
อายรุะหว่าง 25-30 ปี 149 37.3 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 234 58.8 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั  160 40.0 

 
ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม (x ̄ = 4.1214) โดยแบ่งออกเป็นดา้นผลิตภณัฑ์(x ̄ = 

4.0850) ดา้นราคา(x ̄ = 4.0067) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(x ̄ = 4.3467) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x ̄ = 4.1342) 
ดา้นบุคลากร(x ̄ = 4.1353) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(x ̄ = 4.0685) และดา้นกระบวนการการให้บริการ(x ̄ = 4.0783) 
ดงัท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง 
 
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 𝒙?  S.D แปลค่าความหมาย 
ผลิตภณัฑ ์ 4.0850 .45517 มาก 
ราคา 4.0067 .50666 มาก 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.3467 .55581 มาก 
การส่งเสริมการตลาด  4.1342 .61182 มาก 
บุคลากร 4.1353 .56222 มาก 
ลกัษณะทางกายภาพ 4.0685 .52973 มาก 
กระบวนการการให้บริการ 4.0783 .53502 มาก 
รวม 4.1214 .38493 มาก 
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การอภิปรายผล   
 
ผลการศึกษาน้ี มีประเดน็ขอ้คน้พบท่ีน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิภาดา เนียมรักษา(2558)ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษา พบว่า 
ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยตลาดน ้าอมัพวา จ.สมุทรสงครามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี0.05 

ปัจจัยด้านประสมทางการตลาด7Psจากผลการวิเคราะห์และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกบัตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ พบว่า ดา้นการไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นการรับรู้จากประสบการณ์
ของผูท่ี้เคยบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพด้านความสม ่าเสมอในการบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพด้านราคาท่ี
เหมาะสมกับรายได้ด้านรสชาติด้านความสะดวกสบายในการซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ และด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังายวิจยัของวิภาดา เนียมรักษา(2558) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
เพ่ือบริโภคของนกัท่องในตลาดน ้าอมัพวา 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค     ผลการวิเคราะห์ พบว่า ดา้นเหตุผลท่ีเลือกด่ืมอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพดา้นจ านวนท่ีซ้ือ
ต่อสปัดาห์ดา้นจ านวนเงินท่ีใชจ่้ายในการซ้ือดา้นช่องทางในการทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นจ านวนอกไก่ป่ันท่ีซ้ือต่อ
คร้ัง และดา้นจ านวนการเยี่ยมชมช่องทางส่ืออนไลน์ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวก
ซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในเร่ือง
ของเหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และปริมาณใน
การซ้ือ 

  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
1.จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดเรียงตามล าดบั คือ (1) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยหาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจ าหน่าย(ออนไลน์/ออฟไลน์)มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเข้าถึงผูบ้ริโภค(2) ปัจจัยด้านบุคลากร โดยหาก
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การมีพนกังานให้การตอบรับและช่วยเหลือดีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือ
สุขภาพมากท่ีสุดรองลงมาคือ พนกังานพูดจาสุภาพเรียบร้อย และ (3) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยหาก
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีโปรโมชัน่ เม่ือช าระเงินผ่านบตัรเครดิตซ้ือ10รับส่วนลด10%มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรปรับกลยุทธ์ในช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน เพ่ือให้ความ
สะดวกสบายกบัลูกคา้ รวมถึงเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ผูป้ระกอบจะตอ้ง
จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการกบัลูกคา้ เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กับ
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ รวมถึงจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้สนใจซ้ือ
สินคา้ 

2. จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ ปัจจยัการไดรั้บขอ้มูล
ท่ีครบถว้นรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ผูป้ระกอบจะตอ้งการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัช่องทางผ่าน Facebook เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ี
กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการทราบขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด รวมถึงให้ความส าคญักบัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ โดย
มุ่งเนน้ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด่ืมอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพเป็นหลกั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
1. ดา้นการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ

คือกลุ่มเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 25-30 ปี รวมถึงมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถใชเ้พ่ือสร้างกลุ่มตลาดเป้าหมาย (segmentatation target) ท่ีมีแนวโน้มจะซ้ืออกไก่ป่ัน
เพ่ือสุขภาพท่ีน าเสนอในตลาดได ้อาทิ ผูป้ระกอบการอาจเน้นน าเสนออกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพให้แก่กลุ่มลูกคา้เพศ
ชายเป็นหลกัโดยศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรสชาติท่ีผูบ้ริโภคชายส่วนใหญ่นิยมบริโภค เป็นตน้ 

2. ดา้นการวางต าแหน่งสินคา้ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้อกไก่
ป่ันเพ่ือสุขภาพไดโ้ดยการมุ่งเน้นไปท่ีการมีคุณค่าทางอาหารสูง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการสารอาหารท่ีมีโปรตีน
สูง เสริมสร้างกลา้มเน้ือ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์อกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพโดยใช้หลกัคุณค่าทาง
สารอาหารเป็นหลกัและจุดขายท่ีน าเสนอแก่ผูบ้ริโภค 

3. ดา้นการวางกลยทุธ์การตลาด ผลการศึกษาพบว่า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) บุคลากร (Personnel) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ซ่ึงลว้นเป็นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) สามารถใช้
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคให้ซ้ือผลิตภณัฑอ์กไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพิจารณา
ปัจจัยเหล่าน้ีในการพฒันากลยุทธ์การตลาด อาทิด้านช่องทางจัดจ าหน่วยซ่ึงพบว่ามีทั้งกลุ่มท่ีซ้ือจากร้านจัด
จ าหน่ายโดยตรงและผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจัดจ าหน่ายผ่านทั้งสอง
ช่องทาง เป็นตน้ 

4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ผลการศึกษาพบว่าการบริการท่ีรวดเร็วของพนกังานส่งอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพเป็น
ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดเพราะลูกคา้ตอ้งการไดรั้บสินคา้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดห้รือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ดงันั้นถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งใส่ใจกบัความรวดเร็วของพนกังานในการด าเนินขั้นตอนต่างๆตั้งแต่
การรับออเดอร์สินคา้จนไปถึงการส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ 

5. ดา้นการส่ือสาร ผลการศึกษาพบว่าช่องทางออนไลน์อยา่ง Facebook และ Instagram คือสองช่องทางท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในการติดตามข่าวประชาสัมพนัธ์เพ่ือทราบข้อมูลข่าวสารของอกไก่ป่ันเพ่ือ
สุขภาพดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยุทธ์การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์เหล่าน้ีเพ่ือประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ดา้นการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย งานวิจยัในคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลกลุ่มท่ีไม่เคยบริโภค เพ่ือพฒันา

ตลาดใหม่ รวมถึงศึกษาว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแตกต่างจากการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
2. ดา้นการออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลงานวิจยัในคร้ังต่อไปอาจพิจารณาการใชวิ้ธีการอ่ืนๆในการเก็บ

ข้อมูลเก่ียวกับการบริโภคอกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพ อาทิ ผู ้วิจัยอาจใช้การสังเกตการณ์ (Observation) ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ณ สถานท่ี ๆ ก าหนดเพ่ือสงัเกตพฤติกรรมการเลือกซ้ือของลูกคา้ 

3. ดา้นระยะเวลา และสถานท่ีในการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัในคร้ังต่อไปอาจพิจารณาถึงโอกาสต่างๆในการ
เก็บขอ้มูลในสถานท่ี ๆ หลากหลายมากข้ึน อาทิ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูท่ี้มาซ้ือผลิตภณัฑ์
อกไก่ป่ันเพ่ือสุขภาพตามร้านท่ีจดัจ าหน่าย หรือ ตามสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 
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เกนิวงเงนิกู้ เดมิผ่าน  Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

Factors influencing intention to use the technology in case of requesting 
additional loan up to the original loan amount via GHBALL Mobile 

Application  
 

ชยพล ศรีศรัทธา1 และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา2 
Chayapol Sresattha and Panita Surachaikulwattana 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้  กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิม
ผา่น  Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจรวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มลูกคา้ผูท่ี้มีบญัชี
สินเช่ือ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Application GHBALL) 
ท่ีมาติดต่อธุรกรรม ท่ีส านกังานใหญ่ จ านวน 10 คน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่มของขอ้มูล (coding) 
แสดงเหตุและผล โดยผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) ผลการศึกษาปัจจยัปัญหา ท่ีมีผล ต่อความตั้งใจในการน า
เทคโนโลยีไปใช ้   กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกูเ้ดิมผา่น  Mobile Application GHBALL  ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในแต่ละขั้นตอน มีขั้นตอนท่ีพบปัญหา 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนความยุง่ยากหรือความซับซ้อน 
ขั้นตอนการสงัเกตเห็นท่ีเกิดข้ึนได ้ขั้นตอนสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั 
 
ค าส าคญั: ความยุ่งยากหรือความซับซ้อน, การสังเกตเห็นท่ีเกิดขึน้ได้, สอดคล้องกับการปฏิบัติ, แอปพลิเคชัน GHB ALL 
 

 Abstract 
The independent research aims to study factors influencing intention to use the technology in case of requesting 
additional loan up to the original loan amount via GHBALL. The study is a qualitative research, using in -depth 
interview and design thinking to collect data. The sample group consists of 10 users; of headquarter of Government 
Housing Bank. The data are analyzed by using coding and Fish Bone Diagram to find cause and effect. The 
findings reveal that three factors which influenced the intention to use the technology in case of requesting 
additional loan up to the original loan amount via GHB ALL are the complex  procedure, the possible observation 
procedure and the procedure is compatibility with the practice. 
 
Keywords: Complexity, Observability, Compatibility, Application GHB ALL 
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1. บทน า 

 
ธนาคารในปัจจุบนัมีการแข่งขนัและเติบโตในเร่ืองการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน เพ่ือหวงัผลก าไรและเป็น

เคร่ืองวดัเสถียรภาพ ทางดา้นเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศนั้น ๆ ท าให้ธุรกิจธนาคารมีการแขง็ขนัท่ีสูงเพ่ือให้
อยู่รอดในโลกธุรกิจปัจจุบนั จึงหลีกเล่ียงไม่ได ้ในความจ าเป็นในการน าเคร่ืองมือมาพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพหรือ
ขีดความสามารถในดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาใชเ้พ่ือเป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้กบัองค์กรแลว้ยงัส่งผลให้พนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัมากสามารถปฏิบติังานได้
อย่างรวดเร็วและเขา้ใจมากข้ึน ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีให้
ความส าคญักบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอยา่งมากเช่นกนั ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นแหล่งทุนท่ีส าคญั 
ท่ีให้บริการประชาชน ให้มีท่ีอยู่อาศยั ท่ีท าให้คนไทยมี “บา้น” ภายใตวิ้สัยทศัน์ ธนาคารท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการมี
บ้าน” (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2562  www.ghbank.co.th) ซ่ึงธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นถึงแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการด าเนินงานของธุรกิจธนาคารในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม เน่ืองจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามเทรนด์ โดยผูบ้ริโภคต้องการความสะดวกสบาย และมีข้อ
เปรียบเทียบในการใชบ้ริการมากข้ึน เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุ ธุรกิจหรือเทคโนโลยีเก่าท่ีถูกธุรกิจใหม่หรือนวตักรรมท่ี
เพ่ิงเกิดข้ึนเขา้มาเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ (Disruption) ท่ีเทคโนโลยีเป็นส่วนในการเปล่ียนแปลงโลก 
ท าให้ทุกคนก็ตอ้งพร้อมท่ีจะปรับตวั ปัจจุบนัธนาคารแทบทุกแห่งเปิดให้บริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ 
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และ ตวัช่วยรูปแบบหน่ึงในการท าธุรกรรมทางการเงินใน
รูปแบบดิจิทลั ซ่ึงสามารถท าได้แบบออนไลน์ ท าท่ีไหนเวลาใดก็ได้ (Mobile Banking) โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไดใ้ห้ความส าคญั พร้อมทั้งเร่งพฒันาดา้น Digital Service เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ธนาคารในด้านบริการ ให้มีความทนัสมยั เพ่ิมช่องทางการช าระเงินท่ีเป็น Digital Platform รวมถึงการพฒันา 
Mobile Application ท่ีรวมทุกบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไวใ้นโทรศพัท ์ ซ่ึงก็คือ Application GHB ALL 
และเพ่ือตอบสนองให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการใช้บริการมากยิ่งข้ึนโดยเพ่ิมฟังก์ชั่นใน GHBALL 
ให้บริการกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจในการขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกูเ้ดิมโดยสามารถท าธุรกรรมผา่น Application GHB 
ALL  จากขอ้มูลของการท าธุรกรรมสินเช่ือของลูกคา้ท่ีอนุมติัแลว้ (เฉพาะการขอสินเช่ือกู้เพ่ิม ไม่เกินวงเงินเดิม) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าสัดส่วนของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกู้เพ่ิม มีน้อยมาก เม่ือเปรียบกบัยอดอนุมติั
สินเช่ือทั้งหมด ปริมาณปล่อยสินเช่ือใหม่กบัปริมาณลูกค้าท่ีเข้ามา ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมในปี 2020 
ปริมาณลูกคา้สินเช่ือใหม่ 109,459 บญัชี ปริมาณลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือเพ่ิมจ านวน 4,410 บญัชี ธนาอาคารสงเคราะห์ 
ไดจ้ดัท าแผนเพ่ือพฒันาท าให้ปริมาณลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือ เพ่ิมไม่เกินวงเงินกูเ้ดิม ให้มากข้ึนจากในปี 2020 โดยการ
น าเทคโนโลยีมาพฒันาเพ่ิมเติม จาก Mobile application GHBALL นั้นคือการเพ่ิมฟังก์ชัน่ของการขอสินเช่ือเพ่ิม 
ไม่เกินวงเงินกูเ้ดิม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกคา้ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้  กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกูเ้ดิมผ่าน  
Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขอสินเช่ือเพ่ิม ไม่เกินวงเงินเดิม ของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยการใชก้ระบวนการ Design Thinking 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้  กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมผ่าน  
Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพฒันาการเพ่ิมช่องทางการรองรับขอสินเช่ือ
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เพ่ิมของลูกคา้ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผา่น Mobile Application GHBALL โดยผูวิ้จยัหวงัว่าการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ี จะน าผลการศึกษามาเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ต่อไปในอนาคต ตลอดจนใจแง่ของประโยชน์ในการบริหารจดัการนั้น ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาฟังก์ชัน่กู้เพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิม ผ่าน
Application GHB ALL ต่อไปในอนาคตได ้เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ อ  านวยความสะดวกใน
การให้บริการลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือเพ่ิม ผา่น Mobile Application GHBALL ในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Chu & Chu, 2011)  เป็นแบบจ าลองท่ีน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชท่ี้จะน าเทคโนโลยีใหม่นั้นมาใช ้ซ่ึงการ
ตดัสินใจว่าจะใชง้านเทคโนโลยีนั้น ๆ จะมาจากเจนคติ หรือทศันคติ (Attitude) ท่ีดีท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้นของผูใ้ช ้
โดยเจตคติท่ีดีมักจะมีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) หมายถึง 
ระดบัชั้นของบุคคลท่ีเช่ือว่าจะใชเ้ก่ียวกบัเร่ืองของระบบ โดยท่ีเช่ือว่าจะท าให้ ประสิทธิภาพในการท างานภายใต้
บริบทขององค์การท่ีท างานอยู่นั้นดียิ่งข้ึน และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้(Perceived ease of use: PEOU) หมายถึง 
ระดบัท่ีซ่ึงผูใ้ชค้าดหวงัต่อระบบสารสนเทศท่ีเป็นเป้าหมายจะใชต้อ้งมีความง่าย และมีความเป็นอิสระเม่ือใชร้ะบบ 
โดยไม่มีขอ้จ ากดัในขณะท่ีใชง้านระบบ  การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้ว่าง่าย
ต่อการใช ้(Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อผูใ้ชมี้ต่อการใชเ้ทคโนโลยี
นอกจากนั้น PU ยงัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระท าต่อพฤติกรรม และความตั้งใจเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการ
ใช้งานเทคโนโลยีใหม่นั้นข้ึนจริงจุดเด่นของการน าแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) น้ีไปใชคื้อ การยอมรับของผูใ้ชมี้อิทธิพลมาก มากจากปัจจยัสองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
กันคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายต่อการใช้งานของระบบเทคโนโลยี ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า การสร้าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ท่ีง่ายต่อการใชง้านจะท าให้ผูใ้ชรู้้สึกว่ามีประโยชน์และส่งผลให้เกิดความตอ้งการใชง้าน
จริง ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบนันั้น หลายองค์กรไม่สามารถใชฮ้าร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือประโยชน์
สูงสุดได้เพราะการขาดการยอมรับและความพึงพอใจของผูใ้ช้ในองค์กร  สรุปได้ว่า ในระบบเทคโนโลยีของ
ธนาคาร ท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบการใชง้าน ผูใ้ชง้านจึงจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ การยอมรับกบัระบบเพ่ือให้
เกิดวามเขา้ใจว่าระบบสามารถปฏิบติัไดดี้มีประสิทธิภาพ 

Rogers (1995) ไดน้ าเสนอทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม เพ่ือใชส้าหรับใชศึ้กษาถึงการเผยแพร่นวตักรรม
ในบริบทต่าง ๆ โดยสรุปลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับไวว้่า มีตวัแปรหรือองคป์ระกอบหลกั  

นวตักรรม (Innovation) คือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นเทคโนโลยีความคิด หรือผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิง
ใหม่ท่ีแพร่กระจายไปสู่สงัคม และนวตักรรมท่ียอมรับไดง่้ายควรจะตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมากข้ึนหรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีดีกว่า (Relative advantage) หมายถึง การท่ีผูรั้บนวตักรรม
รับรู้ว่านวตักรรมนั้นดีกว่า มีประโยชน์มากกว่าส่ิงท่ีเคยมีมาก่อน ยิ่งมีความรู้สึกว่ามีประโยชน์มากโอกาสท่ีจะ
ยอมรับนวตักรรมเหล่านั้นก็มีมากข้ึน 
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2. ความยุ่งยากหรือความซบัซ้อน (Complexity) หมายถึง การท่ีผูรั้บนวตักรรมรับรู้ว่านวตักรรมนั้นยากในการ
เขา้ใจ และการใชง้านตอ้งใชเ้วลานานถึงจะยอมรับ แต่หากนวตักรรมใดไม่ซับซ้อน ใชง้านง่าย สะดวกต่อการ
น าไปใช ้จะท าให้ผูรั้บนวตักรรมเกิดการยอมรับไดม้ากข้ึน 

3. สามารถสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึน (Observability) หมายถึง ถา้ผูรั้บนวตักรรมสามารถมองเห็นผลของนวตักรรมได้
ง่าย จะท าให้เกิดการยอมรับไดง่้ายและไว 

4. สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั (Compatibility) หมายถึง การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกว่านวตักรรมนั้นสอดคลอ้งกบั
ค่านิยม ความตอ้งการหรือประสบการณ์ในอดีตของตน นวตักรรมนั้นจะไดรั้บการยอมรับของกลุ่มผูมี้ศกัยภาพใน
การยอมรับนวตักรรม 

5. ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็นได้ (Trialability) หมายถึงผลลพัธ์ท่ีได้จากการใช้นวตักรรมนั้น จะต้อง
สามารถแบ่งทดลองคร้ังละนอ้ยได ้จบัตอ้งไดแ้ละสามารถถ่ายทอดได ้

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (Service quality) คุณภาพสามารถพิจารณาไดห้ลายมุมมอง และ
หลากหลายทางลักษณะ สาขาความรู้ ทางเศรษฐกิจสังคม จิตวิทยา การตลาด และการวิจัยการด าเนินงาน 
(Khantanapha, 2000, p. 5) คุณภาพมีแนวคิดท่ีซบัซ้อนเน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ผูค้นมกัจะมีมุมมองในเร่ืองคุณภาพ
แตกต่างกนัไปบนพ้ืนฐานของบทบาทของแต่ละคนในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิต การตลาดนอกจากน้ี 

คุณภาพของบริการคือ ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระดบัความสามารถของบริการในการ
ให้บริการ ความตอ้งการของลูกคา้ หรือระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ (ปรียาวดี ผล
เอนก, 2558, หนา้14) 

คุณภาพของการบริการ (Service quality) เป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่มีตวัตนท่ีน าเสนอให้กบัลูกค้าท่ี
คาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการให้บริการ (Etzel, Walker & Stanton,2001อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยธุยา, 2558, หนา้ 85) 

คุณภาพการให้บริการ แนวคิด SERVQUAL Model โดย Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) เป็น
เคร่ืองมือศึกษาช่องว่างผลการด าเนินงานของธุรกิจ และความคาดหวงัของลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพของงานบริการ ซ่ึงสรุปเป็นมิติคุณภาพในการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ภายนอกในงานบริการ  

คุณภาพระบบสารสนเทศ 
กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้น

แรกไปจนถึงขั้นสุดท้าย การตดัสินใจโดยมีล าดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกั
เหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุป
เพ่ือการตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจมีอยูหลายรูปแบบ พลนัเกต และแอ็ตเนอร (Plunkett and 
Attner, 1994:162) ได้เสนอล าดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7ขั้นตอน ดังน้ี (กุลชลี ไชยนันตา 
2539:135-139)  

1. การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอยางมาก เพราะการระบุปัญหาได้
ถูกตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการตดัสินใจดว้ย 

2. การระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั (Identify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้งแลว้ควรพิจารณาถึง
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็นองคป์ระกอบเป็นส่ิงส าคญั 
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3. การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ควรท าการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา 
ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือเป็น
ประโยชน์สูงสุด  

4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือไดมี้การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ  โดยจะน าเอาขอ้ดีและ
ขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบอยา่งรอบคอบ 

5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือไดท้ าการ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ  
แลว้ ควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด  

6. การน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการน าผล
การตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  

7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั
เก่ียวกบผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแกปัญหา หรือท าการ
ตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

ความตั้งใจใชง้าน (intention to use) ความตั้งใจใชง้าน หมายถึง ความพร้อมหรือความเป็นไปไดข้องบุคคลท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมของการใชง้าน (Fishbein & Ajzen, 2010) จากการศึกษาความตั้งใจท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนั้น 
ความตั้งใจเป็นปัจจยัการจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตวับ่งช้ีว่าบุคคลไดมี้ความพยายามจะกระท า
พฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจและพยายามมากเพียงใด ความเป็นไปไดท่ี้บุคคลจะกระท าพฤติกรรมก็มีมาก
เท่านั้น (Konerding, 1999) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีจะใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีเดินทางมาติดต่อสาขาเพ่ือ ขอสินเช่ือเพ่ิม ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีบญัชีเงินกู้เดิม และมี Mobile application GHBALL โดยการใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยให้ลูกค้าได้ใช้งานรูปแบบจ าลอง Prototype ของฟังก์ชัน่กู้เพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิม เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนน้ี ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างเป็นระบบ (Design 
Thinking) ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน     การเก็บขอ้มูลใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก (In-
depth interview) โดยเป็นลกัษณะการพูดคุย หรือสนทนากนัระหว่างผูท้  าวิจยักบัผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีมาติดต่อท่ีส านกังาน
ใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคล โดยใชป้ระเด็นค าถามท่ีเตรียมไว ้ในการถามค าถามแบบปลายเปิด 
พร้อมกับลักษณะของค าถามท่ีมีความยืดหยุ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ไดอ้ยา่งอิสระและให้ผูท้  าให้ไดข้อ้มูลในหลายแง่มุมและมีความสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใชก้ารบนัทึกเสียงและจดบนัทึก เคร่ืองมือในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัใชปั้จจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยี  และทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม เป็นเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบประเด็นค าถาม 

การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology 

Acceptance Model: TAM)    

• การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived 
Usefulness: PU)  

• การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้(Perceived 
ease of use: PEOU 

 

การแพร่กระจายนวตักรรม 

(Diffusion of Innovation Theory 

หรือ DOI) 

• ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมากข้ึนหรือขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีดีกว่า (Relative 
advantage)   

• ความยุง่ยากหรือความซบัซอ้น 
(Complexity) 

• สามารถสังเกตท่ีเกิดข้ึน 
(Observability) 

• สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั 
(Compatibility) 

• ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็นได ้
(Trialability) 

ความตั้งใจในการน าเทคโนโลยไีปใช้  

(Intention Use) กรณฟัีงก์ช่ันขอสินเช่ือ

เพิ่มไม่เกนิวงเงินกู้ 
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ข้อมูลของลูกคา้ ท่ีมีบญัชีเงินกู้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี  และทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวตักรรม ขอสินเช่ือเพ่ิมผา่น Mobile application GHBALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 
ตารางท่ี 1.โครงสร้างค าถามซ่ึงสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี  และทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ดงัน้ี 

            การยอมรับเทคโนโลย ี (Technology 
AcceptanceModel: TAM) 

ประเด็นค าถามส าคญั 

ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 1. ท่านคิดว่าการขอสินเช่ือเพ่ิม ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น
อยา่งไร 

 2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในปัจจุบนัเก่ียวกบั Mobile application 
GHBALL 

 3. เหตุใดท่านจึงใช้ บริการขอกู้เพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

 4. ท่านคิดว่าประโยชน์ของฟังก์ชั่นขอกูเ้พ่ิมไม่เกินวงเงินเดิมผ่าน 
mobile application GHBALL คืออยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 2 การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้5. ท่านคิดว่ า  ฟังก์ชั่นขอกู ้ เ พ่ิมไม่ เ กินวงเ งินเ ดิมผ่าน mobile 
application GHBALL มีความยุง่ยากอยา่งไร 

 6. ท่านคิดว่า มีข้อเสียอะไรบา้งในการใช้ ฟังก์ชั่นขอกู ้เพ่ิมไม่เกิน
วงเงินเดิมผา่น mobile application GHBALL  

 7. ท่านคิดว่า ควรปรับปรุงฟังก์ชั่นขอกู ้เพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิมผ่าน 
mobile application GHBALL อะไรบา้ง 

 8. ท่านมีขอ้เสนอแนะ อะไรบา้งบน ฟังก์ชัน่ขอกูเ้พ่ิมไม่เกินวงเงิน
เดิมผา่น mobile application GHBALL 

 9. ท่านคิดเม่ือเปรียบเทียบการให้บริการแบบเดิมกับการใช้งาน
ฟังกช์ัน่ขอกูเ้พ่ิมไม่เกินวงเงินเดิมผา่น mobile application GHBALL 
แตกต่างกนัอยา่งไร 

 10. ท่านคิดว่ า ฟังก์ชั่นขอกู ้ เ พ่ิมไม่ เ กินวงเ งินเ ดิม บน  mobile 
application GHBALL รูปแบบเป็นอยา่งไร 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์โดยการรวบรวม

ข้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตจากกลุ่มตวัอย่าง (ลูกค้า) และข้อมูลเอกสารน ามาสรุปเน้ือหาส าคญัท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยั และน ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการจดักลุ่มของขอ้มูล (coding) ท่ีมีลกัษณะปัญหาเดียวกนัให้อยู่
ภายใตป้ระเดน็ หรือประเภทเดียวกนั โดยเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล และพิจารณาคุณลกัษณะหรือปัญหาอยา่งใด
อย่างหน่ึงของขอ้มูลท่ีสามารถน ามาจดักลุ่มเดียวกนั หรือแยกกลุ่มออกจากกนัไดแ้ละเพ่ือให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเหล่านั้น ผงัแสดงเหตุและผล อาจจะเรียกยอ่ ๆ ว่า ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หมายถึง 
แผนผงัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คน้หาสาเหตุต่าง ๆ  ว่ามีอะไรบา้งท่ีมาเก่ียวขอ้งกนั สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งไรจึงท า
ให้ผลปรากฏตามมาในขั้นสุดท้าย เพ่ือน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยและน าเสนอด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research)  
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาและวิจยัความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมผ่าน  
Mobile Application GHBALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความตั้ งใจในการน า
เทคโนโลยีไปใช ้เพ่ือพฒันาระบบงานฟังก์ชัน่การขอกูเ้พ่ิมผา่น Mobile Application GHBALL จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้
ขอ้มูลสมัภาษณ์เชิงลึก โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดจ้ดัท าตน้แบบจ าลอง Prototype ให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลไดท้ดลองใชจ้ริง 
ซ่ึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการศึกษา จากการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่มลูกค้าท่ีมี
บญัชีเงินกูก้บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมี Application GHBALL จ านวน 10 คน เพ่ือสอบถามความตั้งใจในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในกรณีฟังก์ชั่นขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมผ่าน  Mobile Application GHBALL ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในขั้นตอนก่อนใช ้ ฟังชัน่ และภายหลงัการทดลองใชง้านฟังชัน่การกู้เพ่ิมจากตวัต้นแบบ 
Prototype โดยผูวิ้จยัสามารถสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุหลกั สาเหตุยอ่ยท่ีส าคญัของแต่ละขั้นตอนท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ไดจ้ านวน 5 ขั้นตอน การรับรู้ว่ามีประโยชน์,ความยุ่งยากหรือความซับซ้อน, การ
สงัเกตเห็นท่ีเกิดข้ึนได,้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั,ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็นได ้  

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิกา้งปลาแสดงแผนผงัความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้กรณีฟังชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกิน
วงเงินกูเ้ดิมผา่น Mobile Application GHBALLจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษา พบว่า จากผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้  กรณีฟังก์ชัน่ขอ
สินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมผ่าน  Mobile Application GHBALL จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ผู ้วิจัยพบ
ประโยคท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์ให้ขอ้มูลท่ีซ ้ ากนั โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ในปัจจยัท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการ
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น าเทคโนโลยีไปใช้ ได้ 3 ขั้นตอนจาก 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนความยุ่งยากหรือความซับซ้อน ขั้นตอนการ
สังเกตเห็นท่ีเกิดข้ึนได ้ขั้นตอนสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของปัญหาใน แต่ละขั้นตอน
ไดด้งัน้ี ความยุง่ยากหรือความซบัซ้อน, การสงัเกตเห็นท่ีเกิดข้ึนได ้และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั จากปัจจยัปัญหาท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจน าเทคโนโลยีไปใช ้ กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิม  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกแบบและพฒันาระบบ  ฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิม ผูศึ้กษาจึง
ไดน้ าปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาในแต่ละดา้นมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา โดยน าปัจจยักล่าวมาสอบถามกับ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาระบบ  ฟังก์ชัน่ขอสินสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิม ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพ่ือพฒันาระบบให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นการให้บริการขอสินเช่ือเพ่ิมไม่
เกินวงเงินเดิม ผา่น Mobile Application GHBALL สามารถสรุปตามประเดน็ของปัญหาไดด้งัน้ี ปัญหาจากรูปแบบ
ฟังก์ชัน่กูเ้พ่ิมผา่น Application GHBALL จากขอ้มูลท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์ ทดลองใชต้วัตน้แบบ Prototype ฟังก์ชัน่กูเ้พ่ิม
ผ่าน Application GHBALL จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัญหาเก่ียวกับรูปแบบฟังก์ชั่นกู้ เ พ่ิมผ่าน Application 
GHBALL ไดแ้ก่ปัญหาการเขา้ถึง,ฟังก์ชนัและรูปแบบใชง้านยาก, ปัญหาความกงัวลของการเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคล, ปัญหาการประชาสมัพนัธ์,ปัญหาดา้นความมีเสถียรภาพ,ปัญหาดา้นการให้ความส าคญักบัอุปกรณ์โทรศพัท์ 
จากการสรุปและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในแต่ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจน าเทคโนโลยีไปใช้ กรณี
ฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิม  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ นั้น ผูศึ้กษาวิจยัจึงไดน้ าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาในแต่
ละปัจจัย เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการท าวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีน าเสนอมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายในการพฒันาฟังก์ชัน่กูเ้พ่ิมไม่เกินวงเงินเดิม  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยสามารถสรุป แนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี ธนาคารควรแกไ้ขปัญหาโดยการ ปรับลดจ าเมนูให้นอ้ยลงโดยการตดัเมนูมีปริมาณการท า
ธุระกรรมนอ้ยลงออกไปเพ่ือให้เมนูท่ีส าคญัสามารถเขา้ถึงและใชง้ายไดง่้ายข้ึน  ปรับเปล่ียนสีหรือขนาด Font 
ให้มีขนาดใหญ่มากข้ึน หรือท าการเปล่ียนจากช่ือเมนูเป็นรูปไอคอนเพ่ือส่ือสารให้ลูกคา้ใชง้านไดง่้ายข้ึน และเป็น
การประหยดัการใชง้านพ้ืนท่ีของหน้า Application การจดัหมวดหมู่ประเภทของเมนูให้อยู่ในประเภทเดียวกนัเพ่ือ
ง่ายส าหรับการหาช่ือเมนู ต่าง ๆ เช่นเมนูโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล Statement สินเช่ือ บริการอ่ืน ๆ  ท าการปรับ
ฟังก์ชัน่เมนูท่ีเปิดให้บริการใหม่หรือฟังก์ชัน่ท่ีมีปริมาณการใชง้านสูง ให้อยูห่นา้แรกของ Application เช่น ฟังก์ชัน่
เมนูกูเ้พ่ิมก าลงัเปิดให้บริการใหม่ให้เมนูอยูห่นา้แรกเพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึง  ออกแบบพฒันาฟังก์ชัน่กู้เ พ่ิม
ให้สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้งใด ้ในหนา้ท ารายการ ตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกิน
วงเงินกู้เดิมผ่าน  Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์” เพ่ือแก้ไขปัญหาการขอสินเช่ือ
เพ่ิมไม่เกินวงเงินเดิม จากยอดลูกคา้ทั้งหมดสินเช่ือทั้งหมด เพ่ือให้ลูกคา้ท่ีผอ่นช าระไปบา้งส่วนสามารถกลบัมาใช ้
บริการสินเช่ือใดอี้ก โดยหาเหตุหรือปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจน าเทคโนโลยีไปใช ้เพ่ือน าปัจจยัดงักล่าวมา 
พฒันาออกแบบพฒันาระบบให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ผา่นกระบวนการ Design Thinking และออกแบบ 
Prototype ให้กับกลุ่มตัวอย่างใด้ทดลองใช้ โดยมีขอบเขตด้านปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) และปัจจัยการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) ท่ี
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ส่งผลต่อความตั้ งใจน าเทคโนโลยีไปใช้ การศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมีบญัชีเงินกู้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมี 
Application GHBALL จ านวน 10 ราย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปผล
การศึกษาท่ีมีผลท่ีมีต่อความตั้งใจในการน าเทคโนโลยีไปใช ้ กรณีฟังก์ชัน่ขอสินเช่ือเพ่ิมไม่เกินวงเงินกู้เดิมผา่น  
Mobile Application GHBALL  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์,ปัจจยัดา้นความยุง่ยากหรือความซับซ้อน,ปัจจยัดา้นการสังเกตเห็นท่ีเกิดข้ึน
ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีพบโดยใชก้ระบวนการ Design Thinking จึงมี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
การปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของระบบ Application GHBALL ให้สามารถรองรับปริมาณรายการของ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
พฒันารูปแบบการใชง้านเป็น Application GHBALL ให้สามารถรองฟังชัน่ ใหม่ ๆ ในปัจจุบนัเม่ือเปรียบกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว 
พฒันาระบบ Application ให้สามารถ Interface Database อ่ืนของธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมในการพฒันา
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเหมาะสมในการหาความสัมพันธ์และ
พยากรณ์เพ่ือใชใ้นการวางแผนการปลูกออ้ยส าหรับการผลิตน ้ าตาลทรายให้เพียงพอต่อความตอ้งการโดยมีต้นทุน
ท่ีต ่าท่ีสุด โดยน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab 18 มาประยุกต์ใชเ้พ่ือท าการวิเคราะห์และประเมินผล โดย
ไดท้ าการวิเคราะห์ในส่วนของ การหาค่าสหสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร( Correlation Analysis), การพยากรณ์ใน
รูปแบบของอนุกรมเวลา ( Time Series), การวิเคราะห์การถดถอย  ( Regression Analysis ) เป็นล าดบั ซ่ึงผลจาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าตวัแปรท่ีมีผลกบัอุปสงค์ อุปทาน และราคาในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลในประเทศ
ไทย คือ พ้ืนท่ีปลูกท่ีมีค่า Person Correlation (-0.749) , P-value ( 0.013)  ค่าความความหวานท่ีมีค่า Person 
Correlation (-0.636) , P-value ( 0.048) และปริมาณการบริโภคน ้ าตาลท่ีมีค่า Person Correlation (-0.921) , P-value 
( 0.0) โดยมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงวิธีท่ีสามารถพยากรณ์ได้แม่นย  าท่ีสุดคือ Single Exponential มีค่า 
MAPE = 11.8, MAD = 100.2 ในส่วนของปริมาณการบริโภคน ้ าตาลในประเทศ MAPE = 29, MAD = 1214 โดยมี
ค่า R-sq = 46.62% และในส่วนของปริมาณการบริโภคน ้าตาลในประเทศจะมีค่า R-sq = 82.84%  
 
ค าส าคัญ: อุปสงค์, อุปทาน, ราคา, Correlation Analysis, Time Series, Regression Analysis 
 

Abstract 
This paper aims to analyze the relationship of the right variables in relation to the relationship and forecast it for 
planning the production of sugarcane for the production of sugar to meet the lowest cost requirements by applying 
the Minitab 18 statistical ready-made program for analysis and evaluation. The correlation analysis was conducted 
in the Correlation Analysis section. Forecasting in the form of a time series, regression analysis is a sequence in 
which the results of studies show that variables affect demand. The supply and price in the sugarcane and sugar 
industry in Thailand is a growing area with Person Correlation (-0.749), P-value (0.013), person correlation 
sweetness (-0.636), P-value (0.048) and sugar consumption with Person Correl. P-value (0.0) with a statistical 
significance of 0.05. MAD = 1214 with an R-sq = 46.62%, and the domestic sugar intake is R-sq = 82.84%. 
 
Keywords: Demand, Supply , Price, Correlation Analysis, Time Series, Regression Analysis 
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนัน ้าตาลทรายเป็นสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมงผลผลิตน้าํตาลทราย 2 ใน 3 

ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นมูลค่ามากกว่า 40,000 ลา้นบาทต่อปี เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชผ้ลผลิตทางดา้น การเกษตร
หรือผลผลิตท่ีไดจ้ากออ้ยน ามาแปรรูปเป็นน ้ าตาลทราย โดยในปัจจุบนัมีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม
อ้อยและน ้ าตาลในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น พ้ืนท่ีปลูก,ปริมาณผลผลิตออ้ย,ราคาออ้ยและน ้ าตาล,ปริมาณการ
ส่งออกของน ้ าตาล หรือแมก้ระทั้งน ้ ามนัลว้นแลว้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลในประเทศ ผูวิ้จยั
จึงมีความสนใจศึกษางานวิจยัน้ีเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางดา้นใดท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลใน
ประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวดัระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความส าคกันัมากน้อยเพียงใด โดยจะตอ้งมี

ความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ X และตวัแปรอิสระ Y ตอ้งมีความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง 
2. ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตอ้งเป็นตวัแปรสุ่มชนิดต่อเน่ือง 
3. ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตอ้งมีการแจกแจงปกติ 
4. ตวัแปรแต่ละตวัตอ้งความแปรปรวนเท่ากนั 
5. ค่าของตวัแปรอิสระและค่าตวัแปรตามไม่ข้ึนต่อกนั 
 
การวเิคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)  
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาจะข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของเวลาในอดีตเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลาเป็นวิธีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือค่าสังเกตท่ีมีการ เปล่ียนแปลงไปตามล าดบัเวลาท่ี
เกิดข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรในช่วงเวลาในอดีตท่ีอนุกรมเวลามีรูปแบบการเปล่ียนแปลงในอดีตนั้น 
ท าให้สามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน อนาคตได ้ว่าในอนาคตลกัษณะการเปล่ียนแปลงควรอยูใ่นทิศทางการ
เคล่ือนไหวแบบใดหรือ รูปแบบใดได ้การพยากรณ์มีดว้ยกนัหลายประเภทและท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 
2 ลกัษณะ  

1. การพยากรณ์โดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ  
2. การพยากรณ์โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ 
 
การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแปร ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการประมาณหรือ

พยากรณ์ค่าของตวัแปรตามจาก ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ความถดถอยแบ่งออกได ้2 ประเภท 
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- การวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) นั้นเป็น การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปร 2 ตวั ซ่ึงจะประกอบดว้ยตวัแปรตาม Y จ านวน 1 ตวัแปร และมีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร โดยท่ีมีความสัมพนัธ์
อยูใ่นรูปเชิงเส้น 

- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตาม Y จ านวน 1 ตวัแปร และตวัแปรอิสระ X จ านวน 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยท่ีมีความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ข้ันตอนของการระบุปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา 
 

ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์ อุปทาน และราคาของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลในประเทศ
ไทยมาใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร และน ามาพยากรณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ( 
Time Series โดยจะน าขอ้มูลตั้งแต่ในช่วงปี 2553-2562 มาใชใ้นการวิเคราะห์และประเมินผลตวัแปรท่ีมีผลต่อ
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลในประเทศไทย 
 
3.2 ข้ันตอนการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูล  

 
3.2.1 เก็บข้อมูลในส่วนของอุปทาน 
ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลในส่วนของออ้ย ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ราคาออ้ย,ปริมาณผลผลิตออ้ย,พ้ืนท่ีปลูก,ค่า

ความหวาน,ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งประเทศ,ตน้ทุนรวมในการปลูกออ้ย 
 

Table 3.1 Information of  Sugar cane Industry Thailand 

 
 

3.2.2  เก็บข้อมูลในส่วนของอุปสงค์ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลในส่วนของออ้ย ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ราคาออ้ย,ปริมาณผลผลิตออ้ย,พ้ืนท่ีปลูก,ค่า

ความหวาน,ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งประเทศ,ตน้ทุนรวมในการปลูกออ้ย 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 414 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Table 3.2 Information of  Sugar Industry Thailand 

 
 

3.3 สรุปปัญหาจากการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
- น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของอุปทานและอุปสงค์เพ่ือน ามาหาค่าความสัมพันธ์ 

(Correlation Analysis) ของแต่ละตวัแปร 
-  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือน ามาหาพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Correlation Analysis) 

ของแต่ละตวัแปรเพ่ือหาตวัแบบท่ีเหมาะสม 
- น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคระห์มาวางแผนอุปทานการปลูกออ้ยส าหรับการผลิตน ้ าตาลทรายให้เพียงพอต่ออุป

สงคโ์ดยพิจารณาจากตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร ( Correlation Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ Minitab 18 
 

 
 

Figure 4.1 Person Correlation in Minitab 18 
 

จากการหาค่าสหสัมพนัธ์ ( Correlation Analysis) จะเห็นได้ว่าค่า Person correlation มีค่าเท่ากับ -0.749 ซ่ึง
หมายความว่าราคาของออ้ยขั้นสุดทา้ยกบัพ้ืนท่ีปลูกออ้ยมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงตรงกนัขา้ม ในส่วนของ P-value 
มีค่าเท่ากับ 0.013 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญั (α) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ราคาของออ้ยสัมพนัธ์กนักบั
ปริมาณผลผลิตออ้ยท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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Figure 4.2 Person Correlation in Minitab 18 
 

จากการหาค่าสหสัมพนัธ์ ( Correlation Analysis) จะเห็นได้ว่าค่า Person correlation มีค่าเท่ากับ - 0.636 ซ่ึง
หมายความว่าราคาของออ้ยกบัค่าความหวานออ้ย มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงตรงกนัขา้ม ในส่วนของ P-value มีค่า
เท่ากบั  0.048 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั (α) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ราคาของออ้ยสมัพนัธ์กนักบัค่าความ
หวานของออ้ย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
Table 3.3 Result Correlation Analysis of  Sugar cane Industry Thailand 

 
   

จากตารางท่ี 3.3 แสดงให้เห็นว่าราคาออ้ยมีความสัมพนัธ์กนักบั พ้ืนท่ีปลูกออ้ยกบัค่าความหวาน (CCS) โดยมี
ค่า Person Correlation -0.749 ,-0.636 ตามล าดบั และมีค่า P-Value 0.013 , 0.048 และตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณการ
ส่งออกน ้าตาลคือ ปริมาณการบริโภคน ้าตาลในประเทศ โดยมีค่า Person Correlation 0.921 , P-Value 0 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 416 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ส่วนท่ี 2 การพยากรณ์ในรูปแบบของอนุกรมเวลา ( Time Series) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab 18 
 

 
 
Figure 4.3 Demand Pattern in Minitab 18 

 
จากรูปดา้นบนจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของตวัแปรต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ราคาออ้ย,ปริมาณผลผลิตออ้ย,

ราคาน ้าตาล,ปริมาณผลผลิตของน ้าตาล,ปริมาณการส่งออกน ้าตาล,ปริมาณการบริโภคน ้าตาล ซ่ึงจะเห็นไดว้่าจะไม่
มีรูปแบบท่ีเป็นไปตามองคป์ระกอบของอนุกรมเวลา ดงันั้นจึงท าการพยากรณ์โดยใช ้Moving Average และ Single 
Exponential เพ่ือหาค่าท่ีแม่นย  าท่ีสุด 

 
Table 3.4 Result Forecasting  of  Sugar cane Industry Thailand 
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จากตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าค่าท่ีได้จากการพยากรณ์วิธีท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุดคือ วิธี Single 
Exponential โดยราคาอ้อยจะมีค่า MAPE 11.8 , ปริมาณผลผลิตอ้อย MAPE 12, ราคาน ้ าตาล 12.9225, ปริมาณ
ผลผลิตของน ้าตาล MAPE 15.4555, ปริมาณการส่งออกน ้าตาล MAPE 29, ปริมาณการบริโภคน ้าตาล MAPE 23 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอย ( Regression Analysis )โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab 18 
 

Table 3.5 Result Regression of  Sugar cane Industry Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 3.5 จะแสดงให้เห็นว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาออ้ยไดแ้ก่ พ้ืนท่ีปลูก,และค่าความหวาน ซ่ึงจะมีค่า        

R-sq = 46.62% และจะมีสมการดงัต่อไปน้ี ราคาออ้ย = 2554-81 8jk8;k,s;ko (CCS) – 0.000062 พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
- ราคาออ้ย 

      
 
 
 
   

  - ปริมาณการส่งออกของน ้าตาลในประเทศไทย  
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
สังกดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 

Factor Affecting to Working Efficiency of the office of the Permanent 
Secretary under Ministry of Energy (the Central Administration) 

 

ชลธิชา อินต๊ะ1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 
Chonthicha Inta and Suthawan Chirapanda 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ศึกษาปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 280 คน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบถดถอย 
เชิงพหุคูณ ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นการพฒันาตนเอง 
ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นนโยบายองค์การดา้นการบงัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) อย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค า้จุน, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
This independent study aims to study the level of working efficiency, study motivation factors and hygiene factors 
that affect working efficiency, and to suggest guidance on improving working efficiency. Data were collected 
from a sample questionnaire of 280 people. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and multiple regression analysis. Results show that motivation factors such as responsibility, job description, and 
self-development and hygiene factors such as working conditions, organizational policy, command, and 
relationships with co-workers have a statistically significant effect to working efficiency of the office of the 
Permanent Secretary under Ministry of Energy (the Central Administration) at 0.05 
 
Keywords: Motivation, Motivation Factors, Hygiene Factors, Efficiency 
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1. บทน า 
 

กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ประเด็นท่ี 2 ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และประเด็นท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจในการจดัหา พฒันาบริหารจดัการพลงังานอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความย ัง่ยืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัทรัพยากร
บุคคลและประสิทธิภาพของขา้ราชการซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ภารกิจของกระทรวงพลงังานส าเร็จ
ลุล่วงและน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่หน่วยงานจะสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ
บรรลุว ัตถุประสงค์นั้ น จ าเป็นท่ีจะต้องบริหารกิจกรรมด้านบุคลากรเพ่ือให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ 
การด าเนินงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัขา้ราชการในหน่วยงานสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 

ทั้งน้ี ขอ้มูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของขา้ราชการสังกดักระทรวงพลงังานท่ีมีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ กระทรวงพลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ลดลงอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้คะแนน
ประสิทธิภาพของการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลลดลงตามเช่นกัน จึงต้องมีการปรับปรุง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ต่อการปฏิบติังาน (ส านกังาน ก.พ., 2560) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคะแนนประสิทธิภาพท่ีลดลงซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักระทรวง

พลงังาน (ส่วนกลาง) 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลงังาน 

(ส่วนกลาง) 
 
1.2 สมมตฐิานของการศึกษา 
1. ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
2. ปัจจัยค ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ประชากรท่ีศึกษา คือ ขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) จ านวน 936 คน ประกอบดว้ยขา้ราชการจาก 

5 กรม ไดแ้ก่ ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน และส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ในการพฒันาแนวคิดและทฤษฎี 
1. สามารถน าแนวคิดหรือทฤษฎีมาศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดั

กระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง)  
ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
1. สามารถใช้ก าหนดนโยบายจากปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของข้าราชการสังกดักระทรวง

พลงังาน (ส่วนกลาง) 
2. สามารถสร้างแนวทางการจูงใจท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. สามารถแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการปรับปรุงแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547) ให้ความหมายการจูงใจ คือ การท่ีผูน้ าจะใชปั้จจยัภายนอกหรือปัจจยัภายในของแต่

ละบุคคลมาใชใ้นการกระตุน้ให้พนกังานใชศ้กัยภาพท่ีตนมีอยู่ในการท างานเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูง อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์ (2552) ให้ความหมายการจูงใจ คือ การน าปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท าให้ต่ืนตวั การคาดหวงั 
การชกัจูง และการลงโทษ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดหมายหรือเง่ือนไขท่ี
ตอ้งการ และอนิวชั แกว้จ านงค ์(2552) ให้ความหมายการจูงใจ หมายถึง การสร้างแรงขบัหรือแรงผลกัดนัเพ่ือกระตุน้
หรือชกัจูงให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ  

สรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคคลเกิดแรงผลกัดนัหรือแสดงพฤติกรรมให้ส่ิงท่ีตอ้งการส าเร็จผล 
ตามเป้าหมาย ประโยชน์ของแรงจูงใจจะท าให้บุคคลมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน เกิดความร่วมมือกบัทุกส่วนเพ่ือ
สร้างสรรคง์านให้มีคุณภาพ ความสามคัคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้บุคคล 

 
2.2 ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor theory) 
เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, et al., 1959) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแตกต่างจากทฤษฎี

ของ Maslow และ Alderfer โดยเฮอร์ซเบิร์กไดท้ าการส ารวจวิศวกรและนกับญัชี จ านวน 200 คนเก่ียวกบัทศันคติท่ีมี
ต่อการท างานในเร่ืองต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเป็นช่วงท่ีพนักงานมีแรงจูงใจในการท างานสูง และช่วงท่ีพนกังานไม่มี
แรงจูงใจในการท างาน ผลจากการส ารวจปรากฏว่าปัจจยัจูงใจท่ีดีของการท างานเป็นขอ้มูลคนละชุดกบัปัจจยัจูงใจท่ี
ไม่ดีต่อการท างาน เฮอร์ซเบิร์กจึงแบ่งทฤษฎีออกเป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ 
โอกาส ความเจริญก้าวหน้า ความสนใจและการรับรู้การท างานของนายจ้าง ความส าเร็จในการท างาน ได้รับการ
ยอมรับนับถือ ได้รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้เกิดความรู้สึก
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ในทางท่ีดีต่อการท างาน โดยเฮอร์ซเบิร์กเช่ือว่า ถา้บุคคลมีส่ิงกระตุน้จากปัจจยัจูงใจจะส่งผลให้มีแรงจูงใจและความ
พึงพอใจในงานสูงข้ึน  

2. ปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีสามารถน ามาป้องกนัความไม่พึงพอใจหรือไม่มีแรงจูงใจของพนกังาน
ได ้ปัจจยัค ้าจุนมกัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล ไดแ้ก่ สภาพ
การท างาน ค่าจ้างและสวสัดิการ ความมัน่คงในงาน นโยบายองค์กร การสั่งการ และความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
หากปัจจยัค ้าจุนมีความเหมาะสมกบัการท างาน ความไม่พึงพอใจก็จะถูกก าจดัไป ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์กสรุปไวว้่าปัจจยัค ้าจุน
แทจ้ริงไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ิมสูงข้ึน 

การน าทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์กมาประยกุต์ใชต้อ้งน าปัจจยัค ้าจุนมาปรับให้มีความเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหา
ความไม่พึงพอใจงาน หากไม่สามารถควบคุมปัจจยัค ้าจุนไดอ้าจก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคลากร เช่น นดัหยดุงาน 
ประทว้งเรียกร้อง วิพากษวิ์จารณ์ให้เสียหาย และแมว้่าปัจจยัค ้าจุนจะไม่ไดก่้อให้เกิดความส าเร็จในการท างานอยา่งสูง 
แต่จะช่วยลดทอนความไม่พึงพอใจได ้ส่วนปัจจยัจูงใจจะเป็นตวัช่วยท่ีดีในการผลกัดนัเพ่ือสร้างแรงจูงใจ เพ่ิมความ
พึงพอใจ และเพ่ิมศกัยภาพให้กบับุคคลในองคก์รไดสู้งข้ึน 

 
2.3 แนวคดิและปัจจยัเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
Peterson และ Plowman (1953 อ้างถึงใน สุรพงษ์ ฉันทพฒัน์พงศ์, 2558) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัคิด 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1. คุณภาพงาน (Quality) หมายถึง งานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณภาพสูง ผู ้ผลิตงานและผู้ใช้งานจะต้อง 

ได้ประโยชน์ท่ีคุ ้มค่าและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของงาน ผลการท างานจะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้อง 
ไดม้าตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง งานท่ีด าเนินการจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน 
โดยงานท่ีด าเนินการจะตอ้งมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีตั้งไว ้และควรก าหนดระยะเวลา
หรือวางแผนเพ่ือจดัสรรเวลา เพ่ือให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ 

3. เวลาท่ีใชใ้นงาน (Time) หมายถึง เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งมีการก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
งาน ควรมีเทคนิคให้สามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ส่งผลให้ผลงานเสร็จตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ไม่ว่างานจะมีความยากง่ายต่างกันแต่สามารถใช้เวลาในการปฏิบติังานได้น้อยลงหรือทนัเวลา ท าให้ 
การส่งมอบตรงตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ  

4. ค่าใชจ่้ายของงาน (Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในส่วนการด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งมีความเหมาะสมกบังาน 
ลงทุนให้น้อยท่ีสุดแต่ไดผ้ลก าไรหรือผลตอบแทนมากท่ีสุดจากการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิด 
ความคุม้ค่าแก่องคก์ร มีการวางแผนก่อนเร่ิมด าเนินงานเพ่ือขจดัความซ ้ าซ้อนและช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
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2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 
(ส่วนกลาง) เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการสังกัด
กระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) ทั้งหมด 936 คน (ส านกังานก.พ., ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2562) 
ผูวิ้จยัใชสู้ตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการก าหนดสดัส่วนเทียบกบัประชากรในแต่ละชั้น เพ่ือให้
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนักบัจ านวนมากน้อยของประชากรในแต่ละระดบั ซ่ึงสามารถก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 280 คน ไดแ้ก่ ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 35 คน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 51 คน 
กรมธุรกิจพลงังาน 55 คน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 113 คน และส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน 126 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบบส ารวจรายการ (checklist) จ านวน 8 ขอ้ ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ จ านวน 
20 ขอ้ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยค ้ าจุน จ านวน 22 ขอ้ และแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
จ านวน 12 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดัแสดงระดบั
ความคิดเห็นของ Likert เป็นตวัก าหนดค่าน ้ าหนัก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) ซ่ึงก าหนดน ้ าหนักระดบั 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick Herzberg 
ปัจจยัจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จของงาน 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นความรับผดิชอบ 
4. ดา้นลกัษณะของงาน 
5. ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
6. ดา้นการพฒันาตนเอง 
 

ปัจจยัค ้าจุน 
1. ดา้นสภาพการท างาน 
2. ดา้นค่าจา้ง 
3. ดา้นความมัน่คงในงาน 
4. ดา้นนโยบายองคก์าร 
5. ดา้นการบงัคบับญัชา 
6. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการสังกดักระทรวง
พลงังาน (ส่วนกลาง) โดยทฤษฎี
ของ Peterson and Plowman 

1. คุณภาพงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลาท่ีใชใ้นงาน 
4. ค่าใชจ่้ายของงาน 
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ความคิดเห็น ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยน้อย เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด เรียงจาก 
5 4 3 2 1 ตามล าดบั และมีความกวา้งของอนัตรภาคชั้นท่ี 0.8 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจยัน้ีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยสถิติทดสอบหา
ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ผลขอ้มูล 

การตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือในการวิจัยได้มีการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) โดยผูวิ้จัยไดแ้จก
แบบสอบถามกบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด น ามาวิเคราะห์ประมวลผลหา
ค่าครอนบาร์คแอลฟา (Cronbach’s Alpha Analysis Test) โดยใชเ้กณฑ์ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.917 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี สถานภาพโสด ปฏิบติังานภายใต้กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน การศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ มีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นการพฒันาตนเอง 
อยูใ่นระดบัมาก และดา้นลกัษณะของงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นนโยบายองค์การ ดา้นการบงัคบับญัชา และด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นค่าจา้ง อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวง 
พลงังาน (ส่วนกลาง) 

ปัจจัยจูงใจ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.433 .128  19.077 .000 
ดา้นความส าเร็จของงาน .052 .040 .104 1.296 .196 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ -.025 .038 -.051 -.657 .512 
ดา้นความรับผดิชอบ .114 .040 .221 2.834 .005* 
ดา้นลกัษณะของงาน .058 .027 .130 2.168 .031* 
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน .056 .031 .128 1.810 .071 
ดา้นการพฒันาตนเอง .173 .045 .261 3.814 .000* 
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัจูงใจจากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นความรับผิดชอบ (Beta = .221) ดา้นลกัษณะของงาน 
(Beta = .130) และดา้นการพฒันาตนเอง (Beta = .261) มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกัด
กระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวง 
พลงังาน (ส่วนกลาง) 

ปัจจัยค า้จุน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.474 .140  17.638 .000 
ดา้นสภาพการท างาน .055 .026 .117 2.065 .040* 
ดา้นค่าจา้ง .010 .024 .023 .423 .672 
ดา้นความมัน่คงในงาน -.031 .033 -.058 -.927 .355 
ดา้นนโยบายองคก์าร .088 .029 .216 2.994 .003* 
ดา้นการบงัคบับญัชา .168 .027 .406 6.278 .000* 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน .126 .037 .177 3.395 .001* 

 
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัค ้าจุนจากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นสภาพการท างาน (Beta = .117) ดา้นนโยบายองคก์าร 

(Beta = .216) ดา้นการบงัคบับญัชา (Beta = .406) และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Beta = .177) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักระทรวงพลงังาน 
(ส่วนกลาง) สามารถสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
ด้านความรับผิดชอบ พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 

(ส่วนกลาง) เน่ืองจากขา้ราชการสามารถรับผิดชอบงานได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไดรั้บความไวว้างใจบ่อยคร้ัง 
รวมถึงมีอิสระในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธณัยสิ์ตา รังสิวุฒิวงศ ์(2561) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
กลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป พบว่า ดา้นความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากท่ีสุด 

ด้านลักษณะของงาน พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 
(ส่วนกลาง) เน่ืองจากงานท่ีปฏิบติัตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน ท าให้ขา้ราชการเข้าใจถึงลกัษณะงานและ
สามารถปฏิบติัให้ตรงกบัความต้องการขององค์การได ้แมจ้ะมีลกัษณะงานท่ีแตกต่างกันก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของธณัยสิ์ตา รังสิวุฒิวงศ ์(2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
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ของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป พบว่าดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลงังาน 
(ส่วนกลาง) เน่ืองจากขา้ราชการท่ีปฏิบติังานได้น าเอกสารหรือคู่มือมาศึกษาและพฒันาการท างานอยู่เสมอ และ 
มีการส ารวจตนเองเพ่ือประเมินจุดเด่น จุดด้อย น ามาพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยระดบัความเห็น 
ดา้นคุณภาพงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาท่ีใชใ้นงาน และดา้นค่าใชจ่้ายของงาน อยูใ่นระดบั
มาก 

2. ปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) 
ด้านสภาพการท างาน พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 

(ส่วนกลาง) เน่ืองจากสถานท่ีปฏิบติังานมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังาน และ 
มีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีดีและมีความปลอดภยัจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี พบว่าสถานภาพในการท างานมีผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

ด้านนโยบายองค์การ พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 
(ส่วนกลาง) เน่ืองจากผูบ้ริหารควรก าหนดความชดัเจนของนโยบาย การกระจายอ านาจหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และมี
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์ (2558) 
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่านโยบาย
บริษทัและการบริหารมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง 

ด้านการบังคับบัญชา พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน 
(ส่วนกลาง) เน่ืองจากหน่วยงานควรมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน และแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได ้ เพ่ือส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์ (2558) เร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า การบงัคบั
บญัชามีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของข้าราชการสังกดักระทรวง
พลงังาน (ส่วนกลาง) เน่ืองจากการไดรั้บความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จะท าให้
ท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีเง่ือนไขและปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรพงษ์ ฉันทพฒัน์พงศ์ (2558) เร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า ความสัมพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี 
1. ผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยั พบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัจูงใจจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในการท างาน อีกทั้งปัจจยั
ค ้าจุนจะช่วยป้องกันความไม่พึงพอใจหรือไม่มีแรงจูงใจของพนักงานได ้ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะว่าควรศึกษา
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เพ่ิมเติมกบัพนกังานราชการ จา้งเหมาบริการ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละประเภทท่ีใชท้ฤษฎีเดียวกนั 
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานว่ามีความแตกต่างกันในด้านใด 
อยา่งไร  

2. ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษาเป็นหลกัแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 4 ดา้น 
ของ Peterson และ Plowman ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากหลกัประสิทธิภาพ 12 ประการ ของ Harrington Emerson หรือ
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 
ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
จากผลการทดสอบสมมติฐานของขา้ราชการสงักดักระทรวงพลงังาน (ส่วนกลาง) ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
ปัจจยัจูงใจ 
1. ด้านความรับผิดชอบ ผูบ้งัคบับัญชาควรให้อิสระในการปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกว่าตนได้รับความ

ไวว้างใจให้รับผิดชอบงานส าคญั และคอยให้ค าแนะน าและช้ีแจงเก่ียวกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัให้
ชดัเจน เพ่ือบุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

2. ดา้นลกัษณะของงาน ควรพิจารณาลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร และมอบหมาย
งานให้เท่าเทียมกนั เพ่ือให้การปฏิบติังานปริมาณงานท่ีเหมาะสม  

3. ดา้นการพฒันาตนเอง ควรสนบัสนุนส่งเสริมให้มีนโยบายการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นไปท่ี 
การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพฒันาวิธีการปฏิบติังาน และพฒันาทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

ปัจจยัค ้าจุน 
1. ด้านสภาพการท างาน หน่วยงานหรือผูบ้งัคบับญัชาควรมีอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก 

ทนัสมยั และพร้อมใช้งานในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วของงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม แสงสว่าง 
บรรยากาศ ตอ้งคอยดูแลอยูเ่สมอ 

2. ดา้นนโยบายองค์การ ควรสร้างความชดัเจนของนโยบายและการบริหาร เน่ืองจากการเปล่ียนผูบ้ริหารบ่อย  
ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในนโยบายเดิม และควรมีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ดา้นการบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายงานอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนในการปฏิบติังาน 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากร และมีการประเมินผลปฏิบติังานอย่างเท่าเทียม 

4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ควรจดักิจกรรมสร้างสัมพนัธภาพของบุคลากรภายในแต่ละระดบัร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความแน่นแฟ้นในการปฏิบติังาน และมีความเขา้ใจในการปฏิบติัตรงกนั 
 

5.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา         
1. การวิจยัคร้ังน้ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ได ้เน่ืองจากขา้ราชการมีจ านวนมาก จึงใชวิ้ธี 

เก็บขอ้มูลในรูปแบบการท าแบบสอบถาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกรม 
2. การเก็บขอ้มูลหน่วยงานราชการตอ้งอาศยัระยะเวลาในการขอความอนุเคราะห์หนงัสือน าส่งแบบสอบถาม

ไปยงัหน่วยงานระดบักรมทั้งหมด 5 แห่ง และใช้ระยะเวลามากในการกระจายแบบสอบถามไปยงัส านกั/กอง
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ภายใต้แต่ละกรม เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน แต่ด้วยระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามท่ีจ ากัด ผูวิ้จัยจึงใชวิ้ธี 
แจกแบบสอบถามออนไลน์แทน เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและเป็นไปตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
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อทิธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา: บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน 

Influence of Employee Motivation on Employee Satisfaction in a Higher 
Education Sector: The Mediating Role of Internal Service Quality 

 

ชลลดา สัจจานิตย์1 
อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) อิทธิพลของการจูงใจต่อคุณภาพการบริการภายในองคก์ร 2) อิทธิพลของการ
จูงใจต่อความพึงพอใจของบคุลากร 3) อิทธิพลของคุณภาพการบริการภายในองคก์รต่อความพึงพอใจของบุคลากร 
และ 4) อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยมีคุณภาพ
การบริการภายในองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น โดยใชวิ้ธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรสาย
สนบัสนุนในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษารัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 360 ตวัอยา่ง ผลการศึกษา
ดว้ยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างพบว่า การจูงใจมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการภายในองคก์รอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ การจูงใจบุคลากรสายสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของบุคลากรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คุณภาพการบริการภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และ การจูงใจมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยมีคุณภาพการบริการภายในองคก์รเป็นตวั
แปรส่งผา่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ: การจูงใจบุคลากร คุณภาพการบริการภายในองค์กร ความพึงพอใจของบุคลากร การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
This research aims to study 1) the effect of employee motivation on internal service quality, 2) the effect of 
employee motivation on employee satisfaction, 3) the effect of internal service quality on employee satisfaction, 
and 4) the effect of employee motivation on employee satisfaction with internal service quality as the mediator in 
a higher education context. A quantitative survey was conducted with 360 administrative staff from public and 
private universities in Bangkok. Based on Structural Equation Modeling (SEM) data analysis, results indicate that 
employee motivation has a positive effect on internal service quality. Employee motivation is found not to directly 
impact employee satisfaction. Internal service quality has a positive effect on employee satisfaction. Results also 

                                                             
1 ผูว้จิยัไดรั้บทุนสนับสนุนการวจิยัจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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indicate that, in a higher education setting, internal service quality statistically mediates the effect of employee 
motivation on employee satisfaction.  
 
Keywords: Employee Motivation, Internal Service Quality, Employee Satisfaction, Higher Education 
 

บทน า 
 
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัเผชิญกบัสถานการณ์การแข่งขนัในระดับสูง

เน่ืองจากโครงสร้างประชากรในวยัเรียนลดลงทุกระดบั โดยท่ีสัดส่วนของประชากรอายุ 18-22 ปีท่ีเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 49 ในปี พ.ศ.  2559 หรือประมาณก่ึงหน่ึงของประชากรในช่วงอายุดงักล่าว ท าให้เกิดปัญหา
อุปทานส่วนเกิน กล่าวคือจ านวนรับของมหาวิทยาลยัมีมากกว่าจ านวนผูส้มคัรเรียน (นภาพร อาร์มสตรอง และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562; ส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , 2561)  นอกเหนือจากการปรับตัวท่ี มุ่งเน้นเพ่ิมอุปสงค์ของผู้เ รียนหรือนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาแล้ว การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเสนอให้มีการปรับปรุงพฒันาการบริหารบุคลากรและระบบการ
ให้บริการคุณภาพภายในสถาบนั ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ท่ีระบุยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้
เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากบัดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลยัในทุก
ดา้น   (ส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 

ในการปรับปรุงพฒันาการบริหารจัดการเก่ียวกบับุคลากรของสถาบนันั้น เป้าหมายหลกัคือการสร้างความพึง
พอใจให้แก่พนักงานหรือบุคลากร (Employee Satisfaction) Hogreve Iseke Derfuss และ Eller (2017) ระบุว่าการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่บุคลากรช่วยส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีดียิ่ง ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากร (Satisfiers) คือ ปัจจยัภายในตวับุคคลหรือปัจจยัแรงจูงใจ (Motivators) ตามทฤษฎีการจูง
ใจเฮิร์ทซเบิร์ก (Hertzberg’s Theory of Motivation) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของบุคลากรต่องานท่ีไดรั้บผิดชอบ การเป็นท่ี
ยอมรับช่ืนชมจดจ าได ้การเห็นโอกาสท่ีจะไดรั้บผิดชอบงานใหม่ ๆ และการเห็นโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน (Bassett-Jones & Lloyd, 2005)  

นอกจากการให้ความส าคญักบัการจูงใจบุคลากรเพ่ือสร้างความพึงพอใจแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ
การศึกษาคร้ังน้ีคือ การพฒันาคุณภาพการบริการภายในองค์กร (Internal Service Quality) ในท่ีน้ีคือคุณภาพการ
บริการท่ีบุคลากรให้บริการแก่บุคลากรอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนในองค์กรและคุณภาพการบริการภายใน (Internal 
Services) ท่ีองคก์รจดัให้ไวแ้ก่บุคลากร (Wang, 2012; Xie, 2005) ทั้งน้ีจากแบบจ าลองเก่ียวกบัห่วงโซ่ก าไรแห่งการ
บริการ (Service-profit Chain) ท่ีพฒันาโดย Heskett และคณะ (1994) ระบุว่า คุณภาพการบริการภายในองคก์รท่ีดีจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการรักษาบุคลากร ท าให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะส่งมอบคุณภาพการบริการ
ภายนอกองค์กรท่ีดีสู่ลูกคา้และท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและความภกัดีต่อองค์กร เกิดการซ้ือซ ้ าและการบอก
ปากต่อปากจนก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีและการเติบโตขององคก์รบริการในท่ีสุด โดยเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
ธุรกิจบริการหลายประเภท (Chi & Gursoy, 2009; Gronholdt & Martensen, 2016; Hogreve et al., 2017)  
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จากทฤษฎีและแนวคิดดงักล่าวน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิจยัไดแ้ก่ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจูงใจ
ต่อคุณภาพการบริการภายในองคก์รในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจูงใจต่อความ
พึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการภายใน
องค์กรต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจูงใจ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีคุณภาพการบริการภายในองค์กรเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน   ทั้ งน้ีในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยเจาะจงศึกษาในบริบทของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็น 
ผูใ้ห้บริการและรับบริการจากบุคลากรอ่ืนและหน่วยงานอ่ืน โดยท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนมีส่วนส าคญัต่อการบริการ
การศึกษาทั้งในส่วนท่ีเป็นงานส่วนหน้าท่ีให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา และเป็นหน่วยสนบัสนุนดา้นการบริการต่อ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนดว้ยกนัเอง  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
การจูงใจบุคลากร (Employee Motivation) และทฤษฎีการจูงใจเฮิร์ทซเบิร์ก (Hertzberg’s Theory of 
Motivation) 

 
Nahavandi และ Malekzadeh (1999) ไดใ้ห้ความหมายการจูงใจไวว้่าเป็น ภาวะของความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนา 

พลงั หรือความสนใจท่ีน าไปสู่การกระท าของบุคคล ทั้งน้ีทฤษฎีการจูงใจสองปัจจยัของเฮิร์ทซเบิร์ก (Herzberg’ s 
Two-factor Theory) เป็นหน่ึงในทฤษฎีการจูงใจท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการน ามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน (DeShields, Kara, & Kaynak, 2005) Herzberg Mausner และ 
Snyderman ได้พัฒนาทฤษฎีสองปัจจัยดังกล่าวเม่ือปี ค.ศ. 1959 เพ่ือใช้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน (Job 
Satisfaction) และผลการปฏิบติังาน (Job Performance) ของบุคลากรในองค์กร (DeShields et al., 2005) โดยปัจจยัแรก
ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivators) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจ (Satisfiers) ประกอบด้วย ความรู้สึกท่ีได้
บรรลุผลหรือประสบผลส าเร็จ การเป็นท่ียอมรับจดจ าได ้เน้ืองานหรือลกัษณะงานนั้นๆ โอกาสท่ีจะไดรั้บผิดชอบงาน
ใหม่ๆ และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ (Bassett-Jones & Lloyd, 2005) ส าหรับปัจจยัท่ีสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุน 
(Hygiene Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers) ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ยนโยบายและการ
บริหารขององคก์ร การควบคุมดูแลบุคลากรในบงัคบับญัชา ผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสภาพการท างาน  

ส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยต้องการศึกษาเฉพาะปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษา โดยไม่ได้ศึกษาปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในการท างาน ซ่ึงตาม
แนวคิดของ Herzberg และคณะ (1959) นั้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งศึกษาแยก
ออกมาโดยเฉพาะเน่ืองจากหลายองค์กรมกัให้ความส าคญักบัการตอบแทนบุคลากรในรูปแบบรางวลัซ่ึงเป็นปัจจยั
ตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) หรือปัจจัยค ้ าจุน (Bassett-Jones & Lloyd, 2005) มากกว่าการศึกษาปัจจัย
แรงจูงใจ 

 
ห่วงโซ่ก าไรแห่งการบริการ (Service-profit Chain) และคุณภาพการบริการภายในองค์กร (Internal 
Service Quality) 
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Heskett และคณะ (1994) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับห่วงโซ่ก าไรแห่งการบริการ (Service-profit Chain) กล่าวคือ 
คุณภาพการบริการท่ีดีภายในองคก์รจะส่งผลต่อความพึงพอใจและการรักษาบุคลากร เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
งานและองค์กรแลว้ ก็จะทุ่มเทมุ่งมัน่ปฏิบติังานและน าเสนอคุณค่าการบริการท่ีดียิ่งแก่ลูกคา้ภายนอกองค์กรซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ ลูกคา้จึงเกิดการซ้ือซ ้ าและบอกต่อยงัลูกคา้รายอ่ืนจึงท าให้
องคก์รบริการไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึน จากแนวคิดห่วงโซ่ก าไรแห่งการบริการ หน่ึงในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการภายในองคก์ร (Internal Service Quality: ISQ) ซ่ึงหมายถึง ระดบัความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บจากบุคลากรหรือผูใ้ห้บริการรายอ่ืนภายในองค์กรตลอดจนการจดัการการบริการภายในของ
องค์กรนั้น ๆ (Wang, 2012; Xie, 2005) ทั้งน้ีงานวิจยัเชิงประจกัษ์ไดอ้ธิบายไวว้่าการรับรู้คุณภาพการบริการภายใน
องค์กรของบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร(Al-Ababneh, Masadeh, Al-Shakhsheer 
& Habiballah, 2018; Sharma, Kong, & Kingshott, 2016; Xie, 2005) 

Cook (2004) ไดจ้ดัล าดบัคุณภาพการบริการภายในองคก์ร แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการภายในระดบั
บุคคล (Individual Service Quality) ซ่ึงหมายถึง การบริการของบุคลากรให้กบับุคลากรอ่ืนในองค์กร คุณภาพการ
บริการภายในระดับหน่วยงาน (Departmental Internal Service Quality) หมายถึง การบริการของหน่วยงานต่อ
หน่วยงานอ่ืนหรือบุคลากรอ่ืนในองคก์ร และคุณภาพการบริการภายในระดบัองค์กร (Organizational Internal Service 
Quality) คือ การท่ีองค์กรส่งเสริมคุณภาพการบริการภายในองค์กรโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
เหมาะสมเพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการภายในดว้ยการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กระบวนการ การจดัฝึกอบรม การ
ส่ือสารภายในองคก์ร การสนบัสนุนจากหัวหน้าหน่วยงาน การจดัให้มีการท างานเป็นทีม การให้รางวลัและการตอบ
แทน ตลอดจนสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการให้บริการท่ีดีระหว่างกนั (Xie, 2005)  

 
ความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction) 

 
Oliver (1997) ไดอ้ธิบายความหมายของความพึงพอใจ ไวว้่าเป็นความรู้สึกยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองตามความ

ตอ้งการ ความปรารถนาหรือได้บรรลุเป้าหมาย ส าหรับค าจ ากดัความของความพึงพอใจของบุคลากร (Employee 
Satisfaction) นั้น Yee Yeung Cheng และ Lai (2009) อธิบายความหมายของ ความพึงพอใจของบุคลากรไวว้่า เป็น
การตอบสนองทางอารมณ์ของบุคลากรขององค์กรในดา้นความช่ืนชมยินดีซ่ึงบุคลากรรับรู้จากการประเมินสภาพ
การท างานของงานนั้น ๆ ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่องานและต่อองค์กรใน
ภาพรวม (Overall Satisfaction) เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Chi and Gursoy, (2009) และ XU (2004) 

ส าหรับการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีผ่านมานั้น มกัจะพบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาคุณภาพการบริการภายนอกและความพึงพอใจของผูเ้รียนหรือนิสิตนักศึกษา  (Chen, Yang, Shiau, & 
Wang, 2006) ในส่วนของการศึกษาด้านบุคลากรนั้นพบการศึกษาความพึงพอใจบุคลากรในส่วนสายงานวิชาการ
และสายสนบัสนุนในด้านการจูงใจบุคลากรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหลกั (ขวญัฤทยั นาคดี, 2557; วิ
ริญญา ชูราษีและ สุภาวดี ขุนทองจนัทร์, 2553-2554; Chen et al., 2006) แต่ยงัไม่พบการศึกษาท่ีน าทฤษฎีและองค์
ความรู้ท่ีประสมประสานกนัทั้งดา้นจิตวิทยาเพ่ือการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์ความรู้ทางการตลาดเพ่ือพฒันา
คุณภาพการบริการภายในองค์กรและสร้างความพึงพอใจของบุคลากร ผูวิ้จยัเสนอว่าการจูงใจบุคลากรสามารถส่ง
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อิทธิพลทั้งทางตรงต่อความพึงพอใจของบุคลากรและทางออ้มผ่านคุณภาพการบริการภายในองคก์รตามแนวคิดห่วง
โซ่ก าไรแห่งการบริการ (Service Profit Chain) (Heskett et al., 1994) ดงัแสดงในกรอบการวิจยั (ภาพท่ี 2)    

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวจิยั 
H1: การจูงใจบุคลากรมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการภายในองคก์รในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
H2: การจูงใจบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
H3: คุณภาพการบริการภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 
H4: การจูงใจบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมี

คุณภาพการบริการภายในองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น  
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
ประชากร การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึง

เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน 3 กลุ่มงานหลกั (ปรับปรุงจาก อจัฉรา นาคคร้ืน, วิลาสินี เลิศตระกูล และทิพวรรณ ณ 
พทัลุง, 2551) ไดแ้ก่ 1) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ประกอบดว้ยงานนโยบายและแผน/ประกนัคุณภาพ งานบริหารและ
ธุรการ งานบริหารงบประมาณ และงานอาคารสถานท่ี  2) กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบดว้ย งาน
บริการการศึกษา งานกิจการนกัศึกษา และงานทะเบียนและประมวลผล  และ 3) กลุ่มงานบรรณสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานบริการคอมพิวเตอร์
และปฏิบติัการทางภาษา งานห้องสมุด และงานศูนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง   

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างนั้นอ้างอิงค าแนะน าของ Hair Black Babin Anderson และ Tatham (2010) ซ่ึง
แนะน าว่าควรมีจ านวนตวัอย่างขนาด 10 เท่าของตวัแปรสังเกตได้ (Measurable Items) งานวิจัยคร้ังน้ีมีตวัแปร
สังเกตได ้30 ตวัแปร ดงันั้น จ านวนตวัอย่างในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 300 ส าหรับวิธีการสุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยขั้นตอนแรกแบ่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย

H4 
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ตามพ้ืนท่ี (Cluster Sampling) แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ โดยผูวิ้จยัเลือกศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  หลงัจากนั้น
จึงใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสดัส่วน (Proportional Stratified Sampling)  โดยสุ่มตวัอยา่งจากบุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีไดจ้ าแนกตามประเภทสถาบนัไดแ้ก่ บุคลากรจากประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีสดัส่วน
ร้อยละ 88 และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 12 (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้  าหนงัสือขอความร่วมมือไปยงั
หวัหนา้หน่วยงานของบุคลากรสายสนบัสนุนของสถาบนัอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

 
เคร่ืองมือการวิจัยและมาตรวัดตัวแปร 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยมีค าถามคดักรองไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

สงักดั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีท างานในสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป
จึงจะมีประสบการณ์มากพอท่ีจะสามารถตอบแบบสอบถาม ส าหรับมาตรวดัตวัแปรนั้นประกอบดว้ยตวัแปรแฝง
คุณภาพการบริการภายในองค์กรซ่ึงมีลกัษณะเป็นตวัแปรแฝงอนัดบัสอง (Second order factors) ของปัจจยัตวัแปร
แฝงมิติ 3 ตวัแปร (Cook, 2004) โดยอ้างอิงจากมาตรวดั INTQUAL (Internal Service Quality Scale) ปรับปรุงโดย 
Cook (2004) และ Xie (2005) ส าหรับมาตรวดัตวัแปรแฝงของการจูงใจท่ีเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลปรับปรุงจาก
งานวิจยัในอดีต (Bassett-Jones & Lloyd, 2005; Cho & Perry, 2011) ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา และตวัแปรความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากร โดยอา้งอิงมาตรวดัของ Chi และ Gursoy (2009) 
และ XU (2004) โดยขอ้ค าถามใชม้าตรวดัลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั  

 

ผลการศึกษา 
 
จากขอ้มูลการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 360 ตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นกลุ่ม

งานบริหารงานทัว่ไป ไดแ้ก่ งานนโยบายและแผน/ประกนัคุณภาพ งานบริหารและธุรการ งานบริหารงบประมาณ 
และงานอาคารสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 
91.4 มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน 3 – 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2 และสงักดัสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ  88.1  

 
การตรวจสอบแบบจ าลองการวัด (Measurement Model) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) 

 
ผูวิ้จัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบ

แบบจ าลองการวดั (Measurement model) โดยประมวลผลดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 22 และ 
AMOS เวอร์ชัน่ 20 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนและความสอดคลอ้งของแบบจ าลองการวดัพบว่า อยูใ่นเกณฑ์
ดีโดยมีค่าดชันีความกลมกลืนผา่นเกณฑด์งัน้ี CMIN/DF = 1.617, GFI = 0.934, RMSEA = 0.041 และ CFI = 0.974 
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(Hair et al., 2010) นอกจากน้ีผลการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(0.81-0.88) ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ดว้ยการพิจารณาจากค่าองค์ประกอบมาตรฐาน (> 
0.5) และค่าความแปรปรวนท่ีสกดัไดเ้ฉล่ีย (> 0.5) ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด   ตลอดจนพบว่ามีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant Validity) ของตวัแปรแฝงจากการทดสอบความแตกต่างของค่าไคแสควร์ระหว่างตวัแปรในกรอบ
การวิจยั (Chi-square difference test)  

 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM)  

 
ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling: SEM) โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป AMOS เวอร์ชัน่ 20 พบว่า แบบจ าลองมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
CMIN/DF = 1.617, GFI = 0.928, RMSEA = 0.045 และ CFI = 0.969 ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Hair et al., 2010)  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าการจูงใจบุคลากรมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการภายในองค์กรท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P-value < 0.05) โดยมีความสมัพนัธ์เป็นบวกให้ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) 
หรือมีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) = 0.82  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าการ
จูงใจบุคลากรไม่ส่งอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P-value = .436) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าคุณภาพการบริการภายในองคก์รมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของบุคลากรท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P-value < 0.05) โดยมีความสมัพนัธ์เป็นบวก หรือมีอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect) = 0.77 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า อิทธิพลรวม 
(Total Effect: TE) ของการจูงใจบุคลากรต่อความพึงพอใจของบุคลากรอยูท่ี่ 0.71 โดยมีอิทธิพลทางออ้ม (Indirect 
Effect: IE) เท่ากบั 0.62 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P-value < 0.05) และอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) 
เท่ากบั 0.09 อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = .436) กล่าวคือ การจูงใจบุคลากรไม่มีมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากร แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจของบุคลากรผ่านคุณภาพการบริการภายใน
องคก์ร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อภปิรายและสรุปผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษาพบว่า การจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริการภายในองค์กรอย่างมีนยัส าคญัทางถิติ
สอดคล้องกบัทฤษฎีการจูงใจสองปัจจยัของเฮิร์ทซเบิร์ก (Herzberg’ s Two-factor Theory) ท่ีเสนอว่าปัจจยัดา้น
แรงจูงใจภายในตวับุคคล (Intrinsic Motivators) อาทิ ความรู้สึกท่ีได้บรรลุผลหรือประสบผลส าเร็จ การเป็นท่ี
ยอมรับจดจ าได ้โอกาสท่ีจะไดรั้บผิดชอบงานใหม่ๆ และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ สามารถส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร (DeShield et al., 2005)  หากบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการจูงใจท่ีดี จะ
สามารถทุ่มเทการท างานและปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ผูป้ฏิบติังานอ่ืนภายในองคก์ร 
ส าหรับผลการศึกษาอิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบคุลากรสายสนบัสนุน พบว่า การจูงใจบุคลากรไม่
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ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีตท่ีพบอิทธิพลทางตรงของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากร (ขวญัฤทยั 
นาคดี, 2557; Mahmood, 2016) อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากงานวิจยัท่ีผา่นมาดงักล่าวไม่ไดศึ้กษาตวัแปรส่งผา่นในด้าน
คุณภาพการบริการภายในองคก์ร (Internal Service Quality) ในกรอบแนวคิดระหว่างตวัแปรการจูงใจบุคลากรและ
ความพึงพอใจของบุคลากรจึงท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีผลการวิจยัท่ีแตกต่างจากงานวิจยัในอดีต  

ทางด้านผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการภายในองค์กรต่อความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนบัสนุน พบว่า คุณภาพการบริการภายในองคก์รมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดห่วงโซ่ก าไรแห่งการบริการ (Service 
Profit Chain) ของ Heskett และคณะ (1994) ท่ีเสนอว่าการรับรู้คุณภาพการบริการภายในองคก์รของบุคลากรเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีผ่านมาของ Al-
Ababneh  และคณะ (2018) Sharma และคณะ (2016) และ Xie (2005) ผลการศึกษาจึงสามารถอธิบายได้ว่า 
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บจากบุคลากรหรือผูใ้ห้บริการรายอ่ืนภายในองคก์รตลอดจนการจดัการ
การบริการภายในขององคก์รนั้นๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร  นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบว่า การจูงใจ
มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยมีคุณภาพการบริการ
ภายในองคก์รเป็นตวัแปรส่งผ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแมจ้ะไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีผา่นมาของ ขวญั
ฤทยั นาคดี (2557) และ Mahmood (2016) ท่ีพบอิทธิพลทางตรงของการจูงใจต่อความพึงพอใจของพนกังานใน
องค์กรบริการ แต่ผลการศึกษาตามกรอบการวิจยัท่ีเสนอในบริบทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ
ยืนยนัว่า หากองค์กรบริการสามารถตอบสนองแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมากพอจะก่อให้เกิดทุ่มเทการท างานและ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ผูป้ฏิบติังานอ่ืนภายในหน่วยงานหรือภายในองคก์รของตน 
และส่งผลต่อความพึงพอใจแก่บุคลากรทั้งต่องานและต่อองคก์รในท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 
จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการจูงใจมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาผา่นคุณภาพการบริการภายในองคก์ร ดงันั้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากรสายสนบัสนุน
จึงตอ้งให้ความส าคญักบัการจูงใจจากภายในตวับุคคล (Intrinsic Motivators) และการจดัการเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการภายในองคก์ร (ISQ) ดงัน้ี 

1. โดยผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาควรส ารวจทศันคติของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดอย่างสม ่าเสมอ
เก่ียวกบัการรับรู้ท่ีเกิดจากความรู้สึกประสบความส าเร็จและความมัน่คงท่ีไดรั้บจากงาน โดยอาจส ารวจปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัการจูงใจภายในตวับุคคลดงักล่าวในทุกปีการศึกษาว่ามีการเปล่ียนแปลงในทิศทางใด  อาจท าการสมัภาษณ์
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรับทราบความต้องการในด้านคุณลักษณะของงาน ความมุ่งหวังในเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ขอ้เสนอแนะจากบุคลากรเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน รวมทั้งจดัระบบการช่ืนชม
ผลงานอย่างเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ เน่ืองจากปัจจยัภายในเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนให้ความส าคญั  
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2. ส าหรับการจดัการเก่ียวกบัคุณภาพการบริการภายในสถาบนัการศึกษา (ISQ) ทั้ง 3 มิตินั้น จากการพิจารณา
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า  คุณภาพการบริการภายในระดบั
หน่วยงาน (Departmental ISQ) อยู่ในอนัดบัสูงสุดกว่าดา้นอ่ืนๆ (.98)  ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการภายใน
สถาบนัการศึกษาจึงควรกระจายอ านาจให้หน่วยงานนั้นๆ ไดแ้ก่ ภาควิชาหรือส านกัหรือโครงการหรือคณะ มุ่งเนน้
การฝึกอบรมให้บุคลากรสายสนบัสนุนในหน่วยงานของตนมีความเต็มใจให้บริการช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนและ
บุคลากรอ่ืนอยา่งเต็มท่ี มุ่งให้บริการตอบสนองบุคลากรอ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็ว หรือหมุนเวียนการปฏิบติังานเพ่ือท า
ความเขา้ใจส่ิงท่ีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลากรอ่ืนตอ้งการและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งตรงจุด 

 
ข้อจ ากัดการวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 
1. เน่ืองจากผูวิ้จยัไดศึ้กษาดว้ยการส ารวจเชิงปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนจาก
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ  

2.  ส าหรับการศึกษาในอนาคต ผูวิ้จยัอาจใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์เชิงลึก หรือสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีน าไปวิเคราะห์เชิงลึกไดย้ิ่งข้ึน  

3. เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีการจูงใจสองปัจจัยของเฮิร์ทซเบิร์ก (Hertzberg’s Theory of Motivation) การศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการศึกษาปัจจัยภายใน (Intrinsic Motivators) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (Satisfiers) การศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษา
ปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมโดยองค์กรหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่งผลต่อความไม่พึง
พอใจ (Dissatisfiers) ของบุคลากร  

4. ผูวิ้จยัอาจพิจารณาตวัแปรทางการตลาดนอกเหนือจากความพึงพอใจตามแนวคิดห่วงโซ่ก าไรแห่งการบริการ 
(Service Profit Chain) เพ่ิมเติม อาทิ ผลิตภาพของบุคลากร (Employee Productivity) ความภกัดีต่อองค์กรของบุคลากร 
(Employee Loyalty) เป็นตน้  

ผูวิ้จยัไดรั้บทุนวิจยั จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
หมายเหตุ: ผูวิ้จยัไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บรรณานุกรม 
 
ขวญัฤทยั นาคดี. (2557). แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

นภาพร อาร์มสตรอง และ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2562). รายงานการศึกษา: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

วิริญญา ชูราษี และ สุภาวดี ขนุทองจนัทร์. (2553-2554). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์. 6(1). 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 438 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
20 ปี พ.ศ. 2561-2580. สืบคน้จากhttp://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/plan/plan20yrs.pdf 

อจัฉรา นาคคร้ืน, วิลาสินี เลิศตระกูล และทิพวรรณ ณ พทัลุง. (2551). ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนนุส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์. สืบคน้จากhttp://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7815/1/328682.pdf 
Al-Ababneh, M.M., Masadeh, M.A., Al-Shakhsheer, F.J., & Habiballah, M.A. (2018). The impact of internal 

service quality on job satisfaction in the hotel industry. Research in Hospitality Management, 8(1), 55-
62.  

Bassett-Jones, N., & Lloyd, G. C. (2005). Does Herzberg’s motivation theory have staying power? The Journal 
of Management Development, 24(10), 929-943. 

Chi, C. G., & Gursoy, D. (2009). Employee satisfaction, customer satisfaction, and financial performance: An 
empirical examination. International Journal of Hospitality Management, 28, 245-253. 

Chen, S., Yang, C., Shiau J., & Wang, H. (2006). The development of an employee satisfaction model for higher 
education. The TQM Magazine, 18(5), 484-500. 

Cho, Y. J., & Perry, J. L. (2011). Intrinsic motivation and employee attitudes: Role of managerial 
trustworthiness, goal directedness, and extrinsic reward expectancy. Review of Public Personnel 
Administration, 32(4), 382-406. 

Cook, S. (2004). Measuring customer service effectiveness. Gower Publishing Company.  
DeShields Jr., O. W., Kara, A., & Kaynak, E. (2005). Determinants of business student satisfaction and retention 

in higher education: Applying Herzberg’s two-factor theory. International Journal of Educational 
Management, 19(2), 128-139. 

Gronholdt, L. & Martensen, A. (2016, January 21-23). The service-profit chain: An empirical analysis in the  
hotel Industry [Conference presentation]. The 15th International Marketing Trends Conference 
(IMTC), Venice, Italy. 

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B.J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate Data Analysis. 
Pearson Education. 

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting the service-
profit chain to work. Harvard Business Review, 72(2), 164-170.   

Hogreve, J., Iseke, A., Derfuss, K., & Eller, T. (2017). The service-profit chain: A meta-analytic test of a 
comprehensive theoretical framework. Journal of Marketing, 81, 41-61. 

Mahmood, F. M. (2016). The impact of work motivation on employee’s job satisfaction in different 
organizations. Journal of University of Human Development, 2(3), 397-401.  

Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. (1999). Organizational behavior: The person-organization fit. Prentice- Hall. 
Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views. 

Strategic Management Journal, 18(9), 697–713. 

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7815/1/328682.pdf


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 439 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Sharma, P., Kong, T.T.C., & Kingshott, R.P.J. (2016). Internal service quality as a driver of employee 
satisfaction, 

commitment and performance: Exploring the focal role of employee well-being. Journal of Service 
Management, 27(5), 773-797. 

Wang, G. L. (2012). The influence of internal service quality on employee job satisfaction at Taiwan listed 
international tourist hotels: Using organizational culture as the moderator. World Transactions on 
Engineering and Technology Education, 10(3), 174–183.  

Xie, D. (2005). Exploring organizational learning culture, job satisfaction, motivation to learn, organizational 
commitment, and internal service quality in a sport organization [Doctoral dissertation]. The Ohio 
State University. 

XU, Y. (2004). Assessing the service-profit chain: An empirical study in a Chinese securities firm [Doctoral 
dissertation]. The Maastricht School of Management (MSM). 

Yee, R.W.Y., Yeung, A.C.L., Cheng, T.C.E., & Lai, K. (2009). The service-profit chain: A review and  
extension. Total Quality Management, 20(6), 617-632. 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 440 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ผลกระทบของระดบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบ 
คราวด์ฟันดิง 

The Impacts of Intellectual Property Protection Level on Crowdfunding 
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Chollada Aphiroop and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ในการตดัสินใจใชสิ้นคา้ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและปัจจยัดา้นความส าคญัของ
การระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง ว่ามีความสัมพนัธ์กับระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของระดบัการคุ ้มครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิงเพียงใด โดยศึกษาขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวน 400 ตวัอย่าง เม่ือน าปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเม่ือระดบัการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ระดบัทศันคติหรือพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชสิ้นคา้ท่ีมาจากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีระดบัความตระหนกัต่อความส าคญัของการระดมทุนใน
รูปแบบคราวดฟั์นดิงมีมากข้ึน และระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการ
ระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ: นวัตกรรม, คราวด์ฟันดิง, ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

Abstract 
This independent study aims to study whether the demographic factors, behavioural factors in relation to the 
decision for use of goods, factors of knowledge and understanding of intellectual property law, and factors of 
importance of crowdfunding, have any correlation with the level of awareness of impact of intellectual property 
protection level on crowdfunding. The study has been conducted by means of surveys completed by the sample 
group comprising 400 people having investment experience in financial assets. After the assumptions were tested 
by the related factors, it was found that the higher level of education level, the higher behavior on the usage from 
direct producers, with increase the recognition of crowdfunding, resulting in the higher level of awareness of 
impact of intellectual property protection level on crowdfunding with the statistical significance at 0.05.    
 

Keywords: Innovation, Crowdfunding, Intellectual Property 
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1. บทน า 

 
ประเทศไทยมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างสรรคน์วตักรรมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

มากข้ึน ซ่ึงเห็นได้จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ีมีการก าหนดกรอบการพฒันาเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือน
ดว้ยนวตักรรมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 ซ่ึงรัฐบาลไดก้ าหนด
เป้าหมายให้ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแข่งขนัได ้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทลั อีกทั้งส่งเสริมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่และผลกัดนัให้ประเทศก้าวสู่การเป็นสังคมผูป้ระกอบการ อุปสรรค
ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่พบเจอ คือ ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การระดมทุนรูปแบบคราวด์-ฟันดิงหรือ
การระดมทุนจากมวลชน มีลกัษณะท่ีผูล้งทุนแต่ละรายจะลงทุนในจ านวนเงินท่ีไม่มาก แต่เน่ืองจากมีผูล้งทุนเป็น
จ านวนมาก ท าให้สามารถระดมทุนได้ตามจ านวนท่ีต้องการ การระดมทุนรูปแบบคราวน์ฟันดิงมีทั้งหมด 4 
รูปแบบ คือ รูปแบบการบริจาค รูปแบบการไดรั้บส่ิงตอบแทนเป็นส่ิงของหรือของขวญั รูปแบบการระดมทุนโดย
ท าเป็นสัญญากู้ยืมเงินและรูปแบบการได้รับส่ิงตอบแทนเป็นหุ้น การระดมทุนจะท าผ่านเว็บไซต์กลาง หรือท่ี
เรียกว่า Funding Portal การระดมทุนในรูปแบบดงักล่าวเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ท่ี
มกัจะประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะน ามาปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ได้มาตรฐานและ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นการระดมทุนท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในต่างประเทศ การระดมทุน
รูปแบบคราวด์ฟันดิงจึงไดเ้ขา้มาเป็นการระดมทุนอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีมาจากประชาชนไดม้ากข้ึนและเป็นวงกวา้งข้ึนโดยผูป้ระกอบการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจหรือ
โครงการของตนให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลของโครงการอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนและดว้ยเหตุท่ีลกัษณะ
ของธุรกิจนั้นเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ การคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนประชาชนมีความตระหนกัรับรู้หรือจิตส านึก
ในเร่ืองของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ละเมิด ลอกเลียน ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นมากนอ้ยเพียงใด 
ตลอดจนผลกระทบของการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น จะกระทบต่อผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ในแต่ละประเภท
โครงการในระดบัใด ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการทราบถึงสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบนัว่าประชาชนมีทศันคติ มีความรู้ในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัใด และผลของระดบั
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจะส่งผลกระทบต่อการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงในโครงการแต่ละประเภท
มากนอ้ยเพียงใด ผูศึ้กษาคาดว่าขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจในการประเมินความเส่ียง
และก าหนดรูปแบบโครงการท่ีเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพราะหากประชาชนขาดความ
ตระหนักรับรู้หรือขาดจิตส านึกท่ีดีเพียงพอ ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับทั้งฝ่ังผูป้ระกอบการท่ีไม่กล้าท่ีจะ
น าเสนอโครงการเพ่ือขอระดมทุนเพราะกลวัว่าจะถูกคดัลอกผลงาน ในขณะเดียวกันผูล้งทุนก็ไม่กล้าลงทุน
เช่นเดียวกัน ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้วจะเป็นเหตุให้การระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิงนั้น จะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการอยา่งท่ีควรจะเป็น  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ ระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อลกัษณะทางพฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือนกัลงทนุ
ท่ีแตกต่างกนั การรับรู้ความเขา้ใจในการส่ือสารขอ้มูลด้านประชากรจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ท่ีกล่าวไวว้่า
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย   

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม ตามท่ี ถวิล ธาราโภชน์ (2543) อธิบายไวว้่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ หน่ึงในนั้นคือปัจจัยทางด้านทศันคติ ซ่ึงเป็นตวัตดัสิน
พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบ ประกอบกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้
กล่าวเพ่ิมเติมถึงทศันคติ 4 ประการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ได้แก่ ประการท่ีหน่ึงตดัสินใจซ้ือโดยถือ
เกณฑเ์ศรษฐกิจ พิจารณาเลือกทางเลือกท่ีให้มูลค่าสูงสุด ประการท่ีสองตดัสินใจซ้ือโดยคลอ้ยตามผูอ่ื้น ประการท่ี
สามตดัสินใจซ้ือด้วยความเข้าใจ ค้นหาข้อมูลท่ีเหมาะสมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง และ
ประการสุดทา้ยตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวั จากการศึกษาสามารถน ามาปรับใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากผูผ้ลิตโดยตรงหรือจะตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้เลียนแบบ ซ่ึงการ
ตดัสินใจน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่าผูน้ั้นมีความตระหนกัรับรู้หรือทศันคติต่อการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างไร
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

2.1.3 แนวคิดเร่ืองการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายความถึง ผลงานสร้างสรรคข์อง
มนุษย ์ท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามสาขาความช านาญของผูส้ร้างสรรค์ โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่วนส าคญัต่อ
การพฒันาประเทศโดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึนอย่างมาก นอกจากการใชน้โยบายต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ประการส าคญัท่ีรัฐบาลควรตระหนกัถึงมากท่ีสุดคือ การสร้าง
จิตส านึกในการไม่ละเมิด ลอกเลียน ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ซ่ึงหากรัฐบาลพยายามส่งเสริมในการสร้าง
จิตส านึกในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ประชาชน ตระหนกัรับรู้ถึงความผิดและบทลงโทษก็จะสามารถแก้ปัญหา
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน (เทพรัตน์ พิมลเสถียร, 2560) 

2.1.4 แนวคิดและหลกัการการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2563) อธิบาย
ความหมายของการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงไวว้่าเป็นการระดมทุนจากประชาชนจ านวนมาก โดยผูล้งทุนแต่
ละรายจะลงทุนในจ านวนเงินท่ีไม่มาก แต่เน่ืองจากมีผูล้งทุนเป็นจ านวนมาก ท าให้สามารถระดมทุนไดต้ามจ านวน
ท่ีต้องการ การระดมทุนจะท าผ่านเว็บไซต์กลาง หรือท่ีเรียกว่า Funding Portal ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเป็น
ตวักลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างบริษทัและผูล้งทุนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัการระดมทุน ดงันั้น funding portal 
จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์โดยพิจารณา
คุณสมบติัและความพร้อมของระบบงานท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย มีฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง โดยจะตอ้งมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาท กรรมการของบริษทัตอ้งไม่มี
คุณลกัษณะต้องห้าม มีระบบงานท่ีพร้อมจะประกอบธุรกิจตามท่ีประกาศก าหนด เช่น ระบบตรวจสอบตวัตน 
คุณสมบติั ทดสอบความเขา้ใจการลงทุนของสมาชิก (knowledge test) ระบบการจดัการเก็บรักษาเงินค่าจองซ้ือ 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายจากผูอ่ื้น เป็นตน้ การระดม
ทุนในรูปแบบดงักล่าวเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ีมกัจะพบปัญหาการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีจะน ามาปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการให้ไดม้าตรฐานเพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั  

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชสิ้นคา้เลียนแบบ พบงานวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ
ของกลุ่มผูเ้ร่ิมท างานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครของ ปาลิดา หุเสนีย ์(2556) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบส่วนใหญ่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้เลียนแบบ ยกเวน้ระดบัการศึกษา 
นอกจากน้ีมีการวิจยัเร่ืองการรับรู้ ทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ปลอมของประชาชน 6 ชุมชน ใน
เขตเทศบาลต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ของวลัลี พุทโสม (2558)  พบว่าอายุ รายไดส่้วน
บุคคล และชุมชนท่ีอาศัยท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าปลอมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชน 6 ชุมชนท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ปลอม
ดา้นทศันคติ ค่านิยมและความตั้งใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัการศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาภายใตเ้ศรษฐกิจดิจิทลั: กรณีศึกษาธุรกิจเพลงในประเทศไทย ของ เทพรัตน์ 
พิมลเสถียร (2560) การศึกษาน้ีไดเ้สนอแนวทางส่งเสริมการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาด้วยการส่งเสริมการ
ท างานแบบบูรณาการและร่วมมือกัน ส่งเสริมการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้และการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างนกัร้อง ค่ายเพลง ผูแ้ต่งเพลง จากผลการศึกษา
สามารถวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของธุรกิจเพลงในประเทศ
ไทยคือ ปัจจยัในการปรับตวั การความร่วมมือกนัในภาคธุรกิจเพลง การสร้างการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ
สร้างความร่วมมือร่วมกนัและประการสุดทา้ยการมีจิตส านึกของประชาชน ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ดา้นความรู้ความเขา้ใจกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา งานวิจยัของ อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท  (2549) พบว่าการมี
กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอาจไม่สามารถป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาไดเ้พราะทศันคติของแต่
ละบุคคลไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ากการมีกฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ฎหมายซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของณฐั
พร ศรีสติ (2548) พบว่า ปัจจยัความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขโมยคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีจากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความส าคญัการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงหรือการจดัหาเงินทุนนั้นพบ
งานวิจยัท่ีท าการศึกษาปัจจยัสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจเร่ิมตน้ (สตาร์ทอพั) ในประเทศไทย ของ กฤษยา มะแอ 
(2561) จากการศึกษาพบว่าในการท าธุรกิจนั้นปัจจยัดา้นเงินทุนส าคญัมากกบัธุรกิจสตาร์ทอพั ส าหรับวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยัน้ีในเชิงกฏหมายนั้น วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 น าเสนอ
บทความวิชาการเร่ืองกฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ โดย ณัฐกฤตา กุลภทัรธนโชต 
(2561) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและหลกัเกณฑ์การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางกฎหมายการระดมทุนสาธารณะผา่น
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยท่ีใช้ในการก ากับดูแลมีข้อบกพร่องและมีความไม่ชดัเจน เร่ืองการ
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คุม้ครองผูล้งทุนในส่วนการเปิดเผยขอ้มูลและการจ ากดัจ านวนเงินลงทุนของผูล้งทุน ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าวยงัไม่มี
รายละเอียดเพียงพอท่ีจะคุ้มครองผูล้งทุน อีกทั้งยงัเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุนสาธารณะผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ดงันั้น ควรตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการระดมทุน
สาธารณะผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยเพ่ือท่ีจะสามารถท าให้กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและพฒันาตลาดทุนรูปแบบใหม่ของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งไดด้งัรูปท่ี 1 
 

      

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ดว้ยการออกแบบตวัแปรท่ีต้องการตามกรอบแนวคิดในการท าวิจยัจากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละสัดส่วนค่าใชจ่้ายต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุน โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ มีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices) ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ในการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ Likert Scale (1–5) ของระดบัความเห็น
โดยมีลกัษณะเป็นค าถามเป็นแบบ Interval Scale และใชม้าตราวดัของไลเคิร์ท (Likert’s five rating scale) ตามการ
อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) จ านวน 9 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารคิด
คะแนนโดยผูส้อบถามท่ีตอบค าถามในข้อนั้นได้ถูกต้อง คิดเป็น 1 คะแนน แต่หากผูต้อบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามในหวัขอ้นั้นผิดหรือไม่ทราบ คิดเป็น 0 คะแนน โดยคิดคะแนนเป็นจ านวนขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบถูกเท่านั้น ส่วนท่ี 4 ปัจจัยด้านความตระหนักถึงความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ Likert Scale (1–5) ของระดบัความเห็น ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบของระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง โดยลกัษณะของ
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แบบสอบถามจะเป็นแบบ Likert Scale (1–5) ของระดบัความเห็น ใชวิ้ธีการวดัระดบัผลกระทบจากลกัษณะหรือ
ประเภทของผลิตภณัฑ์หรือโครงการระดมทุน โดยจัดแบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่ ดงัน้ี งานศิลปะ การ์ตูนและ
ภาพประกอบ การออกแบบและเทคโนโลยี ภาพยนตร์และวิดีโอ อาหารและงานฝีมือ เกมส์ เพลง ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัเลือกจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงผูวิ้จยัคาดการณ์จาก
จ านวนผูข้อเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตจ านวน 1,620,274 ราย แหล่งท่ีมาของขอ้มูลมาจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เดือน กุมภาพนัธ์ 2564 เน่ืองจากอนุมานไดว้่าใชง้านผ่านอินเทอร์เน็ตในการ
ลงทุนเป็นหลกัและน่าเช่ือว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จกัการระดมทุนรูปแบบคราวน์ฟันดิงซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกนั ผูวิ้จยัไดอ้า้งอิงวิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ ภายใตส้มมติฐานท่ี
ก าหนดว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ณ ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และมี
ความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ 5 โดยจากการค านวณ พบว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมเท่ากับ 400 คน เพ่ือการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามดังกล่าวไปตรวจสอบคุณภาพโดยใช้การทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยด าเนินการทดสอบขอ้มูลจ านวน 30 ชุด ดงัท่ี ศิริขวญั แยม้นิล (2560) อา้งอิงการตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของ ครอนบชั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
จากผลการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.849  ซ่ึงมีค่าเกิน 0.7 สามารถสะท้อนถึงความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได ้
นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปขอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ทางดา้นเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้รวมถึงขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้เก็บ
ขอ้มูล ในส่วนของสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการพรรณนาขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทข่าวสารและ
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ t-test Independent สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมกบัระดบัการวดัของตวัแปร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบต่อระดบัการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาผา่นการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงโดยใชปั้จจยั 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล
หรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้สินคา้ ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและปัจจยัดา้นความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิง โดยมีผล
การศึกษาตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนแรกเป็นการรายงานผลการวิจยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละและค่า
ร้อยละสะสม โดยจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี 
และอายุระหว่าง 31-40 ปี ตามล าดบั ด้านสถานภาพ กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพโสดหรืออาศยัอยู่คนเดียวมากกว่า
สถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ 
และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 144 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 36.0 ดา้นระดบัรายได ้พบว่า
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ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูมี้ระดบัรายได ้15,000 – 30,000 บาท มากท่ีสุด และมีสดัส่วนค่าใชจ่้ายต่อบุคคลอ่ืน ประมาณ
การเป็นร้อยละจากสัดส่วนรายได ้ส่วนใหญ่มีสดัส่วนค่าใชจ่้ายร้อยละ 20 ต่อเดือน ส าหรับดา้นประสบการณ์การลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี และมี
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ สูงสุดส่ีอนัดบัแรก คือ ลงทุนในเงินฝากประจ าระยะสั้น หุ้น เงินฝาก
ระยะยาว และสลากออมทรัพย ์ตามล าดบั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจการระดมทุนรูปแบบ
ของการซ้ือหุ้นโดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นก าไรหรือเงินปันผล จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ของกลุ่มตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.40 
(S.D = 1.23) จดัอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นคา้ทั้งจากผูผ้ลิตโดยตรงและสินคา้เลียนแบบในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมากในขอ้ท่ีกล่าวว่าการใชสิ้นคา้แบรนด์
ต่างๆ ท่ีมาจากผูผ้ลิตโดยตรงท าให้เกิดความภาคภูมิใจสอดคลอ้งกบัขอ้ท่ีกล่าวว่าการใชสิ้นคา้เลียนแบบสินคา้ของ
ผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงท าให้เกิดความรู้สึกละอายใจ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มในการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมา
จากผูผ้ลิตโดยตรงมากกว่าสินค้าเลียนแบบ เม่ือน าข้อมูลท่ีกล่าวว่าการใช้สินค้าเลียนแบบสินค้าของผูผ้ลิตท่ีมี
ช่ือเสียง ท่านให้ความส าคญัดา้นราคามากกว่า มาพิจารณาประกอบ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 (S.D = 1.21) ท าให้
ทราบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีมาจากผูผ้ลิตโดยตรงแต่มีประเดน็ในเร่ืองของราคาสินคา้ท่ีค่อนข้าง
สูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเร่ืองรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง ต ่ากว่า 
15,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน มีสดัส่วนร้อยละ 50 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในส่วนของปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นการทดสอบวดัระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานด้านกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างไดต้อบค าถามวดัระดบั
ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาจ านวน 9 ขอ้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.86 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความรู้ดา้นกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระดบัปานกลางค่อนไปทางต ่ากว่าเกณฑ ์

ส าหรับปัจจัยด้านความส าคัญของการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึง
ความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิงในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.83 (S.D = 0.90) จดั
อยูใ่นเกณฑท่ี์ตระหนกัดีว่าการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงจะท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการพฒันาสินค้าและ
ช่วยยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศได ้หากมีมาตรการในการก ากับดูแลท่ีดีและกฎหมายช่วยคุ้มครองทั้งในฝ่ัง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีดีพอ จะท าให้เป็นช่องทางการระดมทุนท่ีเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในอนาคต 

ส่วนท่ีสองจะเป็นการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าความสมัพนัธ์ปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติการการตดัสินใจเลือกใช้สินค้า ปัจจัยด้านระดบัความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และปัจจยัด้านความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง ในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบต่อระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการระดมทุนรูปแบบ
คราวดฟั์นดิงเพียงใด โดยตวัแปรอิสระทั้ง 11 ตวั ร่วมกนัสามารถอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 24.8 (R2 = 0.248) 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีส่งผลระดบัการรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิง 

ตวัแปรอิสระ B Std. Error Beta t Sig. 

ปัจจยัส่วนบุคคลหรือประชากรศาสตร์ 
เพศ (Sex) 0.072 0.074 0.044 0.974 0.331 
อาย ุ(Age) -0.022 0.046 -0.024 -0.472 0.637 
สถานภาพ (Status)  -0.095 0.092 -0.051 -1.030 0.304 
ระดบัการศึกษา (Education) 0.157 0.059 0.129 2.638 0.009* 
อาชีพ (Career) -0.002 0.029 -0.003 -0.052 0.959 
รายได ้(Income) -0.047 0.034 -0.082 -1.384 0.167 
ค่าใชจ่้ายต่อบุคคลอ่ืน (Expense)  0.031 0.027 0.058 1.161 0.246 
ประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย ์(Invest) 0.058 0.034 0.087 1.723 0.086 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ 
(behavior) 

0.136 0.066 0.094 2.043 0.042* 

ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Knowledge) 

0.030 0.016 0.091 1.929 0.055 

ปัจจยัดา้นความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบ
คราวดฟั์นดิง (Important) 

0.426 0.051 0.386 8.383 0.000* 

(Constant) 1.126 0.335   3.361 0.001 
R = 0.498 R2  = 0.248 Adjusted R2  = 0.227 F = 11.657*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจใชสิ้นคา้ 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและปัจจยัด้านความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบ
คราวดฟั์นดิงพบว่า ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ในภาพภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของระดบั
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.498 เม่ือน าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจากตารางท่ี 1 มาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) จะไดเ้ป็นสมการดงัน้ี 
 

Awareness = 1.126 + 0.072  Sex –  0.022  Age  −  0.095  𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 
+ 0.157 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  −  0.002  𝐶𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟 –  0.047  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 
+  0.031  𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒  +  0.058  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 +  0.136  𝑏𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑟 
+ 0.030  𝐾𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒 +  0.426  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡     

 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ต่อการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิง คือ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจใชสิ้นคา้
และปัจจยัดา้นความส าคญัของการระดมทุน โดยทั้งสามปัจจยัมีทิศทางเดียวกนักบัระดบัการรับรู้ หมายความว่า 
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เม่ือมีระดบัการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน มีพฤติกรรมการตดัสินใจใช้สินค้าท่ีมาจากผูผ้ลิตโดยตรงมากข้ึนและมีความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงมากข้ึน จะส่งผลให้ระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของ
ระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโดยรวมของนักลงทุนใน
อนาคต และทางผูป้ระกอบการทราบถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัว่านกัลงทุนทัว่ไป มีความตระหนกัรับรู้ใน
เร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัใด และระดบัการรับรู้นั้นส่งผลกระทบต่อประเภทโครงการหรือหมวดหมู่
ผลิตภณัฑม์ากนอ้ยเพียงใด เพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการประเมินความเส่ียงและรูปแบบโครงการระดมทุนท่ีเหมาะสม 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
    

จากการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อระดบัการรับรู้ถึงผลกระทบของระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อ
การระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงแลว้พบว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการระดมทุนในหมวดหมู่ผลิตภณัฑใ์ดตาม โดยจาก
งานศึกษาฉบบัน้ีได้จ าแนกออกเป็น 8 หมวดหมู่ คือ งานศิลปะ การ์ตูนและภาพประกอบ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ภาพยนตร์และวิดีโอ อาหารและงานฝีมือ เกมส์ เพลง ส่ือส่ิงพิมพ ์จากการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่
ระดบัการรับรู้เร่ืองผลกระทบทุกหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์จะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา หากรัฐไม่มีมาตรการในภาคปฏิบติัท่ีช่วยคุม้ครองอยา่งรัดกุมและช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ว่าสินคา้
จะไดรั้บความคุม้ครอง ซ่ึงจะส่งผลให้การระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิงมีน้อย เน่ืองจากเจ้าของโครงการคราวด์
ฟันดิงขาดแรงจูงใจในการคิดค้นสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ โดยค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.78 (S.D = 1.00) โดย
หมวดหมู่เทคโนโลยีและการออกแบบจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาทั้งหมด 8 หมวดหมู่น้ี ซ่ึงหากเจา้ของ
โครงการระดมทุนท่ีตอ้งการเสนอโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นหลกั ควรเขียนแผน
โครงการครอบคลุมถึงเร่ืองประเด็นการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ชดัเจน ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาให้การยื่นขอจดทะเบียน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน ในทางกลบักนัหมวดหมู่อาหารและงาน
ฝีมือได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดในบรรดาทั้งหมด 8 หมวดหมู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกับท่ีงานวิจยัของ พิริยะ ผลพิรุฬห์ 
(2555) ท่ีกล่าวถึงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการบางรายท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบังานฝีมือว่ามีความเช่ือมัน่ใน
สินคา้ของตนยากท่ีจะถูกลอกเลียนแบบสินคา้เป็นประเภทท่ีซบัซ้อน เป็นหตัถกรรมโบราณท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน 
ต้องใช้ช่างฝีมือท่ีช านาญ ต้องผ่านการฝึกฝนในการผลิตเป็นเวลานานจึงจะสามารถผลิตสินค้าประเภทน้ีได้ 
นอกจากน้ีเพ่ือให้การระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนทางภาครัฐควรปรับปรุงขอ้บกพร่องสร้าง
มาตรการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัท่ี ณฐักฤตา กุลภทัรธนโชต (2561) หากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลยงัไม่
มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะคุม้ครองผูล้งทุน ย่อมเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ดงันั้น ควรตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการระดมทุนสาธารณะ
ผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยเพ่ือท่ีจะสามารถท าให้กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผา่นเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและพฒันาตลาดทุนรูปแบบใหม่ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต ขอ้จ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
ส ารวจ ซ่ึงผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Form และมีการกระจาย
แบบสอบถามผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้น ส่งผลให้กลุ่มประชากรมีการกระจายตวัค่อนข้างน้อย จึงอาจท าให้
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ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนและไม่สามารถน าไปอา้งอิงกบักลุ่มประชากรทั้งหมดได ้ในส่วนของขอ้เสนอแนะส าหรับ
งานวิจัยต่อเน่ือง ควรเพ่ิมการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากช่องทางอ่ืน ๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถาม
ทางออนไลน์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างท่ีหลากหลาย และสามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยไดค้รอบคลุมและ
แม่นย  ามากยิ่งข้ึน 
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การน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนีใ้นสถานการณ์ โควดิ-19
กรณศึีกษากจิการ A ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Presentation of the Case Study of Business A in Bangkok Related to 
Debtors in the Situation of COVID-19 

 

ชัชดา สุขเกษม1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 

Chatchada Sukkasem and Pussadee Polsaram 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มี
หลกัประกันเพ่ือศึกษาหาสาเหตุในการค้างช าระหน้ีบัตรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มี
หลกัประกนั และเสนอแนวทางบริหารจดัการช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ี โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากประชากรดว้ยการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรกิจการ A จ านวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกัน ส่วนใหญ่มีภาระหน้ีกับ
สถาบนัการเงิน กสิกรไทย มีการช าระเต็มจ านวน มีการครอบครองบตัรจ านวน 1 ใบ ใชผ้อ่นช าระสินคา้ การก่อหน้ี
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ มีการวางแผนการใชจ่้าย และไม่มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 2) สาเหตุใน
การคา้งช าระหน้ีบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัเกิดจากการไดรั้บผลกระทบ
จาก COVID-19  3) แนวทางบริหารจดัการช่วยเหลือ คือ ตอ้งการให้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบ่อยๆ 
 

ค าส าคัญ : หนี,้ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มหีลักประกัน, โควิด-19 
 

Abstract 
The objective of this study is to study the credit card, cash card, and unsecured personal loan utilization in order 
to investigate the cause of overdue among the group of debtors. The primary data was collected through 100 
questionnaires and the in-depth interviews with 6 Business A’s employees. The result indicated that 1) most of 
those with credit card, cash card, and unsecured personal loan utilization are obligated with Kasikorn financial 
institutions, while their monthly payment is full, and each possesses 1 card for product purchase. The cause  of 
debt is the desire to buy with cost planning, but without accounting ledger keeping. 2) The credit card, cash card, 
and unsecured personal loan overdue is due to the affect of Covid19. Also, 3) the method for solution is involved 
in the help frequently received by government. 
 

Keywords : Debt, Credit Card, Cash Card , Unsecured personal loans, COVID-19 
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1. บทน า 
 
กิจการ A คือ หน่วยงานกลางท่ีด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีแทนเจ้าหน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบการ

ทางการเงินทุกรายของลูกหน้ีอย่างครบวงจร ภายใตเ้กณฑ์และกรอบกฎหมายท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายย่อยท่ีมีหน้ีกบัเจ้าหน้ีหลายราย  โดยเป็นหน้ีเสียบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มี
หลกัประกนั เพ่ือให้มีโอกาสแกปั้ญหาหน้ี ปี 2560 ระยะท่ี 1 เกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดว้ยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสินส่วนบุคคลท่ีไม่
มีหลกัประกัน ธนาคารเจ้าหน้ี 16 แห่งท่ีเข้าร่วมกิจการ A มอบหมายให้กิจการ A เป็นหน่วยงานกลางเช่ือมโยง
ระหว่างลูกหน้ีและเจ้าหน้ีทุกราย ปี 2562 ระยะท่ี 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหน้ีบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคล
ของผูป้ระกอบการ non-bank 19 แห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพ่ือขยายโอกาสในการเขา้ถึงลูกหน้ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ปี 
2563 เดินหน้าเขา้สู่ “ระยะท่ี 3” โดยไดข้ยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหน้ีบตัรท่ีมีเจา้หน้ีรายเดียว และหน้ีบตัรท่ีอยู่
ในกระบวนการของศาลและมีค าพิพากษาแลว้ ปัจจุบนัไดป้รับปรุงคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมกิจการ A จากเดิมตอ้งมีหน้ี
บตัรท่ีเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาเป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจการ A 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการ A เร่ิมตน้ ปี พ.ศ. 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจการ A 560 ราย ปี พ.ศ. 2561 มีผูเ้ขา้ร่วม

กิจการ A จ านวน 527 ปี พ.ศ. 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจการ A จ านวน 2,107 ราย ปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2563 ใน 3 ไตรมาสแรก 
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจการ A จ านวน 8,300 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.61  เน่ืองดว้ยสถานการณ์หน้ีครัวเรือนไทยยงัอยูใ่นระดบั
น่ากงัวลใจ อีกทั้งเศรษฐกิจยงัมีแนวโน้มไม่ดีนกั ขอ้มูลภาระหน้ีต่อเดือนของครัวเรือนไทย คนไทยส่วนใหญ่เป็น
หน้ีส่วนบุคคล ท่ีมีระยะเวลาผ่อนสั้น และอตัราดอกเบ้ียแพง จึงท าให้ลูกหน้ีมีหน้ีคา้งช าระอยู่กบัธนาคารเจ้าหน้ี
หลายแห่ง 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั  
2. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุในการคา้งช าระหน้ีบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั  
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3. เพ่ือเสนอแนวทางบริหารจดัการช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจการ A สามารถวางแผนพฒันา ปรับปรุง ก าหนดรูปแบบการการให้บริการท่ีสามารถรองรับความตอ้งการของ

ผูม้าใชบ้ริการได ้กิจการ A สามารถพฒันาการให้บริการให้มีการครอบคลุมและครบวงจร ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกหน้ีไดม้ากข้ึน ประชาชนจะไดรั้บความรู้ทางการเงิน การวางแผนการเงิน และการบริหารการเงินท่ีดี เพ่ือจะ
ไม่ตกอยูใ่นวงัวนของการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัอีก ลดปัญหา และอุปสรรค ของลูกหน้ี อีกทั้งลูกหน้ีจะสามารถออกจาก
กบัดกัหน้ีได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior theory) 
แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล ์(1968) ไดใ้ห้ความหมาย ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง การกระท าของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ 
ชิฟแมน และคะนุค (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค

แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ 
ชิฟแมน และคะนุค (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การ

ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถสนองความ
ตอ้งการของตนได ้

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับมูลเหตุในการค้างช าระหนี้ 
ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2534) กล่าวว่าในการด าเนินงานของธนาคารนั้นจะมีลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

หลีกเล่ียงไดย้าก ทางธนาคารก็มีมาตรการในการติดตามทวงถามเพ่ือควบคุมหน้ีคา้งช าระให้อยู่ใน ระดบัท่ีไม่เกิน
ก าหนด ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ลูกหน้ีคา้งช าระหน้ีเกิดจากปัจจยั 3 ปัจจยัดงัน้ี 1) สาเหตุจากปัจจยัภายนอกเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ ค่านิยมและเทคโนโลยี และภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 2. 
สาเหตุจากปัจจยัภายในเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม ระบบ
การติดตามทวงถามและควบคุมหน้ีของธนาคารขาดประสิทธิภาพ  และระบบการคดักรองลูกหน้ีของธนาคารขาด
ประสิทธิภาพ 

3) สาเหตุจากตวัลูกหน้ี เกิดจากลูกหน้ีน าเงินไปใชผิ้ดวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืม ลูกหน้ียา้ยท่ีอยูอ่าศยั เปล่ียนงาน 
ถูกเลิกจ้าง ลูกหน้ีถึงแก่กรรม เจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ ลูกหน้ีใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย ลูกหน้ีหวงัผลก าไรทางธุรกิจสูง
เกินไป การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารอาจท าให้ธุรกิจหยุดชะงกั การทุจริตของผูบ้ริหารกิจการ และลูกหน้ีมีเจตนาท่ีจะ
ไม่ช าระหน้ี 

 

2.3 แนวคดิการสร้างวนัิยทางการเงนิ 
วีระพล บดีรัฐ (2553) กล่าวไวใ้นบทความวินยัทางการเงินสร้างได ้ถึงปัจจยัส าคญัท่ีช่วยในการส่งเสริมวินยั 

ประกอบดว้ย ก าลงัใจ ค่านิยม และวินยั 
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2.4 แนวคดิการสร้างวนัิยในการออมเงนิ 
ธนยัวงค์ กีรติวานิชย ์(2549) ไดก้ล่าวถึง การสร้างวินยัในการออมเงิน ว่าส่ิงส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัว่าการออม

เงินไม่ใช่ส่ิงท่ีกระท าเม่ือมีเงินเหลือใช ้หากแต่เป็นการกนัเงินส่วนหน่ึงออกมาออมก่อนท่ีจะน าส่วนท่ีเหลือไปใช้
จ่าย หากไม่มีวินยัคิดแต่จะรอให้มีเงินเหลือใชแ้ลว้จึงค่อยเก็บ ก็อาจตอ้งรอไปอีกนานแสนนานกว่าท่ีจะมีเงินออม 

 
2.5 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงกับแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ปิยะลกัษณ์ พุทธวงค ์และคณะ (2559) ไดก้ล่าวถึง การเป็นหน้ีของบุคคลมีวตัถุประสงค์มาจากการกูเ้พ่ือน าไป

ประกอบอาชีพ การกู้เพ่ือน าไปใชจ่้ายกรณีฉุกเฉิน การกู้เพ่ือใชใ้นการบริโภค การกู้เพ่ือน าไปเล่นการพนนัและ
อบายมุขสาเหตุการเป็นหน้ีหากวิเคราะห์ตามหลกัแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีหลกัในการวิเคราะห์ คือ ดา้นความ
พอประมาณ ดา้นการมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นความรู้ และดา้นคุณธรรม 

 
2.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
ใชเ้คร่ืองมือผงักา้งปลา (Fishbone diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis วิเคราะห์
สภาพองคก์ร เพ่ือคน้หา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่
สภาพท่ี ตอ้งการในอนาคต และ ใชเ้คร่ืองมือ PEST Analysis ส าหรับวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกทางการตลาด
ระดบัมหภาค 

 
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
วรางคณา บวัล้อม (2558) พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีของพนักงานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดั

เชียงใหม่ ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีของพนักงานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในจังหวดั
เชียงใหม่ พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีในดา้นปัจจยัพ้ืนฐาน พบว่า โดยมากมีพฤติกรรมการใชจ่้ายส าหรับการ
อุปโภค/บริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกาย พฤติกรรมการใชจ่้ายเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ฤทยัรัตน์ ดวงช่ืน (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้เงินกู ้ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีเงินของ
ลูกคา้เงินกูธ้นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรีในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางสงัคม 

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าบตัรเครดิตท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บตัรท่ีสุด คือ บตัรเครดิตของ
ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองส่วนใหญ่ คือ 1 ใบ โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชจ่้ายผ่านบตัร
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ก็คือ สินคา้อุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง หน้ีครัวเรือนกบัเศรษฐกิจภาคใต ้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจภาคใตใ้นอนาคต พบว่า หากรายไดเ้กษตรกรมีแนวโนม้หดตวัจากราคาสินคา้
เกษตรส าคญั (ยางพารา และปาลม์นา้มนั) ท่ีลดลง อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคต  
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต 
และการคา้งช าระหน้ี บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั ไดแ้ก่ ทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีเก่ียวกบัมูลเหตุในการคา้งช าระหน้ี เคร่ืองมือผงัก้างปลา SWOT Analysis และ PEST 
Analysis ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการคา้งช าระหน้ีและพฤติกรรมการ
ใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1 การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ  
1. การแจกแบบสอบถามผ่าน Google formให้ผูใ้ชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มี

หลกัประกนัทัว่ไป เพ่ือเก็บขอ้มูลแบบสอบถามตามจ านวนท่ีตั้งไว ้และมีการทดลองแจกแบบสอบถามประมาณ 
20 ชุด ก่อนน าไปแจกจริง จากนั้นจะด าเนินการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไป
วิเคราะห์ 

2. การเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือหาเหตุปัจจยัของจ านวนลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงขอ้มูล ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ี โดยจะสัมภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการ จ านวน 1 ท่าน 
และผูจ้ดัการ จ านวน 1 ท่าน พนกังาน จ านวน 4 ท่าน 

 
3.2 การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน สถิติ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดคา้งช าระหน้ี และพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่
มีหลกัประกนั 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในท่ีใชใ้นคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัทัว่ไป 

ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ มีจ านวน 5,701,394 ราย ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ของ ทาโร ยามาเน่ (1973) มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  และมีการคลาดเคล่ือนในการสุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 10 จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน ใช้ระยะเวลาการแจกแบบสอบถาม วนัท่ี 12 – 30 
มกราคม พ.ศ. 2564 

 

พฤติกรรมการใชบ้ตัร 
แนวทางมาตรการ 

การช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ี 
สาเหตุของการคา้งช าระหน้ี 
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3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์โดยใชก้าร

วิเคราะห์ทางสถิติประมวลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูศึ้กษาเลือกใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนา 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน บทความ หรือหนงัสือ
ต่าง ๆ และใชข้อ้มูลจากสมัภาษณ์ มาวิเคราะห์โดยใชห้ลกัการแนวคิดและทฤษฎี เคร่ืองมือผงักา้งปลา SWOT และ 
PEST เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ี ในเชิงพรรณนา 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 54 54 
อาย ุ26 – 30 ปี 44 44 
สถานภาพ โสด 69 69 
อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน  57 57 
รายได ้10,001 – 20,000 บาท  33 33 
การศึกษาปริญญาตรี  81 81 

 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 
พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดิต จ านวน ร้อยละ 
มีภาระหน้ีกบั กสิกรไทย 31 16.7 
มีการช าระเตม็จ านวน 54 54 
ใชผ้อ่นช าระสินคา้  44 44 
การใช้จ่ายข้ึนอยู่กบัความต้องการ
ในการซ้ือสินคา้ 

66 66 

ไม่มีการท ารายรับ-รายจ่าย 61 61 
 
ตารางที่ 3 สาเหตุในการคา้งช าระหน้ีบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 
สาเหตุในการค้างช าระหนี้ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ผลกระทบจาก COVID-19 4.63 0.89 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ี บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ตอ้งการให้มีมาตรการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐบ่อย ๆ 

4.23 1.09 
มีความตอ้งการมากท่ีสุด 

 
การศึกษาน้ีกลุ่มตวัอยา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-30 ปี สถานะภาพโสด อาชีพ

พนกังาน/ลูกจ้างเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดบัการศึกษาสูงสุดเฉล่ียปริญญาตรี ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงิน กสิกรไทย มีการช าระเต็ม ใชผ้่อนช าระสินคา้ การก่อหน้ี
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ และไม่มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสาเหตุในการ
คา้งช าระหน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุในการคา้งช าระหน้ี คือ การไดรั้บ
ผลกระทบจาก COVID-19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ี คือ ตอ้งการให้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบ่อยๆ 

 
การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก 
สมัภาษณ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการให้ความเห็นในเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุลคลท่ีไม่

มีหลกัประกนัว่า สถาบนัการเงินต่าง ๆ ให้ตวามสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน ทั้งบริการท าบตัรเครดิต การ
ปล่อยสินเช่ือง่ายๆ ท าให้ตวัลูกหน้ีเขา้ใจการใชบ้ตัรแบบผิดวตัถุประสงค ์เม่ือไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน ท าให้
ตวัลูกหน้ี ไม่วางแผนควบคุมการใชเ้งินให้อยูใ่นกรอบของรายได ้ท าให้มีหน้ีเกินรายได ้จนไม่สามารถช าระขั้นต ่า
ได ้กลายเป็นหน้ีเสีย (NPL) หากลูกหน้ีแก้ไขหน้ีตั้งแต่ก่อนเป็นหน้ีเสียได ้ดว้ยการหยุดหน้ี แลว้เพ่ิมรายไดเ้สริม 
หรือลดค่าใชจ่้าย จะช่วยให้ทยอยเคลียร์หน้ีท่ีมีอยูไ่ด ้  

 
สมัภาษณ์ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการให้ความเห็นในเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุลคลท่ีไม่มี

หลกัประกนัว่าลูกหน้ีมีความสะดวกในการใชจ่้าย หากไม่มีเงินสด ก็สามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้โดยลูกหน้ีไม่คิดถึง
ผลท่ีจะเกิดในอนาคต ท าให้ไม่สามารถช าระเงินไดค้รบ สุดทา้ยท าให้ช าระไม่ไหวกลายเป็นหน้ีเสีย (NPL) หากมี
หลกัสูตรการวางแผนทางการเงิน การบริหารหน้ีในชั้นปีสุดท้ายในทุกระดบัการศึกษา เพ่ืออบรม ให้ความรู้
ทางการเงิน ทางลูกหน้ีจะไดใ้ชบ้ตัรเครดิตแบบถูกวิธี ท าให้ไม่เกิดหน้ีเสีย 

 
สมัภาษณ์พนกังาน 
พนักงานให้ความเห็นในเร่ืองพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุลคลท่ีไม่มี

หลกัประกนัว่า ลูกหน้ีส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือความสะดวกในการช าระและซ้ือสินคา้อุปโภค เม่ือลูกหน้ีใชบ้ตัร
เครดิตโดยไม่ค านึงถึงความจ าเป็น ท าให้ตวัลูกหน้ีขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี
ได ้มาจากสาเหตุท่ีมีค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัเยอะข้ึน และเม่ือมีสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ลูกหน้ีบางราย ถูก
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ออกจากงาน ภาระค่าใชจ่้ายเท่าเดิม รายไดล้ดลง จึงไม่มีเงินผ่อนช าระต่อ ลูกหน้ีก็กลายเป็นหน้ีเสีย หากลูกหน้ีมี
การวางแผนช าระหน้ีอย่างเป็นระบบ จดัท ารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน เพ่ือดูยอดเงินคงเหลือท่ีจะไวช้ าระหน้ีได ้
แลว้เลือกปิดหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียสูงก่อน จะท าให้ลูกหน้ีแกไ้ขปัญหาหน้ีเสียได ้
 

ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 
ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน สถิติ จากธนาคารแห่งประเทศไทย พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต

เกิดจากความสะดวกในการสมคัรใชบ้ตัร การตอบสนองความตอ้งการในการจบัจ่ายไดอ้ยา่งง่ายดาย ความสะดวก
ในการช าระและซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค และตอ้งการผ่อนสินคา้ หรือตอ้งการมาใชจ่้ายภายในครอบครัว อีกทั้ง
ไม่วางแผนควบคุมการใชเ้งินให้อยู่ในกรอบของรายได ้หรือท่ีเรียกว่า ใชจ่้ายเกินตวั ท าให้มีหน้ีเกินรายได้มาก
เกินไป จนไม่สามารถช าระขั้นต ่าได ้อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงมีหน้ีในระดบัสูงอยู่เดิมมี
ความเปราะบางทางการเงินเพ่ิมข้ึน จนท าให้กลายเป็นหน้ีเสีย (NPL) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบักิจการ A มี
มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี คือ การลดดอกเบ้ียและการพกัช าระหน้ี ซ่ึงไดด้ าเนินการใน 6 เดือนท่ีผ่านมา (เม.ย. -  
ก.ย. 2563) ผลท่ีออกมาโดยรวมถืออยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ สามารถตอบโจทยข์องลูกหน้ีและเจา้หน้ีไปพร้อม ๆ กนั 
ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถผ่อนช าระค่างวดได้รับการผ่อนปรนให้พกัช าระหน้ีโดยไม่ถือว่าผิดนัด ประวติัจะไม่เสีย 
ในขณะท่ีลูกหน้ีท่ียงัผอ่นช าระเขา้มาต่อเน่ือง ไดรั้บการลดดอกเบ้ียเพ่ิมเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วง 
COVID-19 ซ่ึงในมุมน้ี ถือว่าช่วยลดความกงัวลดา้นสภาพคล่องของสถาบนัการเงินดว้ย 

 

อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาน้ีพบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งมีผูใ้ชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ใชใ้น

การผอ่นช าระสินคา้ และใชใ้นยามฉุกเฉิน อยา่งท่ีกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าบตัรเครดิตท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใชบ้ตัรท่ีสุด คือ บตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชจ่้ายผ่านบตัรมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก ก็คือ สินคา้อุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอย่างท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง หน้ีครัวเรือนกบัเศรษฐกิจภาคใต ้การเติบโตของสัดส่วนรายไดม้ากกว่าค่าใชจ่้าย ดี 
เม่ือพิจารณาในอีก 5 ปีขา้งหน้า พบว่า หากรายไดเ้กษตรกรมีแนวโน้มหดตวัจากราคาสินคา้เกษตรส าคญั ท่ีลดลง 
อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคต  

ดา้นพฤติกรรมให้ผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา บวัลอ้ม (2558) พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีของ
พนกังานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าโดยมากมีพฤติกรรมการใชจ่้ายส าหรับการอุปโภค/
บริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกาย  

ดา้นการคา้งช าระ สาเหตุส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจซบเซา ให้ผลสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ฤทยัรัตน์ ดวงช่ืน (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้
เงินกู ้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
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การช าระหน้ีเงินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรีใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางสงัคม 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั

เกิดจากความสะดวกในการสมคัรใชบ้ตัร ความสะดวกในการช าระและซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค และตอ้งการผอ่น
สินคา้  

สาเหตุการคา้งช าระ คือ ไม่วางแผนควบคุมการใชเ้งินให้อยูใ่นกรอบของรายได ้หรือท่ีเรียกว่า ใชจ่้ายเกินตวั ท า
ให้มีหน้ีเกินรายไดม้ากเกินไป จนไม่สามารถช าระขั้นต ่าได ้กลายเป็นหน้ีเสีย (NPL) ใชจ่้ายโดยไม่คิดถึงผลท่ีจะ
เกิดในอนาคต การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองมาจากมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัเยอะข้ึน สถานการณ์ 
COVID-19 เศรษฐกิจไม่ดี เงินเดือนลดลง ท าให้ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี 

แนวทางการแกไ้ขหน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีไปให้กบัผูบ้ริหาร ฝ่ายรับจ้างบริหารหน้ีส่วน
บุคคล เป็นผูป้ระเมินและให้เหตุผลถึงความเป็นไปได้ ผูบ้ริหารกิจการ A พบว่าทางเลือกท่ีเป็นไปไดแ้ลว้สามารถ
ลงมือท าได้เลย คือ ให้กิจการ A จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบนั เพ่ือให้หน่วยงานท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเร่ือง
วางแผนการเงิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน ให้ค าปรึกษาพร้อมสอดแทรกความรู้ให้กบัประชาชน ทางผูบ้ริหาร
กิจการ A ฝ่ายรับจา้งบริหารหน้ีส่วนบุคคล เลง็เห็นว่าควรให้มีการจดัตั้งหน่วยงานให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ก่อนท า
ธุรกรรมการเงิน และหลงัท าธุรกรรมการเงิน ช่วยให้ประชาขนมีท่ีให้ขอค าปรึกษาไม่ว่าเร่ืองหน้ีจะถึงขั้นตอนไหน
แลว้ก็ตาม คาดว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ คือ ช่วยให้ประชาชนเขา้ใจวตัถุประสงค์ในการ
ขอท าธุรกรรมการเงิน และท าให้ลดการเกิดหน้ีเสีย (NPL) ได้ และประชาชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจดา้น
การเงินมากข้ึน หน้ีเสีย (NPL) ลดลง เศรษฐกิจก็ดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  
ขอ้เสนอแนะส าหรับกิจการ A ฝ่ายรับจา้งบริหารหน้ีส่วนบุคคล ควรจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. เสนอให้จดัตั้งหน่วยงานให้ท าหนา้ท่ีให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาหน้ีสิน 
2. เสนอให้กิจการ A ร่วมมือกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีท่ีหลกัประกนั 
3. เสนอให้ท าแอพพลิเคชัน่บนัทึกรายรับ-รายจ่าย 
4. เสนอให้ออกมาตรการช่วยเหลือต่อในระยะยาว 
ขอ้เสนอแนะส าหรับสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ เช่น ธนาคาร ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (non-

bank) อิออน พรอมมิส อีซ่ีบายฯลฯ มีค าแนะน าว่า 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการปรับโครงสร้างหน้ี ของประเทศเพ่ือนบา้นในแถบเอเชีย ว่ามีความเหมือน

หรือความแตกต่างกนัอยา่งไร การจดัการหาแนวทางการแกไ้ขก่อนท่ีลูกหน้ีจะเป็น NPL เป็นตน้  
2. ควรศึกษาหาแนวทางการควบคุมไม่ให้เกิดหน้ีเสียของต่างประเทศ ในสถานการณ์ COVID-19 
3. ควรท าการศึกษาหน้ีท่ีมีหลกัประกนั เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขในสถานการณ์ COVID-19 
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4. ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่ช าระหน้ีของลูกหน้ี เพ่ือน าผลไปพฒันารูปแบบการบริหารดา้นการ
ปล่อยสินเช่ือของแต่ละสถาบนัการเงิน 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกซ้ืออุปกรณ์กฬีาแบดมินตันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor that Impact towards Marketing Mix and Consumer Behavior  
to Decisions Making to Purchasing Badminton Equipment in Bangkok 

 

ชัญญานุช พรหมศริน1 
Chanyanutch Promsarin 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 384 คน โดยใชโ้ปรแกรม (Statistics Package for Social Sciences: SPSS) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีข้ึนไป และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป โดยปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ดีท่ีสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, การตัดสินใจเลือกซื้อ, การเลือกซื้ออุปกรณ์
แบดมินตัน 
 

Abstract 
This research is study of factors of marketing mix and Consumer Behavior to decisions making to purchasing badminton 
equipment in Bangkok. This study is quantitative research from the sample size will be 384, Results showed the personal 
information revealed that most samples were male, aged over 50 years, had bachelor’s degree or equivalent, monthly 
income more than 30,001 baht, had own business. As a result of the factor analysis, the factors of Marketing Mix that to 
decisions making to purchasing badminton equipment in Bangkok that found to be the best 1) Promotions 2) Product 3) 
Place and 4) Price, while consumer behavior factors which does not impact towards decision making to purchasing 
badminton equipment in Bangkok with a statistically significant level of 0.05 
 

Keywords: Marketing Mix Factors, Consumer Behavior, Decisions Making to Choosing, Purchasing Badminton 
Equipment 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: chanyanutch.p@gmail.com 
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1. บทน า 

 
กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนัและเป็นกีฬาท่ีเล่นกนัเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งยงัเป็น

กีฬาท่ีสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั รวมทั้งกระแสสุขภาพของคนมีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาท่ีมีผูห้ันมาให้
ความส าคญัอย่างเห็นไดช้ดั ส่งผลให้ตลาดเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาในเมืองไทยมีมูลค่ากว่า 1 หม่ืนลา้นบาท ส่งผลให้แต่
ละปีมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจคอร์ตแบดมินตนัไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นบาท ไม่รวมช่วงกลางวนัและค่าบริการอ่ืน  ๆอีกจ านวน
มาก โดยปัจจุบนัสนามแบดมินตนัในประเทศไทย มีอยูก่ว่า 300 แห่ง โดยพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เป็นศูนยร์วมสนามแบดมินตนั
ท่ีมากท่ีสุด รวมกว่า 200 แห่ง โดยแบ่งเป็นสนามของเอกชนประมาณ 150 แห่ง แต่ละแห่งจะมีคอร์ดให้บริการ โดยเฉล่ีย 
6-8 สนาม มีค่าใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 100-150 บาท และจะมีช่วงเวลาท่ีมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 100% 18.00-22.00 น. (สยามธุรกิจ, 
2556) 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดโรคระบาด Covid-19 ท าให้ผูค้นหันมาตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
การออกก าลังกายจึงเป็นยารักษาโรคท่ีดีท่ีสุดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 แต่ธุรกิจเก่ียวกับแบดมินตันก็ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว และจ าเป็นตอ้งหยดุชะงกัลง จึงท าให้ยอดขายลดลง และหลงัจากการแพร่ระบาดของ
โรคคล่ีคลายลงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะดูแลตวัเองก็มีมากยิง่ข้ึน ธุรกิจเก่ียวกบัแบดมินตนัไดก้ลบัมาเปิดตวัอีก
คร้ัง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัจะท าให้ความตอ้งการสินคา้เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กนัออกไปดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจะคดัสรรและน าเสนอสินคา้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกลุ่มคนรักสุขภาพการ
ออกก าลงักายกีฬาประเภทแบดมินตนัไดรั้บความสนใจและมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึน การใส่ใจดูแลสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยหันมาให้ความส าคญัในการดูแลสุขภาพร่างกายในเชิงป้องกันและเสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกายมากข้ึนดว้ยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 
2563)  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ชาญวิทย ์ภกัดีเกียรติวงศ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือไม้
แบดมินตนัท่ีน าเขา้จากบริษทัผูผ้ลิตตราสินคา้ Yonex, Victor, Lining และ Apac ของผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในเขตจงัหวดั
ชลบุรี และงานวิจยัของ ภาจิรา เอกหาญกมล (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สนามแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้ผูวิ้จยัมีความ
สนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬา
แบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ
กิจการไดน้ าขอ้มูลไปวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคและน าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัได ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอีกดว้ย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การท าวิจยัคร้ังน้ีไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดและทฤษฎี ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 
2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร

หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบดว้ย 4 ตวัแปร (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดงัต่อไปน้ี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้หรือส่ิงท่ีผูข้าย
ตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้(Tangible Products) และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible 
Products)  

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะต้อง
พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของ
การตลาดสายสมัพนัธ์  

 
2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) 

 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการหรือ

พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั
ต่อการซ้ือสินคา้และบริการ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน ตลอดจน 
ผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและสงัคมไดอ้ธิบายค าถามทั้ง 7 ประการดงัน้ี 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is the Target Market?) หมายถึง ในตลาดมีผูบ้ริโภคมากมาย และไม่ใช่
ทั้งหมดท่ีจะเป็นลูกคา้ของธุรกิจ หนา้ท่ีส าคญัของนกัการตลาดคือตอ้งส ารวจว่าใครมีแนวโนม้เป็นลูกคา้เป้าหมาย
ของเราไดแ้ละมีลกัษณะอยา่งไร คนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 463 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2. ตลาดซ้ืออะไร (What Does the Market Buy?) หมายถึง การทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าท่ีมี
ความตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์  

3. ท าไมจึงซ้ือ (Why Does the Market Buy?) หมายถึง การพิจารณาถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและรักษาคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เห็นเหตุผลให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?) หมายถึง การตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนเขา้
มามีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะผูท่ี้ท าหน้าท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูใ้ช้โดยตรง ผลิตภณัฑ์นั้นใช้
ร่วมกนัหลายคน ผูซ้ื้อไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจึ์งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
การศึกษาเพ่ือน าไปวางแผนการโฆษณาจึงตอ้งพิจารณาว่ามีกลุ่มอา้งอิงใดเขา้ถึงผูซ้ื้อและผูใ้ชบ้า้ง  

5. ซ้ือเม่ือใด (When Does the Market Buy?) หมายถึง การพิจารณาเพ่ือทราบถึงโอกาสในการซ้ือของลูกคา้
เพ่ือการวางแผนการผลิต และการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการบริโภคมาก
ตามฤดูกาล  

6. ซ้ือที่ไหน (Where Does the Market Buy?) หมายถึง การทราบถึงสถานท่ีท่ีลูกคา้นิยมหรือสะดวกท่ีจะไป
ซ้ือ เพ่ือบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้  

7. ซ้ืออย่างไร (How Does the Market Buy?) หมายถึง เพ่ือให้ทราบว่าลูกคา้มีขั้นตอนการซ้ืออย่างไร ตั้งแต่ 
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซ้ือ จะช่วยให้ธุรกิจน าข้อมูลไปวาง
แผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายได้มากท่ีสุด ส่วนการทราบถึงความรู้สึกของลูกค้า
ภายหลงัการซ้ือและ ใช้ผลิตภณัฑ์จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและบริการได้ดี สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน      

 
2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making)  

 
(Nattha, 2557) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณา หรือประเมินอย่างดีแลว้ว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ
องค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุม โดยมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Buying Decision Process) (Modal, 2557) เป็นล าดบัขั้นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีท าให้เกิดการซ้ือ ดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง ทั้งท่ี
เกิดจากภายในตนเองและเกิดจากพวกส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ (ภายนอก) เช่น ความหิว ความเจ็บปวด ฯลฯ และยงั
รวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Needs) 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้เม่ือถึงในระดบัหน่ึง 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ แลว้ความตอ้งการนั้นไดเ้กิด
แรงกระตุน้จากภายในและภายนอกตนเองมากพอ ความตอ้งการท่ีไม่สามารถเกิดการสนองความตอ้งการไดท้นัที 
ความตอ้งการนั้นจะถูกจดจ าไว ้และจะมีการสนองความตอ้งการในภายหลงั ท าให้เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้มาก
พอ จะท าให้เกิดการหาขอ้มูลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ ซ่ึงแหล่งของขอ้มูลท่ีสามารถไปหาได ้ 
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง เม่ือทางผู้บริโภคได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
มาแลว้ ผูบ้ริโภคตอ้งท าความเขา้ใจถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมา แลว้จึงท าการประเมินทางเลือกต่างๆ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง ผูบ้ริโภคไดมี้การประเมินทางเลือกในขั้นตอนท่ีสามแลว้ จะ
ท าให้ผูบ้ริโภคได้ทางเลือกท่ีพอใจท่ีสุด ผูบ้ริโภคจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือ  

5. พฤตกิรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดผ้่านขั้นตอนการ
ซ้ือหรือการไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะพอใจหรือไม่พอใจ ข้ึนอยู่กบัความท่ีผูบ้ริโภคไดค้าดหวงั
กบัผลิตภณัฑ์นั้นไวข้นาดไหนตามท่ีพนกังานขายหรือส่ือโฆษณา แหล่งขอ้มูลมีความแตกต่างกบัการท่ีไดรั้บรู้ถึง
การปฏิบติังานจริงๆ ของผลิตภณัฑน์ั้นมากนอ้ยเพียงใด 

ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎี มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและไดก้ าหนดกรอบแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
 
 ตวัแปรต้น   ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
ในการศึกษาคน้ควา้วิจยั เร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้โดย

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ปัจจัยพฤตกิรรมของผู้บริโภค (6W1H) 
1. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?)  
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?)  
3. ท าไมจึงซ้ือ (Why?)  
4. ใครท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ 
ผูบ้ริโภคบา้ง (Whom?) 
5. ซ้ือเม่ือไหร่ (When?)  
6. ซ้ือท่ีไหน (Where?)  
7. ซ้ืออยา่งไร (How?) 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ 
กฬีาแบดมนิตนัของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาและ 
ความตอ้งการ 
2. ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 
3. ดา้นการประเมินทางเลือก 
4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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เก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ คือ เป็นขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลดว้ยตนเองในงานวิจยัน้ีคือการใชแ้บบสอบถามท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 คน ท่ีเป็นผูม้าใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และการเก็บขอ้มูล
แบบทุติยภูมิ คือ เป็นขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไม่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเอง แต่มีผูอ่ื้นหรือหน่วยงานอ่ืน  ๆท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไว้แล้ว เช่น วิทยานิพนธ์ท่ีผูอ่ื้นท าไว้ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือจากส่ือต่างๆ เน่ืองจากการท าวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยไม่
สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ดงันั้น 
ผูวิ้จยัจึงไดใ้ชสู้ตรการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% (อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงัสูตรต่อไปน้ี 
 

สูตร  𝑛 =
𝑍2

4𝑒2 
 
โดยท่ี 𝑛  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 𝑧2 คือ แทนค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงปกติมาตรฐานซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบั 
    ความเช่ือมัน่ ท่ีก าหนดคือ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.96)    
 4𝑒2 คือ ความคลาดเคล่ือนในการประมาณสดัส่วนของประชากรทั้งหมดท่ียอมรับไดคื้อ 5%  
    (มีค่าเท่ากบั 0.05) 
 
 แทนค่าจากสูตร 𝑛 =  (1.96)2 

      4(0.05)2 
                                                   =     384.16  

ดงันั้น ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 384 คน 
โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงจะไปท าการเก็บ

แบบสอบถามท่ีสนามแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง เน่ืองจากสนามแบดมินตนัทั้ง 8 แห่งน้ีมีสนาม
เป็นจ านวนมาก ท าให้มีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีร้านขายอุปกรณ์ภายในสนามแบดมินตนั จึงสามารถเป็น
ตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งได ้ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบ Likert Scale และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) จดัระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งคะแนนระดบัเป็น 5 ระดบั 
และมีเกณฑก์ารอภิปรายผลวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
โดยการค านวณช่วงกวา้งระหว่างชั้นตามหลกัการหาค่าพิสยั  
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 อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
              จ านวนชั้น 
 = 5 – 1 
  5 
 = 0.8 

 จากเกณฑด์งักล่าวจะสรุปการแปลความหมายของคา่คะแนนได ้ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงว่า เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20 แสดงว่า เห็นดว้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40 แสดงว่า ไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.40 แสดงว่า ไม่เห็นดว้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80 แสดงว่า ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยผลการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัดว้ยค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชก้ารทดสอบดว้ยเคร่ืองมือสถิติดว้ย
การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิครอนบราค – อลัฟ่า (Cronbachs’s alpha) โดยมีค่าระดบัความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.844 ซ่ึงถือได้ว่า อยู่ในระดบัดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและ
สามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได ้
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลทัว่ไป พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีข้ึนไป และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมี
รายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
เลือกซ้ืออุปกรณ์ดว้ยตนเอง โดยขอ้มูลของอุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัพบไดบ้่อยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต/ เว็บไซต์ และ
ซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัมากกว่า 1 ปี คร้ัง โดยเลือกซ้ือผ่านช่องทางร้านคา้ออนไลน์ เช่น Shopee Lazada Facebook 
และ Line Official Account  และนิยมช าระเงินในรูปแบบเงินสดหรือการช าระเงินปลายทางเม่ือได้รับสินค้า ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัต่อคร้ังเป็นจ านวนเงิน 1,000 – 1,500 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือ
รองเทา้ส าหรับการใส่เล่นกีฬา และมีเกณฑใ์นการเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัจากความคงทน แขง็แรง  

  
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0 : ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจัยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬา
แบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดว้ย Regression 

ปัจจยัทางด้านส่วนประสม 
ทางการตลาด 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กฬีาแบดมินตนั 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Unstandardized 
 Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(constant) 1.273 0.241  5.284 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ์  0.201 0.061 0.170 3.322 0.001* 
ดา้นราคา  0.121 0.050 0.129 2.434 0.015* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.101 0.041 0.135 2.427 0.016* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.231 0.048 0.277 4.762 0.000* 

R = 0.571a, R Square = 0.326, Adjusted R Square = 0.319, SEE = 0.373 
(* ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05)  

 
จากตารางท่ี 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
Y = 1.273 + 0.201 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.121 (ดา้นราคา) + 0.101 (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.231 (ดา้น

การส่งเสริมการตลาด) 
ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.319 แสดงว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 31.9 ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
และสามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายรายด้าน และเม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์
กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุอย่างง่าย (Simple Regression) เพ่ือหาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H0 : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1 : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 468 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 2 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดว้ย Regression 

ปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภค 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กฬีาแบดมินตนั 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Unstandardized 
 Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(constant) 4.363 0.125  35.029 0.000 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค -0.074 0.042 -0.090 -1.758 0.079 

R = 090a, R Square = 0.008, Adjusted R Square = 0.005, SEE = 0.450 
(* ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05)  

 
จากตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

Y = 4.363 + 0.074X (พฤติกรรมของผูบ้ริโภค) 

ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุอย่างง่าย (Simple Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากบั -0.074 แสดงว่า ระดบัของการตดัสินใจ
ลดลง 1 หน่วย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครลดลง 
0.074 หน่วย โดยค่า Sig. เท่ากบั 0.079 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายความว่า ปัจจยัทางดา้น
พฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลทัว่ไปของผูม้าใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีข้ึนไป และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมี
รายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์
กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดี้ท่ีสุดคือ 1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2) ดา้นผลิตภณัฑ์ 3) ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และ 4) ดา้นราคา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญวิทย ์ภกัดีเกียรติวงศ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัท่ีน าเข้าจากบริษทัผูผ้ลิตตราสินค้า Yonex, Victor, Lining และ Apac 
ของผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่าส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อการเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัท่ีน าเขา้จากบริษทัผูผ้ลิตตราสินคา้ Yonex, Victor, Lining และ Apac ในขณะท่ีปัจจยั
ทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูวิ้จยัไดน้ าสรุปผลการศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยใช้
เป็นแนวทางในการเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัและเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้กบัธุรกิจท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบักีฬาแบดมินตนัพอสังเขป ซ่ึงควรปรับใชก้ลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) โดยมุ่งเน้น
กลยุทธ์การร่วมเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบับริษทัทางด้านการเงินต่าง  ๆเช่นบตัรเครดิตหรือเดบิต ตลอดจน Application ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งดา้นการจบัจ่ายเงินแบบไร้เงินสด เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 นัน่เอง ซ่ึงขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม
ของผูต้อแบบสอบถามในงานวิจยัน้ีมีระยะเวลานอ้ย เพียงช่วงสั้น  ๆเท่านั้น จึงอาจส่งผลให้ขอ้ค าถามไม่ครอบคลุมมาก
เพียงพอ 2) ด้านกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยโดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างไม่ให้ความส าคญักับรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถามเท่าท่ีควร ทั้งน้ี เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
ส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ผูวิ้จยัจึงเห็นควรให้ท าการศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิมขอ้มูลในส่วนของแบบสอบถาม หรือ การน าแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืน  ๆมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ 
เป็นตน้ อีกทั้งควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผลการศึกษาให้ผลการศึกษาครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของลูกค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factor that Impact towards Marketing Mix and Consumer Behavior to 
Decisions Making to Purchasing Air Condition in Bangkok and its vicinity 

 

ชัยวัฒน์  เหลืองอบอุ่น1 และ จรัชวรรณ  จันทรัตน์2 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตุัประสงค์เพ่ือศึกษาและส ารวจพฤติกรรม (6W1H ) ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)1 กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยท าการรวบขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใชใ้นท่ีอยู่อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 385 คน สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิ เคราะห์สมการถดถอยเ ชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) โดยผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี ท่ีสมรสแล้วและส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพขา้ราชการและเจ้าของธุรกิจซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่เคยซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศและติดตั้งอยใูนท่ีพกัอาศยัจ านวน 1 เคร่ือง นิยมใช ้Saijo Denki แบบ Inverter ซ่ึงมีการตดัสินใจ
ซ้ือจากความมีช่ือเสียงของยี่ห้อนั้นๆ โดยมกัจะซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากร้านท่ีจ าหน่ายเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ 
โดยช าระเงินดว้ยระบบผอ่นช าระเป็นรายงวดผา่นบตัรเครดิต ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคดา้น Who ในการตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และในส่วนของดา้นประชากรศาสตร์พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  
 

ค าส าคัญ ส่วนประสมทางการตลาด, , การตัดสินใจซือ้, เคร่ืองปรับอากาศ 
 

Abstract 
This research study aims to study and explore consumer behavior (6W1H) in choosing to buy air conditioner. And 
to study the relationship between marketing mix factors (7Ps) 1 and the decision to buy air conditioners. By 
collecting data from consumers who have purchased air conditioners for use in their homes in Bangkok and its 
vicinity. Classified by demographic factors The number of samples was 385 people. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. One-Way ANOVA and Multiple Linear 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: jj.riiya@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  
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Regression were analyzed. The results showed that most of the women were married between 51-60 years of age. 
Occupation civil servants and business owners whose average monthly income is 20,001-40,000 baht Most used 
to buy 1 air conditioner and install it in residential units, preferring to use Saijo Denki Inverter type, which has 
been decided to buy from the reputation of that brand. They usually buy air conditioners from a store that sells 
only air conditioners. By paying by installment payment system by installments by credit card As for the 
hypothesis testing at a significant level of 0.05, it was found that the marketing mix was Physical characteristics 
and Different process aspects It influences the purchasing decision of air conditioners of the consumers in different 
Bangkok and metropolitan areas. As for the Who consumer behavior in making purchasing decisions are different. 
It affects consumers' decision to buy air conditioners in Bangkok and suburbs. And in the demographic s ide, there 
was no difference.  
 

Keywords: Marketing mix, air conditioners, the decision 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัปัจจุบนัเคร่ืองปรับอากาศจดัเป็นสินคา้ประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีร้อนถึงร้อนจดั รวมไปถึงปัญหาเร่ืองมลภาวะในอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองมากเกิน
มาตรฐาน จึงท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นท่ีตะตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองปรับอากาศ เพราะนอกจากคุณสมบติัท่ีสามารถปรับสภาพ
อุณหภูมิในท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมไดแ้ลว้นั้น เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ ยงัช่วยในการกรองฝุ่ นละอองในอากาศหรือ
สามารถช่วยขจดัเช้ือโรคไดอี้กดว้ย และเน่ืองจากความนิยมเคร่ืองปรับอากาศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้ส่งผลให้
ภาพรวมตลาดเคร่ืองปรับอากาศ ปี 2563-2564 ยงัคงมีการแข่งขนัรุนแรง โดยเฉพาะในประเภทเคร่ืองปรับอากาศ
อจัฉริยะท่ีใชเ้ทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิ ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความ
สนใจเร่ืองการประหยดัพลงังานมากข้ึน (W. Yongpisanphob, 2563) ซ่ึงการแข่งขนัในเร่ืองของราคาน้ีท าให้เกิดปัญหา
กบัร้านคา้เป็นอย่างมาก ประกอบกบัในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาทั้งห้างสรรพสินคา้โมเดิร์นเทรดไดใ้ห้ความสนใจในการ
ขายเคร่ืองปรับอากาศมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากอดีตท่ีจะมีการจดัโปรโมชัน่เฉพาะหน้าร้อน จึงส่งผลให้สภาวะการ
แข่งขนัสูงข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงจากแนวโนม้ปริมาณความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากปัจจยัการเติบโตของภาค
อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศสามารถเติบโตข้ึนมากในช่วงก่อน แต่ทั้ งน้ีใน
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ท าให้มีภาวะเศรษฐกิจหดตัวของรายได้
ประชาชาติ ซ่ึงท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลงเปล่ียนไป จึงอาจจะเป็นปัญหาท่ีผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายในการขายสินคา้
ในช่วงเวลาน้ี ท่ีจะมีการแข่งขนักันสูงข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริโภคแต่ละคนจึงต้องมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชง้านของตนเอง และเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากปัจจยัอะไรบา้ง ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจพฤติกรรม (6W1H ) 
ของผูบ้ริโภคในการการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps)1 กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 
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ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) เพ่ือน าผลงานวิจยัท่ีไดไ้ป
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใชปั้จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในการท าตลาด และจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎี 

 
Kotler (1997) มีแนวคิดว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาด

ท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้และความพึงพอใจท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมการทางตลาดจะมี 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี
หรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา 
3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ทั้งน้ีเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะกบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 
7Ps จึงเป็นส่วนประสมทางการตลาดในปัจจุบนั และจากการศึกษาของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 
4 ปัจจัย คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล 
(People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ 
(Process) รวมเป็น 7Ps  

Kotler et. Al (2012) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงลกัษณะของบคคลหรือกลุ่มบุคคลในการเลือก
ซ้ือสินคา้หรือบริการ ความคิดเห็นท่ีน าเสนอ หรือจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บความพึงพอใจ โดยจ าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไว ้4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ดา้นบุคคล และดา้นจิตวิทยา ซ่ึงมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและไดใ้ห้ค าแบ่งออกเป็น 6W1H โดยฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ไดอ้ธิบาย
เพ่ิมเติมเอาไวว้่า Who หมายถึงใครคือกลุ่มตลาดเป้าหมาย, What หมายถึง ตลาดจะซ้ืออะไร, Why หมายถึงท าไมตลาด
ต้องซ้ือ, Who หมายถึงใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ, When หมายถึงซ้ือเม่ือใด, Where หมายถึงซ้ือท่ีไหน และ How 
หมายถึงซ้ืออยา่งไร เป็นตน้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใชใ้น
บา้นของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใชใ้นบา้นของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน 
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ยกเวน้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั (ธนวฒัน์ วรศาล, 2561) 
ซ่ึงสอดคลอ้งในแนวทางกบัผลวิจยัของ (ญาณิศา ถาวรรัตน์, 2560) ท่ีวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ปรับอากาศผลการวิจยั พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ โดยเรียงล าดบัตามระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นบุคลากรและบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในขณะท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและ
รูปแบบความหลากหลายของสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ในส่วนของลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัพบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 – 40,000 บาท และ 60,001 – 80,000 บาท มีค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจ
ซ้ือมากกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วงอ่ืนๆ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ีในงานวิจัยของ (อรุษยา ขม้ินสน, 2551) ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคส าหรับใชใ้นบา้นพกัอาศยั ในเขตอ าเภอ
บางใหญ่ จังหวดันนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในทิศทางบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
วิธีการศึกษาจะประกอบด้วยประชากรกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีอยูอ่าศยัใน กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และเป็นผูท่ี้ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเอง ซ่ึงถือไดว้่าจ านวน
ประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองปรับอากาศดว้ย 
ท าให้การวิจยัในคร้ังน้ี จะก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชส้มมติฐานท่ีก าหนดว่า
ข้อมูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Nornal Distribution) ซ่ึงผูวิ้จัยได้ใช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G 
Cochran โดยได้ก าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรจึงสามารถค านวณไดจ้าก 
                                                              n = z2pq    
                                                         e2 

โดยท่ี 
n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
z  =  ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.96) 
p  =  โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือสดัส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจในกลุ่มตวัอยา่ง 
q  =  โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ เท่ากบั 1 – p ในกรณีของกลุ่มตวัอยา่ง 
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e  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ โดยในงานวิจัยน้ีก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนเท่ากนั 0.05 

และเม่ือแทนค่า จะไดว้่า 
   n = (1.96)2(0.5)(1-0.5)  =  384.16   
                                 (0.05)2 
 

จากการค านวณพบว่า ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม เท่ากบั 385 ตวัอยา่ง ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการประเมิน
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา จ านวน 3 ส่วน คือ ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ค าถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และค าถามดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดแ้ก้ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย One-Way ANOVA และ Multiple Linear Regression 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เคยซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือท่ีอยุอ่าศยัเป็นจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61 

มีเคร่ืองปรับอากาศติดตั้งท่ีพกัอาศยั 1 เคร่ือง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 นิยมใชเ้คร่ืองปรับอากาศยี่ห้อ 
Saijo Denki จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ประเภท inverter จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 โดย
พิจารณาจากตราสินคา้มีช่ือเสียง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 นิยมซ้ือจากร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ
โดยเฉพาะ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 ช าระผา่นบตัรเครดิต จ านวน 156 คิดเป็นร้อยละ 48.3 และตนเองมี
อิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ตามล าดบั  
 
4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ผลการศึกษาพบว่า 5.2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของ

ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.69 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียรวมต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.98 รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.95 , ดา้นบุคลากร 
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.87 , ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.74 , ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.49 , ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.47 , และ ดา้นกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.38 ตามล าคบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนวฒัน์ วรศาล (2561)  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใชใ้นบา้นของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ผลการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2-3 คน ท่ีพกัอาศยัเป็นบ้านเด่ียว และภายในบ้านมีเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 -3 เคร่ือง มีการซ้ือ
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เคร่ืองปรับอากาศภายในระยะเวลา 4 -6 ปี และตราสินค้าท่ี เ ลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ มิตซูบิชิ ระบบของ
เคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบธรรมดา มีการเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดตวัท าความเยน็ 9 ,000-15,000 BTU 
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก เคยซ้ือ/เคยใชแ้ละประทบัใจในสินคา้ มีการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ี
ร้านท่ีจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใชใ้นบา้นของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระดบัการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกนั ยกเวน้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่าง
กนั ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัวไป ใชวิ้ธีช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต ราคาของเคร่ืองปรับอากาศอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศตาม
ค าแนะนะจากคนใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง แฟน เพ่ือน และจากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะแนะน าผูอ่ื้นให้เลือกใชต้ราสินคา้ท่ีตนเองใชอ้ยู ่
 

4.3 ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ผลการศึกษาพบว่าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคะแนน

เฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีคะแนนเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 
3.64 รองลงมาคือ การคน้หาขอ้มูลเพ่ือประกอบในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61, ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และ พฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั  
 
4.4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 51-50 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 มีสถานภาพสมรส จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 ส่วน
ใหญ่ประกอยอาชีพรับราชการและเจ้าของธุรกิจ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-
40,000 บาท ตามล าดบั เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างกบัการตดัสินใจซ้ือพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณิศา ถาวรรัตน์ 
(2560)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปรับอากาศ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยเรียงล าดบัตามระดบัการตดัสินใจซ้ือจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นบุคลากรและบริการหลงั
การขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและรูปแบบความหลากหลายของสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัพบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 – 40,000 บาท และ 60,001 – 80,000 
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บาท มีค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วงอ่ืนๆ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ 
และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 
 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยเ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .00 และมีค่า R2 เท่ากบั 
.051 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่า
เท่ากับ .227 หมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
เพ่ิมข้ึน .227 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 7.5 (R2= . 075) ในส่วนของการพิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัการตดัสิ
ใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ พบว่าภาพรวมของพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมดา้น Who ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 

การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในส่วนของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคก็พบว่า พฤติกรรมดา้น who ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ แต่ในส่วนของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภค ซ่ึง
จากขอ้มูลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี กล่าวไดว้่า ควรมีการเน้นการศึกษาความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ให้มากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากในปัจจุบนัเคร่ืองปรับอากาศมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้อยา่ง
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่ือเสียงของตราสินคา้นั้นมีผลอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ นอกจากน้ี ยงั
พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมกัจะเน้นไปท่ีการไดส้ัมผสักบัตวัผลิตภณัฑ์จริงซ่ึงจะมีผลอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ จึงควรมีการน าเอาเคร่ืองปรับอากาศออกมาตั้งโชวห์รือให้ลูกคา้ไดท้ดลองใชง้านจริงเพ่ือสร้างประสบการณ์
การใชง้านโดยตรง ซ่ึงในส่วนของขอ้จ ากดัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนั้นจะเป็นในส่วนของการท าแบบสอบถามผ่าน 
Google form ซ่ึงอาจท าให้กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไม่กระจายตวัเท่าท่ีควรเน่ืองจากส่วนใหญ่ผูท่ี้เขา้มาตอบ
แบบสอบถามคือพนกังานบริษทัซ่ึงมกัจะเขา้ถึงเทคโนโลยีไดง่้ายกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน โดยในส่วนของขอ้เสนอแนะ
เชิงบริหารนั้นควรจะเน้นไปท่ีการบริหารจดัการในส่วนของพนกังานขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่มกัเขา้มาเลือกซ้ือหนา้ร้านมากกว่าทางออนไลน์ ดงันั้นส่ิงส าคญัอยา่ง
ยิ่งคือควรตอ้งมีการบริหารจดัการพนกังานขายให้มีประสิทธิภาพ ไม่รบกวนลูกคา้ขณะเลือกชมสินคา้มากเกินไป 
และควรบริหารจดัการพนกังานท่ีมีความรู้เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศจริงเพ่ือท่ีจะสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ย่าง
หรือสามารถแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงความแตกต่างของสินคา้และน าไปสู่การปิดการขายได ้โดยในการศึกษาในคร้ัง
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ต่อไปผูท่ี้สนใจควรมุ่งเนน้ไปท่ีขอ้มูลเชิงลึก ซ่ึงเป็นการท าวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสมัภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกบั
การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลร่วมกนั เพ่ือให้ไดร้ายละเอียดทั้งในส่วนของชนิดเคร่ืองปรับ
อาศ ช่วงราคาท่ีลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายไหว ตลอดจนประเภทของโปรโมชัน่แบบใดท่ีดึงดูดใจและมีผลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ในการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัร้านท่ีสะอาด เรียบร้อย มีการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านอย่างเป็น
ระเบียบ ติดป้ายราคาบอกไวอ้ย่างชดัเจน มีการตกแต่งร้านคา้สวยงาม ทนัสมยั และแสงสว่างภายในร้านมีความ
เหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบของเว็บไซต์ร้านคา้มีความน่าสนใจ ผูป้ระกอบการควรทาให้ผูบ้ริโภครู้สึกมีความ 
สบายใจและปลอดภยัในการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และเพ่ิม
โอกาสในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคให้เพ่ิมข้ึนได ้
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. 
เมทลัเวอร์ค เพ่ือศึกษาปัญหาของผูม้าใชบ้ริการ โดยศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนผสมทางการตลาด เพ่ือน ามา
สร้างกลยุทธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 20 ขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์และน ามาผลการสัมภาษณ์มาสร้างตารางวิเคราะห์สภาพองคก์รทั้ง
ภายในและภายนอก จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยทุธ์โดยการใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix ในการสร้างกล
ยุทธ์ จากผลการวิจยัพบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ไดท้  าการเลือก กลยุทธ์เชิงรุก การเป็นผูน้ าดา้น
ความแตกต่างและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ท่ีน าจุดแข็งและโอกาสมาเพ่ิมความสามารถและความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ส่วนประสมการตลาด, การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 

Abstract 
This article presents strategies for creating a competitive advantage, a case study of M.P. Metal Work Limited 
Partnership to study the problems of users. By studying Service Quality and marketing Mix to create a strategy. 
using internal and external factor analysis (SWOT Analysis) from a qualitative research. a sample of 20 service 
users, interview results were used to create internal and external organizational condition analysis tables. The 
results are then used to create strategies by using the TOWS Matrix to create strategies. According to the research 
results, M.P. Metal Work Limited Partnership has selected Proactive strategy Leading individuality and 
responsiveness Which brings strengths and opportunities to increase the competence and competitive advantages 
of the business 
 
Keyword: Service Quality, Marketing Mix, SWOT Analysis  
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1. บทน า 
 

ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจทางการเมืองและวิกฤตเช้ือไวรัส(โควิด-19) ท าให้จ านวนผูท่ี้เข้ามาใชบ้ริการลด
น้อยลง โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีหลายกลุ่มแต่ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมาท่ีเขา้ไปรับงานจากโรงงาน เม่ือมีวิกฤตต่าง ๆ  
ท าให้โรงงานอุตสาหกรรม ต้องการลดต้นทุนการผลิตท าให้งานประเภทซ่อมแซมบ ารุงรักษา งานต่อเติมงาน
โครงสร้างส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมลดนอ้ยลง คู่แข่งต่างใชก้ลยทุธเพ่ือท่ีจะไดง้านเพ่ิมข้ึน ส่งผลไห้ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.พี.เมทัลเวอร์ค ได้รับผลกระทบของรายได้ท่ีเกิดจากคู่แข่งและการปรับตวัของโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี.เมทลัเวอร์ค ตอ้งหากลยุทธเพ่ือปรับตวัและสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัโดยผลกระทบระยะสั้น จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านมา ท าให้รายไดข้องห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. 
เมทลัเวอร์ค ในปี 2563 นั้นลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารการงบประมาณท่ีเขม้งวดข้ึน การปรับปรุงและ
พฒันาตามแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ตอ้งชะลอตวัลงและเพ่ิมความละเอียดในการเลือกใชง้บประมาณใน
การพฒันามากข้ึน ท าให้เสียโอกาสในการในแข่งขนัและในระยะยาว จากการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ เสียโอกาสการพฒันาศกัยภาพของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค ท่ีตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมมากข้ึนใน
การพฒันาเพ่ือให้ทนัต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไปในขณะท่ีธุรกิจมีการพฒันาไป
แลว้ อีกทั้งยงัเกิดคู่แข่งใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาปัญหาในการให้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค 2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีส่งผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค 3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกขององค์กร ส าหรับการสร้างกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาน้ี 1) องค์กร
สามารถน ากลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา มาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 2) เรียนรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับความต้องการของผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้มาใช้บริการ  3) เพ่ิมผล
ประกอบการให้กบัองคก์ร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

คุณภาพการบริการ คือ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ท่ีคนกลุ่มหน่ึงจะสามารถเสนอให้กบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ โดย
สามารถสมัผสัไดแ้ละไม่สามารถสมัผสัไดแ้ละไม่เป็นผลให้เกิดกรรมสิทธ์ิใด ๆ ในส่ิงเหล่านั้นโดยการบริการน้ีจะ
เป็นกระบวนการท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้(พิษณุ จงสถิตวฒันา, 2542) คุณภาพบริการประกอบดว้ยแนวคิด
เก่ียวกบัคุณภาพ 2 ชนิด คือแนวคิดคุณภาพเทคนิคของผลลพัธ์ท่ีได ้โดยท่ีคุณภาพเทคนิคแสดงถึงส่ิงท่ีลูกคา้มอบ
ไวห้ลงัจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการหรือสินคา้ให้กบัลูกคา้นอกจากน้ี การบริการท่ีมีคุณภาพจะสร้าง
ความพึงพอใจให้กบลูกคา้และสร้างผลก าไรท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองให้แก่องคก์ร คุณภาพการบริการท่ีดีจะก่อให้เกิด
ความภกัดีของลูกคา้ต่อองคก์รและยงัช่วยในการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย รวมทั้งยงัสามารถช่วยเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัองคก์ร 
เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีความพอใจต่อการไดรั้บบริการจะช่วยท าการประชาสัมพนัธ์โดยการบอกปากต่อปากไปยงักลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ (Gronroos, 1990) เคร่ืองมือวดัคุณภาพท่ีได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นผลงานของ 
พาราซุรามาน, ซีแทมล ์และเบอร์ร่ี ไดพ้ฒันาเพ่ือใชส้ าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) โดย
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อาศยัการประเมินพ้ืนฐานการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ โดยในปี 1988 มีการปรับปรุงองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ในการวดัคุณภาพของการให้การบริการหรือประเมินผล 5 มิติ ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบริการ,  ความ
เช่ือถือไวว้างใจ, การตอบสนองลูกคา้, การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ และการดูแลเอาใจใส่ (Parasuraman Zeithaml 
and Berry, 1988) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ 
องคก์รมกัจ าน ามาใชใ้ห้เกิดการแลกเปล่ียน สินคา้หรือบริการท่ีเกิดคุณค่ากบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจกบั
แต่ละบุคคล หรือองค์กร แต่เดิมมีเพียง 4 เคร่ืองมือ (4Ps) ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา(Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เท่านั้น ต่อมีคอทเลอร์ ไดมี้การคิด
เคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ิมเติมอีก 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ บุคคล(People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะ เร่ืองการตลาดบริการเรียกส่วนประสมทางการตลาดบริการน้ีว่า ส่วน-ประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
(Kotler, 1997) 

การวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพ่ือคน้หาจุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญั
ในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต หลกัการส าคญัของ SWOT  ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ดา้น คือ  (1) สภาพการณ์ภายใน และ (2) สภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียก
ไดว้่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ เพ่ือให้รู้จกัตนเอง สภาพแวดลอ้ม และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพ่ือช่วยให้
ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อ
องค์กร และความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วิสยัทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสม  

 
ตารางที่ 1 SWOT Analysis 
ปัจจยัภายใน จุดแขง็ Strengths (S) จุดอ่อน Weakness (W) 
ปัจจยัภายนอก โอกาส Opportunities (O) ปัญหาและอุปสรรค Threat (T) 

 
จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแขง็, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรค 

ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อน ภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค เพ่ือดูว่าองค์กร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใด
และภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ (SWOT) ดงักล่าวน้ี จะแบ่ง
ออกเป็นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 TOWS Matrix 

 จุดแขง็ Strengths (S) จุดอ่อน Weakness (W) 
โอกาส Opportunities (O) จุดแขง็และโอกาส 

Strengths & Opportunities 
จุดอ่อนและอากาส 

Weakness & Opportunities 
ปัญหาและอุปสรรค Threat (T) จุดแขง็และปัญหา,อุปสรรค 

Strengths & Threat 
จุดอ่อนและปัญหา,อุปสรรค 

Weakness & Threat 
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สถานการณ์ท่ี 1 จุดแข็ง+โอกาส (SO Strategy) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจาก
องค์กรค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิง เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูม่า
เสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

สถานการณ์ท่ี 2 จุดอ่อน+โอกาส (WO Strategy)  สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั
อยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู ่หลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้น ทางออกคือกลยทุธ์
การพลิกตวัเพ่ือจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้ 

สถานการณ์ท่ี 3 (จุดแขง็+อุปสรรค) (ST Strategy)  สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนท่ีจะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั หรือขยายขอบข่าย เพ่ือใชป้ระโยชน์จากจุด
แขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 

สถานการณ์ท่ี 4 จุดอ่อน+อุปสรรค (WT Strategy)  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจาก
องคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย ประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
คือกลยทุธ์ การตั้งรับหรือป้องกนัตวั เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจน
หามาตรการท่ีจะท าให้องคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูวิ้จยัท าการสมัภาษณ์เชิงลึก จ านวน 21 ราย จาก 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 
ผูบ้ริหารของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค จ านวน 1 ราย โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ
ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค ในหวัขอ้แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกของ
องคก์รและการสร้างกลยทุธ์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูม้าใชบ้ริการ จ านวน 20 ราย โดยจะแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ผูรั้บเหมา จ านวน 12 ราย และ ผูใ้ช้บริการทัว่ไป จ านวน 8 ราย โดยจะใช้ชุดแบบสัมภาษณ์แบบเดียวกันใน
สมัภาษณ์กบัผูใ้ชบ้ริการทั้ง 2 ประเภท การติดต่อขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์จะท าการติดต่อนดัสัมภาษณ์ใน
วนัท่ีผูม้าใชบ้ริการทั้ง 2 ประเภท เขา้มาสัง่ผลิตช้ินงาน โดยจะท าการสมัภาษณ์ในวนัท่ีผูม้าใชบ้ริการทั้ง 2 ประเภท 
เข้ามารับช้ินงานในหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ส่วนผสมทางการตลาด และการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกขององคก์ร เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล และมาจดัท าแผนกลยทุธ์โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix มาสร้างกลยุทธ์ และให้ทาง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ท าการ
ประเมินทางเลือกโดยการให้คะแนนแบบถ่วงน ้าหนกัความส าคญัในแต่ละปัจจยั และเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จากกลยทุธ์ทั้งหมด 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือSWOT Analysis สามารถจ าแนกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ทั้งหมด ได้

ขอ้มูลดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 
จุดแขง็  

S1. คุณภาพของช้ินงานท่ีมีมาตรฐาน  
S2. ความรวดเร็วในการผลิตช้ินงานและการให้บริการ  
S3. ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถให้
ความรู้ และค าแนะน าต่าง ๆ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการ  

โอกาส  
O1. สรรพากรไดอ้อกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือ
สนบัสนุนการลงทุนในประเทศปี 2563 ผูป้ระกอบการ
สามารถน ารายจ่ายลงทุนในเคร่ืองจกัรมา] ดภาษีได ้
2.5 เท่ า  โดยบริษัท หรือ ห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล 
สามารถลดรายจ่ายจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรได้ท า
ให้สามารถผลิตช้ินงานท่ีได้จ านวนมาก และลด
ระยะเวลาในการบริการให้กบัผูท่ี้มาใช้บริการไดรั้บ
ความสะดวกยิ่งข้ึน 
O2. เ พ่ิมช่องทางติด ต่อทาง ส่ือออนไลน์และท า
การตลาดทางส่ือออนไลน์ เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มใหม่ในปัจจุบนั ใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์กัน
มากข้ึน 
 

จุดอ่อน 
W1. ท่ีจอดรถน้อยส าหรับผู้ท่ีมาใช้บริการมีจ ากัด 
ทางเข้าออกบริเวณท่ีจอดรถเส่ียงอุบติัเหตุ เน่ืองจาก
ทางเขา้คบัแคบ สถานท่ีคบัแคบพ้ืนท่ีให้บริการมีจ ากดั 
ไม่สามารถรับจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมาพร้อมกนั 
W2. ป้ายบอกต าแหน่งของสถานประกอบการเล็ก
เกินไป อาจจะไม่ทนัสงัเกตเวลาขบัรถผา่น 
W3. การโฆษณาให้เป็นท่ีรู้จักและมาใช้บริการน้อย
เกินไป ทางสถานประกอบการไม่ไดท้ าการ 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
T1. ปัญหาการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท า
ไห้โรงงานอุตสาหกรรมลดก าลงัการผลิตส่งผลต่อผูท่ี้
จะมาเขา้ใชบ้ริการมีจ านวนลด  
T2. ราคาวัตถุดิบต่างๆท่ีผ ันผวนอยู่ตลอดเวลาไม่
สามารถจัดการราคาวัตถุดิบเป็นมาตรฐานได้เป็น
เวลานาน 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 สามารถน าขอ้มูลมาสร้างกลยทุธ์ 4 กลยทุธ์โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix ดงัน้ี 
กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์เชิงรุก (S2, S3, O1) 
การเป็นผูน้ าด้านความแตกต่างและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมด พบว่า จุดแข็งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค คือ ประสบการณ์ท่ีมีมายาวนานและ
ความรวดเร็วในการผลิต เม่ือน ามารวมกับโอกาสทางธุรกิจโดยการน าเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีทนัสมยั การน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความสามารถในดา้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัแผนงาน เขา้มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของช้ินงาน ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการผลิตและยงัสามารถสร้างความหลากหลายเป็น
ทางเลือกให้กบัผูม้าใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการเลือกใชก้ลยทุธ์ระดบัธุรกิจ การเป็นผูน้ าดา้นความแตกต่างและ
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การตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมส าหรับการการสร้างกลยุทธ์ มีขอ้ดี คือ  ความรวดเร็วและคุณภาพของ
ช้ินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สร้างความน่าเช่ือถือ และ ความสะดวกสบายแก่ผูม้าใชบ้ริการสร้างแรงจูงใจในการเขา้มาใช้
บริการ ส่วนขอ้เสีย คือ ตน้ทุนในการจดัหาเคร่ืองจกัรและบุคลากรเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ราคาของสินคา้และบริการเพ่ิม
สูงข้ึน การบริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์รอาจเกิดปัญหาจากความหลากหลายของสินคา้และบริการ ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน จากการส ารองวตัถุดิบจ านวนมาก 

กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์เชิงป้องกนั (S1, S2, S3, T1) 
ใชก้ลยุทธ์ระดบัธุรกิจ การเป็นผูน้ าดา้นความแตกต่างเน้นจบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม จากศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ี

ไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีปริมาณงานลดลงและเขา้มาใชบ้ริการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.
พี. เมทลัเวอร์ค น้อยลง แต่ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปท่ีประกอบกิจการประเภทอู่ซ่อมรถไดรั้บผลกระทบน้อยกว่า
และยงัเขา้มาใชบ้ริการอยูเ่สมอ ดงันั้นในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ต่างๆ ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค จะ
ปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มผูรั้บเหมาไปเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมาจากอู่ซ่อมรถ โดยจะท าการน าเสนอผลงาน
ลงทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ช่องทางออนไลน์ต่างท่ีสามารถลงผลงานตามกลุ่มต่าง ๆ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.
พี. เมทลัเวอร์ค ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของอู่ซ่อมรถ มีขอ้ดี คือ ความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรส าหรับการผลิตช้ินงานนั้น
ไม่ตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรเทคโนโลยีความทนัสมยัสูง ความแม่นย  าและความละเอียดของช้ินงานไม่สูงมาก ท าให้
ผลิตช้ินงานไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่วนขอ้เสีย คือ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการช้ินงานท่ีมีราคาของช้ินงานค่อนขา้งต ่า เน่ืองจาก
ตอ้งการลดตน้ทุนในการใชง้านต ่า 

กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (W1, W2, W3, O2) 
ใชก้ลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการสัมภาษณ์ท าให้ทราบสาเหตุท่ีตอ้งแก้ไข ใน

เร่ืองการการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีท าให้เป็นท่ีรู้จกั สถานประกอบการและป้ายประชาสัมพนัธ์อยู่ใน
จุดอบัสายตา ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะพฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาด เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงครอบคลุม 
โดยการแก้ไขปรับทศันียภาพรอบ ๆ บริเวณและพ้ืนท่ีไกล้เคียงให้เห็นป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกพิกัดสถาน
ประกอบการไดส้ะดวกแก่การมองเห็นและใชวิ้ธีการประชาสมัพนัธ์รูปแบบออนไลน์ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. 
เมทลัเวอร์ค ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน มีขอ้ดี คือ ขยายกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ และ ไดก้ลุ่มผูใ้ชบ้ริการกลุ่มใหม่ สร้างการ
รับรู้ช่องทางใหม่ให้กบัผูท่ี้จะมาใชบ้ริการ เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดท้ัว่ถึงและครอบคลุมมากข้ึน ท าให้สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได ้ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาจากกลุ่มลูกคา้ใหม่ ส่วนขอ้เสีย คือ ส้ินเปลืองงบประมาณ
จ านวนมากในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม ทั้ งการเพ่ิมบุคลากรทางออนไลน์ การออกแบบ ตกแต่ง สถาน
ประกอบการและบริเวณโดยรอบ มีโอกาสท่ีจะใชร้ะยะเวลานานกว่าจะคืนทุน 

กลยทุธ์ท่ี 4 กลยทุธ์เชิงรับ (W3, T1) 
ใชก้ลยุทธ์รักษาสเถียรภาพแบบคงท่ี จากผลการสัมภาษณ์พบว่าจุดอ่อนหลกัของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. 

เมทลัเวอร์ค เป็นเร่ืองของสถานท่ีประกอบการเพียงเร่ืองเดียว แต่หากสถานการณ์จากภายนอกมีผลกระทบกบัห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค และกินระยะเวลานาน ดงันั้นทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์คจะใชก้ล
ยุทธ์แบบคงท่ี เพ่ือรักษาสภาพทางการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค โดยจะชะลอการลงทุนใน
เร่ืองของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีจะน าเขา้มาใชใ้นการพฒันาการบริการ เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว ้มีขอ้ดี 
คือ รักษาสภาพคล่องทางการเงินภายในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค โอกาสในการปรับปรุงโครงสร้าง
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ขององค์กร เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือรอโอกาสในการกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง ส่วน
ขอ้เสีย คือ เสียโอกาสทางรายไดจ้ากการชะลอการพฒันาธุรกิจ รายจ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากรายรับไดน้อ้ยลง 

วิธีการเลือกกลยทุธ์จะใชวิ้ธีการถ่วงน ้าหนกัในการเลือกกลยทุธ์ การเลือกกลยทุธ์นั้นจะมีเกณฑใ์นการประเมิน
โดยการให้คะแนนใน 5 เร่ืองคือ ความสมารถในการแข่งขนั ผลประกอบการและก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโต
ในระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงผลของการให้คะแนนจากผูบ้ริหารของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.พี. 
เมทลัเวอร์ค นั้น กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์เชิงรุกไดค้ะแนนมากท่ีสุด ดงันั้นจึงเลือกใชก้ลยทุธ์น้ีส าหรับเพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ท าให้ทราบถึงปัญหาการให้บริการของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ในดา้นต่าง ๆ เช่น สถานท่ีให้บริการท่ีมีพ้ืนท่ีอย่างจ ากัดมีผลต่อการเข้ามาใชบ้ริการ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไม่เสามารถตอบสนองต่อการเขา้ใชบ้ริการ ขาดการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิต จึงท าให้เกิด
การศึกษาเพ่ือสร้างกลยุทธ์ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ในการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั 
หลงัจากคน้พบปัญหาและไดท้ าการสร้างกลยทุธ์ทาง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค ไดท้  าการเลือกกลยทุธ์
ท่ีเหมาะสมกบัทาง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค มากท่ีสุดคือ กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์เชิงรุก การเป็นผูน้ าดา้น
ความแตกต่างและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นการน าจุดแข็งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค คือ 
ประสบการณ์ท่ีมีมายาวนานและความรวดเร็วในการผลิต เม่ือน ามารวมกบัโอกาสทางธุรกิจโดยการน าเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความสามารถในดา้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กบัแผนงาน เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของช้ินงาน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการผลิตและยงั
สามารถสร้างความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กบัผูม้าใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการเลือกใชก้ลยุทธ์ การเป็น
ผูน้ าดา้นความแตกต่างและการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว จึงเหมาะสมส าหรับการการสร้างกลยทุธ์ 

  
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจยัน้ีสามารถระบุว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการสร้างกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

และยงัสามารถบ่งบอกถึงความส าคญัในปัจจัยด้านต่าง ๆ ของความต้องการของผู้มาใช้บริการ ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ ดงัน้ี ด้านแรกคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค ท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ช้บริการ สามารถน าไปปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องในการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือสร้างคุณภาพการบริการท่ีดีแก่
ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นท่ีสองเร่ืองของส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเขา้มาใชบ้ริการของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เอม็.พี. เมทลัเวอร์ค ซ่ึงจากความหลากหลายในการผลิตช้ินงานและการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.
พี. เมทลัเวอร์ค สามารถท าให้สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากความหลากหลายของสินคา้และบริการ ดา้น
ท่ีสามการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกสามารถน ามาประยุกต์เพ่ือตรวจสอบปัจจยัท่ีส่งผลการสร้างความ
ไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนั และยงัสามารถน าการวิเคราะห์นั้นมาสร้างกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
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จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบว่า ความคิดเห็นในเร่ืองของคุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด 
และการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อการสร้างกลยทุธ์ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.พี. เมทลัเวอร์ค มีประเด็นท่ีมีปัญหาและแนวทางใน
การศึกษาขอ้มูล คือ การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเพียงดา้นเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากขอ้มูลท่ี
ไดม้านั้นสามารถแจกแจงประเดน็ต่าง ๆ ออกมายงัไม่ครอบคลุมหรือยงัไม่แสดงถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง จากวิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ หากมีแบบสอบถามจะมีโอกาสท่ีจะสามารถไดรั้บขอ้มูลท่ีมากข้ึน เพราะ สามารถกระจาย
แบบสอบถามไปยงักลุ่มผูใ้ช้บริการอ่ืน ๆ ได้หลากหลายและสะดวกต่อการให้ค าตอบในแบบสอบถาม การ
เลือกใชท้ฤษฎีในการศึกษาวิจยั อาจยงัไม่ครอบคลุมและแสดงถึงปัญหาหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของการแก้ไข
ปัญหาส าหรับการสร้างกลยทุธ์ ท่ีสามารถน ามาปรับใชไ้ด ้เช่น การใชท้ฤษฎีคุณภาพการบริการในการสมัภาษณ์ 
ซ่ึงผลการสัมภาษณ์นั้น ไม่สามารถน ามาสร้างกลยทุธ์ท่ีเพ่ิมความไดเ้ปรียบเทียบท่ีชดัเจนได ้หากเปรียบเทียบกบั
การใชท้ฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ในการสัมภาษณ์ซ่ึงไดผ้ลการสัมภาษณ์ท่ีชดัเจนมากกว่า ดงันั้นในขั้นตอน
การเลือกใชท้ฤษฎีและเคร่ืองมือส าหรับการท าการศึกษาวิจยั ควรเลือกใชท้ฤษฎีและเคร่ืองมือ ท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมมากข้ึน 

 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจ ากัดในบางส่วน จึงควรเพ่ิมเติมการ

รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการ การสงัเกตการณ์การสนทนากลุ่ม หรือการแจกแบบสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของ
วิศวกรยุคเจนเนอเรชั่น วาย ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยการ วิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม ตวัอย่างวิศวกรยุคเจนเนอเรชัน่ 
วายผ่านสภาวิศวกร จ านวน 304 คน ผลการศึกษา พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุวิศวกรยุคเจนเนอเรชัน่ วายมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ/ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดแ้ก่ Chisq/df = 3.27, RMSEA 
= .087, GFI = .83, CFI = .93, NFI = .91 และ TLI = .9  
ผลการวิจยัช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของการน า IOT มาใชใ้นบริษทั ซ่ึงตอ้งมีการน าเสนอประโยชน์ของ IOT เพ่ือให้
วิศวกรทราบว่าสามารถให้คุณค่ากบังานของพวกเขาไดสู้งข้ึน และในขณะเดียวกนั การใชง้านก็ตอ้งไม่ยากเกินไป
ท่ีจะใชง้านได ้ ใชก้ารเช่ือมต่อผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือการเช่ือมต่อผ่านโครงข่าย LPWAN เพ่ือให้
ข้อมูลต่อเน่ือง รวดเร็ว ทนัเวลา มีรูปแบบของระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน และมีความน่าเช่ือถืออีกทั้งยงัตอ้งให้
ความส าคญักบัขอ้มูลทางดิจิตอลการใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัทางการโจรกรรมขอ้มูลดิจิตอลท่ีดี 
 
ค าส าคัญ: วิศวกร; อินเตอร์เนต็ในทุกส่ิง; เจนเนอเรช่ัน วาย; แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
 

Abstract 
The purposes of this research was to analyze factors affecting intention to adopt internet of things the case of 
generation y engineers through Structural Equation Modeling (SEM). Data were collected from 304 generation y 
engineers through the Council of Engineers, The results of the research showed that the causal model of factors 
affecting intention to adopt internet of things the case of generation y engineers was fit with the empirical data, by 
considering the statistics of fit index, including Chisq/df = 3.27, RMSEA = .087, GFI = .83, CFI = .93, NFI = .91 
and TLI = .9 .  
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The results indicated that importance of implementing IOT implementation in the company.They are presenting 
iot benefit to let the Engineers know that it can value their work higher. In the same token, it should not be too 
difficult to connect via mobile connection orLPWAN to provide instant data continuity,  fast and on time. In 
addition, platform is easy to use and reliable Finally, digital security system should have good theft and natural
disasters preventions.  
 
Keywords: Engineer, Internet of things, Generation Y, Structural Equation Modeling 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าว ันมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ปริมาณผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือมีจานวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ระหว่างปี2558-2561 พบว่าผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 39.3(จ านวน 24.5ลา้นคน) เป็นร้อยละ60.8(จ านวน 38.5ลา้นคน)(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
จากพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ส่งผลให้การคา้และธุรกิจด าเนินกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย ในหลาย
ภาคธุรกิจมีการเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่างๆท าให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการ์ณใหม่ๆในการซ้ือส้ินคา้หรือใชบ้ริการ ในภาค
ธุรกิจสามารถเขา้ถึงการควบคุมการผลิตท่ีดีข้ึนท าให้วางแผนการผลิตไดดี้ข้ึนส่งผลให้ผลผลิตดีข้ึน (อภินนัทร์ สู่
ประเสริฐ ศูนยวิ์จยั Krungthai COMPASS,2563) 

การน าอุปกรณ์มาเช่ือมต่อรับส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นท่ีรู้จักในช่ือของ “Internet of Things 
(IoT)" เพ่ือสนองตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีต้องทนัสมยัและสะดวกสบาย Internet of 
Things (IoT) ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งสูงต่อการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีอุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถ
ส่ือสารหรือเช่ือมต่อกนัไดผ้่านเครือข่ายท าให้เราสามารถสั่งการหรือควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ในปัจจุบนับริษทัต่างๆ มองหาวิธีท่ีจะสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก นวตักรรมมีบทบาทส าคญัในกลยุทธ์
ปัจจุบนั (Schwab, 2017) หน่ึงในนั้นคือเปล่ียนแปลงกระบวนการท่ีใชใ้นการผลิต เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน (Carnall, 2018) บริษทั ตอ้งเผชิญเม่ือมีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใชคื้อการยอมรับของผูใ้ช ้ (Venkatesh, 
Thong, & Xin,2016)  ถึงแมว้่าเทคโนโลยีใหม่น าเสนอขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ แต่ยงังมีปัจจยัดา้นความเส่ียงกบั
ความไม่แน่นอนท่ีส่งผลต่อตา้นการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะเกิดจ านวนมากเม่ือความเส่ียงกบัความไม่แน่นอนนั้นมีมาก 
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่น้ีจึงไม่ไดรั้บการตอบรับเสมอไป (Roberts, 2018) 

McLean และคณะ (2017) รายงานว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นส่ิงส าคญัการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงท่ี
ประสบความส าเร็จ กรอบทางทฤษฎีหน่ึงท่ีพิสูจน์แลว้ว่าประสบความส าเร็จในการท านายการยอมรับของผูใ้ช้
เทคโนโลยีใหม่คือ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis,1989) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกรอบท่ี
แม่นย  าส าหรับการท านายการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผูใ้ชภ้ายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของ

วิศวกรยคุเจนเนอเรชัน่ วาย ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการน าหรือพฒันาเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการโดยเหมาะสมกบั

พนกังาน เพ่ือตอบโจทยห์รือขจดัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจริงในการน าอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง มาปรับใชก้บัรูปแบบธุรกิจ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กรอบแนวคดิทฤษฎี 
 

ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) หรือแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
เป็นแบบจ าลองทางทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งดีท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการวิจยัระบบสารสนเทศ ทฤษฎีน้ีเป็น
การพิจารณาว่าเหตุใดผูใ้ช้ยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยีสารสนเทศ (Fathema et al.,2015) โครงสร้างหลกั 5 
ประการคือ 1.การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 2. การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use) 
3.ทศันคติต่อการใช ้(Attitude Toward Using) 4.พฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้(Behavioral Intentions to Use) 5.
การใชจ้ริง (Actual System Use) 

อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง Internet of Things หรือ IoT เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายท่ีรองรับการเช่ือมต่อ
กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เซนเซอร์ และวตัถุต่างๆ เขา้ดว้ยกนั อนัเป็นผลให้ระบบต่างๆสามารถ ติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็น
อตัโนมติัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายยิ่งข้ึน ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากใน
ปัจจุบนัสามารถจดักลุ่มการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆเขา้กบัโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไดต้ารูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. การเช่ือมต่อผ่านอุปกรณ์ส่ือสารระยะสั้ น (Short-Range Devices) ใช้ก าลงัส่งต ่ามาก เหมาะส าหรับการ
ส่ือสารในพ้ืนท่ีครอบคลุมขนาดเลก็ ตวัอยา่งของการเช่ือมต่อในลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่ WiFi, Bluetooth, Z-Wave, 
ZigBee ฯลฯ 2.การเช่ือมต่อผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมกว้าง 
โดยอาศยัการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคร่ืองลูกข่าย IoT เข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดแ้ก่ 
เทคโนโลยี NB-IoT และ LTE-M 3.การเช่ือมต่อผ่านโครงข่าย LPWAN เป็นรูปแบบการเช่ือมต่อผ่านโครงข่าย
บริเวณกวา้ง ใชง้านในลกัษณะการส่ือสารแบบ Narrow Band หรือ Ultra Narrow Band ท่ีมีอตัราการส่งขอ้มูลต ่า
มาก ประหยดัพลงังานมาก และมีราคาอุปกรณ์ต่อหน่วยท่ีต ่าตวัอยา่งของการ เช่ือมต่อไดแ้ก่ LoRaWAN, SigFox, 
และ Ingenu ฯลฯ 4.การเช่ือมต่อผ่านข่ายส่ือสารดาวเทียม ซ่ึงมีเหมาะสมกับการใช้งานท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมการ
ให้บริการท่ีกวา้งมาก แต่การเช่ือมต่อดงักล่าวจะมีระยะเวลาการตอบสนอง (latency) ท่ีชา้(กสทช,2563) 

การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ความสามารถในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท่ีหลากหลายเข้ากับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตการเช่ือมต่ออุปกรณ์จ านวนมากเขา้กับโครงข่ายจะช่วยให้สามารถตรวจวดัข้อมูลท่ีหลากไดเ้ป็น
จ านวนมาก และช่วยให้สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลและเม่ือผนวกเขา้กบัระบบ Big Data จะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน มีจ านวนมาก และ ทนัเหตุการณ์ (real-time)ตวัอย่างของการ
ประยกุตใ์ชง้าน Internet of Things ในภาคส่วนหลกัของการผลิตในประเทศไทย มีดงัต่อไปน้ี 

1 การเกษตร (Precision Farming)เช่น อาศยัการท างานร่วมกนัของระบบเซ็นเซอร์ท่ีเพ่ือสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด 

2 อุตสาหกรรม (Industrial Internet) เช่ือมต่ออุปกรณ์ ในระบบอุตสาหกรรมเขา้ดว้ยกนั ช่วยให้อุปกรณ์และ
ระบบต่างๆมีการท างานท่ีแม่นย  า ช่วยตรวจสอบความผิดปรกติของเคร่ืองจกัร  
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3 ระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกส์ เช่ือมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะด้วยกันหรือระหว่างระบบ
ควบคุมการจราจร จะช่วยให้การบริการมีความปลอดภยั สะดวก และให้การจดัการสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

4 ระบบการจดัการพลงังานและสาธารณูปโภค (Utility Management) เช่น บริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าโดยใช้
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (smart grid) ท่ีท าหน้าท่ีตรวจวดัปริมาณการใชง้านพลงังานไฟฟ้า และรวบรวม
ขอ้มูลเพ่ือประมาณการใชไ้ฟฟ้า การควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า จดัการแหล่งจ่ายไฟฟ้า  

5 ระบบสาธารณสุขอจัฉริยะ (Smart Health) ใชอุ้ปกรณ์ IoT เก็บขอ้มูลสุขภาพ และสัญญาณทางร่างกาย (bio 
signals) ผ่านการใชอุ้ปกรณ์สวมใส่ (wearable devices) ประมวลผลออกมาเป็นขอ้มูลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วย 
ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลการเจ็บป่วยท่ีมีประโยชน์ต่อการวินิจฉยัก่อนท่ีคนไขม้าถึงการดูแลของแพทย ์ 

6 ระบบเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) เช่น ระบบการจ่ายเงินอตัโนมติั (auto-payment) ในร้านคา้ปลีก ระบบการ
จ่ายเงินโดยผา่นอุปกรณ์สวมใส่ (wearable devices) 

แนวคดิเกี่ยวกับ Generation Y  
Generation Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี มีลกัษณะนิสัยท่ีมีความมัน่ใจในตนเองสูง กลา้คิดกลา้แสดงออก ไม่ชอบอยู่ในกรอบ และไม่ชอบ
เง่ือนไข คนกลุ่มน้ีตอ้งการความชดัเจนในการท างานโดยตอ้งการทราบว่างานท่ีท านั้นมีประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้นอยา่งไร อีกทั้งยงัมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี และการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งยงัสามารถ
ท างานหลาย ๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนัไดอี้กดว้ย ชมพูนุท บุญประเสริฐ (2555, น. 28-29) กล่าวว่า Generation Y 
คือ กลุ่มคนท่ี เกิดในช่วงเวลาท่ีโลกก าลงัพฒันา มาพร้อมกบัยุคสมยัท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ท าให้ 
Generation มีความสามารถในดา้นดงักล่าวมากกว่าคน Generation อ่ืน ๆ (National Master, 2010)  

สาขางานของวศิวกรรม  
ตามการจ าแนกของสภาวิศวกรได้แบ่งสาขาของงานวิศวกรรมซ่ึงประกอบดว้ยงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ 

ดงัน้ี 
1. สาขาวิศวกรรมโยธา 2. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 3. สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า,

ไฟฟ้าส่ือสาร) 5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 6. สาขาวิศวกรรมเคมี 7. สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 8. สาขา
วิศวกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงงานวิศวกรมีความหลากหลาย แตกต่างกนัไปตามรูปแบบ และลกัษณะงานวิศวกรแต่ละสาย แต่
ส่วนใหญ่แลว้รูปแบบของงาน จะมุ่งเนน้ไปท่ี การออกแบบ คิดวิเคราะห์ และการพฒันา โดยสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ
ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ 1-7 ทางสภาวิศวกรยงัไม่ไดอ้อกใบอนุญาตรับรอง  

จะเห็นไดว้่ากว่าจะไดท้ างานดา้นวิศวกรนั้นเป็นผูท่ี้เป็นองคป์ระกอบหลกัในการผลิตส้ินคา้/บริการขององค์กร
เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่ท่ีเขา้มา จึงเป็นหนา้ท่ีของวิศวกรท่ีจะตอ้งเรียนรู้เป็นกลุ่มคนแรกท่ีตอ้งใชง้านโดยผูวิ้จยัไดจ้ะ
ท าการเก็บขอ้มูลตามการจ าแนกของสภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand,2563) 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ
วิศวกรยยคุเจนเนอเรชัน่ วายต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (IOT) พบว่านกัวิจยัส่วนใหญ่ไดท้ าการศึกษาการยอมรับใช้
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งานเทคโนโลยีโดยใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และเป็นในแง่มุมของผูใ้ช้งานปลายทาง เพ่ือ
อธิบายการยอมรับใชข้องผูใ้ชง้านแต่ละบุคคล และเน่ืองจากกว่าปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ท่ีเป็น
พ้ืนฐานนั้นยงัคงมีช่องว่างท่ีจะมีการน าตวัแปรภายนอกศึกษาเพ่ิมเติม โดย Jiabao, Shuang and Yuzhi (2010) ได้
ศึกษาเร่ืองการยอมรับใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง ในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้การใช้
ง่ายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโมบายแบงค์ก้ิง แต่พบว่ายงัไม่เพียง
พอท่ีจะสามารถวดัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับใช้งานได้ทั้งหมด จึงได้น าแบบจ าลองความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศ (IS Success Model) มาประยกุตใ์ชร่้วมดว้ย Delone and McLean (2003) กล่าวว่าแบบจ าลองท่ีกล่าวถึง
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ซ่ึงมี 3 ปัจจยั ท่ีส าคญั คือ คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศ , 
คุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ เป็นการ วดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศต่อ
คุณภาพของสารสนเทศแต่ในงานวิจัยน้ีผูวิ้จยัน ามาเพียงแค่คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ, คุณภาพของระบบ 
เน่ืองจากเป็นการมองในมุมมองของวิศวกรผูท่ี้น าบริการมาใชใ้นองคก์รเพ่ือท าให้ไดผ้ลผลิต/บริการท่ีดีข้ึน และอีก
มิติหน่ึงไดมี้การน าปัจจยัดา้นความรู้เพ่ิมเติมเขา้มา โดยในงานวิจยัของ Koksalmis (2019) ท่ีศึกษาเร่ือง การยอมรับ
เทคโนโลยี  B-flow อ ัลตราโซนิก และกล่าวว่าความรู้มีผลดีต่อการรับรู้ประโยชน์ อีกทั้ งในปัจจุบนัการให้
ความส าคญัของความปลอดภยัของขอ้มูลดิจิตอลจึงไดท้ าการน าดา้นของในดา้นความเส่ียงและความไม่ปลอดภยั
มาศึกษาโดย Chen ,Jong ,&Lai (2014) ได้ท าการศึกษาการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของ
เทคโนโลยีและความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองในระบบนดัหมายอิเลก็ทรอนิกส์:คุณภาพความสัมพนัธ์ในฐานะคนกลาง
พบว่าความไม่ปลอดภยัส่งผลทางลบกบัการยอมรับเทคโนโลยีและPavlou (2002)ไดท้ าการศึกษาความไวว้างใจ
สถาบนัในความสัมพนัธ์การแลกเปล่ียนระหว่างองค์กร: บทบาทของตลาด B2B ออนไลน์พบว่าความเส่ียงส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภยั จากปัจจยัทั้งหมดท าให้เกิดเป็นสมุติฐานและกรอบการศึกษาดงัรูปท่ี 1 

H1 : ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้
H2 :  ความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ไดมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้
H3 : ความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ไดมี้อิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้
H4  : ความรู้มีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้
H5  : คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้
H6  :  คุณภาพของระบบมีผลต่อความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ได ้
H7  : คุณภาพของขอ้มูลมีผลต่อประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้
H8  : คุณภาพของขอ้มูลมีผลต่อความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ได ้
H9  : ความไม่ปลอดภยัมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้
H10: ภยัคุกคามมีผลต่อความไม่ปลอดภยั 
H11: ภยัคุกคามมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้
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รูปที่  1    แสดงกรอบการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพวิศวกรซ่ึง
เ ป็นสมาชิกท่ี ข้ึนทะเบียนกับสภาวิศวกร จ านวนสมาชิก ทั้ งหมด 170 ,340 คน  (Council of Engineers 
Thailand,2563) และช่วงอายอุยูใ่นช่วง 21-40 ปี (เกิดช่วงปี 2523-2543) ท่ีรู้และไม่รู้จกักบัเทคโนโลยีของ Internet 
of Things  (IOT) ทั้งกลุ่มท่ีไดมี้การใชง้านแลว้และกลุ่มท่ีไม่เคยใชง้านในบทบาทของพนกังานบริษทัทั้งของรัฐ
และเอกชน ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ดงันั้น งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพ
วิศวกรและช่วงอายอุยูใ่นช่วง 21-40 ปี งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัใชก้ารทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ผลการวิจยัดว้ย
แบบจ าลองเชิงโครงสร้าง (SEM) ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค านวณได ้300 หน่วยตวัอย่าง ตาม
สูตรของ Hair (2010) ท่ีไดก้ล่าวว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบัการใชส้ถิติการวิเคราะห์พหุตวัแปร ควรมี
จ านวนอย่างน้อย 5-10 เท่าของดชันีช้ีวดั ในวิจยัน้ีมีแบบสอบถาม 30ขอ้ ค านวณได ้300 ตวัอย่าง ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยใชก้ารสุ่มแบบเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ
ตามล าดบัต่อไปน้ี ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี, ความเส่ียง,ภยัคุกคาม และ
พฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา บทความตามนิตยสาร ทฤษฎีหลกัการและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทาง 

การพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใชเ้พ่ือน าแบบสอบถาม
ไปปรับปรุงและแกไ้ขก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง โดยค าถามแต่ละขอ้ตอ้งมีค่า IOC (Index of consistency) ไม่ต ่ากว่า 
0.5 (Rovinelli, & Hambleton, 1977) จากนั้นทดสอบความเช่ือมัน่ของชุดค าถามท่ีใช้วดัตวัแปร (Reliability of 
measurement) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของ Cronbach เพ่ือค านวณค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบาช โดยให้ค่าสมัประสิทธ์ิมากกว่า 0.70 (Nunally, 1978) 
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ขั้นตอนและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติในวิเคราะห์  2  ประเภทไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics และ สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ใช้วิ เคราะห์ด้วยค่าร้อยละ  
(Percentage),ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)และส าหรับสถิติเชิงอนุมาน  
(Inferential  statistics)  ใช้เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  (Confirmatory factor analysis: CFA) และ
วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตวัแปร  (Path  analysis)  และพฒันาเป็นสมการเชิงโครงสร้าง  (Structural  Equation  Mod-
eling  :  SEM)  เพ่ือทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 70.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73 ประสบการ์ณการ
ท างาน 3-5 ปี ร้อยละ 40.8 และสาขาของงานท่ีมากท่ีสุดคือวิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ53.3  ดา้นพฤติกรรมการเคยได้
ยินช่ือของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IOT) ส่วนใหญ่เคยไดย้ิน ร้อยละ 86.8 และส่วนใหญ่เคยใชง้านร้อยละ 
74.7 ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรสงัเกต ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบความเท่ียงตรง เพ่ือวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ของตวัแปรสังเกต โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาช มากกว่า 0.70 แสดงว่า ขอ้มูลมีความ
เช่ือมัน่สามารถน าไปวิเคราะห์ค่าสถิติได ้(Nunnally, 1978) 

ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
การวิเคราะห์โมเดลการวดัองค์ประกอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของ

วิศวกรยุคเจนเนอเรชัน่ วาย ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (ดว้ยเทคนิค CFA) เพ่ือยืนยนัองคป์ระกอบ และหาคะแนน
ปัจจยั (factor score) โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตามทฤษฎีกบัโมเดลตามขอ้มูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลเร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้น จึงมีการปรับปรุงโมเดล พบว่าผลการตรวจสอบ
ค่าสถิติ/ค่าดชันีมีความสอดคลอ้ง (Goodness of fit) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ผ่านเกณฑ์ความสอดคลอ้งทุกค่า 
ดงัแสดงผลในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติ/ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

ค่าสถิติ/
ดชันี  

เกณฑต์รวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

โมเดลเร่ิมตน้ หลงัปรับโมเดล 
Chisq/df chisq/df < 5.0 (Awang ,2012). 5.584 ไม่ผา่นเกณฑ์ 3.27 ผา่นเกณฑ ์
NFI NFI >= 0.9 means satisfactory (Awang ,2012). 0.793 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.91 ผา่นเกณฑ ์
CFI CFI>= 0.9 means satisfactory fit   

(Awang ,2012) ; ( Hair et al., 2010) 
0.823 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.93 ผา่นเกณฑ ์

GFI 0.8< GFI<0.9 means acceptable fit  
( Greenspoon & Saklofske,1998) ; ( Forza & Filippini, 1998). 

0.706 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.83 ผา่นเกณฑ ์

TLI TLI >= 0.9 means satisfactory fit  
( Forza & Filippini,1998); (Awang ,2012). 

0.802 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.9 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA 0.08<RMSEA<0.10 mediocre fit (MacCallum et al, 1996). 0.123 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.087 ผา่นเกณฑ ์



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 494 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
ท่ีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทั้ งหมด มีค าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.655 - 0.955 และคา่น ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรแฝงท่ีมีความแตกต่างท่ีค่านยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 อยูร่ะหว่าง 0.36 - 0.977  

 

 
 

รูปที่ 2 โมเดลโครงสร้างปัจจยัเชิงสาเหตุ 
 
จากการทดสอบสสมติฐานพบว่า H1 H2 สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซ่ึงการยอมรับ

ใชข้องผูใ้ชง้านแต่ละบุคคล มีปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน (Fathema et al.,2015)  H4 สอดกบังานวิจยัของ เม่ือผูใ้ชง้านมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจะท าให้พวก
เคา้เห็นว่ามนัมีประโยชน์มากเพียงไรและน าไปสู่การยอมรับสอดคลอ้ง (Koksalmis, 2019). H6 H7 เม่ือผูใ้ชง้านไดรู้้
ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบ และตวัระบบ มีคุณภาพ จะเกิดการรับรู้การรับรู้ความง่าย และประโยชน์ ซ่ึงน าไปสู่การ
ยอมรับ (Jiabao LIN, Shuang XIAO and Yuzhi CAO, 2010)  H9 H 10 บุคคลจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท าให้พวก
เขาไม่เต็มใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่น้ีเน่ืองจากพวกเขาจะตอ้งใชค้วามพยายามเพ่ือรักษาขอ้มูลส่วนตวัของพวกเขา
ให้ปลอดภยั (Said Jubran,2015) และในกรณีท่ีไม่สอดคลอ้ง H3 อาจเป็นเพราะบางส่วนใน ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตออฟต่ิงมากนกัจึงมองว่าความง่ายไม่ใช่ประโยชน์ท่ีจะท าให้เป็นประโยชน์ในการใชง้านมากนกั 
ซ่ึงคนท่ีรู้สึกมัน่ใจและมีความสามารถในการใชง้านมากจะมีทกัษะในการไดรั้บขอ้มูลมากข้ึนและ ดงันั้นพวกเขาจึง
มีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Tao et al. 2019) H5 อาจเป็นเพราะเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวิศวกรซ่ึง
ความสามารถในการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ บางส่วนจึงมองว่าคุณภาพของระบบ ไม่ไดท้  าให้ระบบมีประโยชน์มากข้ึน
แต่เป็นฟังก์ชัน่การใชง้านมากกว่าท่ีท าให้มีประโยชน์มากข้ึน H8 อาจเป็นเพราะเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นวิศวกรซ่ึง
ความสามารถในการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ หากน าขอ้มูลมาไดจ้ากระบบไม่ว่าวิธีการใดก็ถือว่าระบบสามารถท างาน
ได ้จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีความง่ายในการใชง้านมากนกั โดยทั้ง H5 และ H8 สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ PATRAVADEE 
VONGSUMEDH (2018) ท่ีเม่ือผูใ้ชง้านดา้นเทคนิคและมีความเช่ียวชาญเช่ือมัน่อย่างมากในความสามารถในการใช้

                         แทนเส้นทางท่ีไม่มีนยัส าคญัทาสถิติ 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

H1 

H2 

H9 

H10 

H11 

H3 

H4 

H5 

H8 

H7 

H6 
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และควบคุมอุปกรณ์ ผูใ้ชก้ลุ่มน้ีเช่ือว่าความยากล าบากในการใชร้ะบบไม่สามารถขดัขวางการใชง้านระบบได ้และ
คุณภาพของระบบนั้นมีผลกบัความส าคญัต่อการน าระบบไปใชข้องผูใ้ช ้ซ่ึงผูใ้ชง้านก็จะรับรู้จากความง่าย H11 ภยั
คุกคามท่ีเกิดข้ึนกับอินเตอร์เน็ตออฟต่ิงในข้อค าถามจะเป็นในเร่ืองของภัยธรมมชาติและข้อผิดพลาดจาก
อินเตอร์เน็ตออฟต่ิงเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดน้้อย และการซ้ืออุปกรณ์มาใชจ้ะตอ้งมีการรับประกนัสินคา้อยู่แลว้จึง
ท าให้ดา้นภยัคุกคามไม่มีความสัมพนัธ์มีต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของวิศวกรยุคเจนเนอเรชั่น วาย ต่อ
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือยืนยนัและจดัล าดบัความส าคญัขององค์ประกอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมซ่ึงผลของการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี เม่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางระหว่าง
ปัจจยัสาเหตุท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของวิศวกรยุคเจนเนอเรชัน่ วาย 
ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง ปรากฏว่า มีนัยส าคญัทางสถิติ สนับสนุนสมมติฐาน H1, H2, H4,H6,H7,H9 และ H10 
แสดงไดว้่า สมมุติฐาน H1, H2, H4,H6,H7  ทั้ง 5 ปัจจยั มีอิทธิพลเชิงบวก กบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีของวิศวกรยคุเจนเนอเรชัน่ วาย ต่ออินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง H9 มีอิทธิพลเชิงลบกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
และ H10 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไม่ปลอดภยั โดยแต่ละปัจจยัมีบทบาทความส าคญั ดงัน้ี 

เม่ือผูป้ระกอบการตดัสินใจท่ีจะน าเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง Internet of Things (IoT) เขา้มาใชใ้นกิจการ
ของตนเองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บคุณค่าท่ีส่งมอบให้มากข้ึน ส่ิงแรกคือ
พนกังานวิศวกรผูใ้ชเ้ทคโนโลยีต่างๆในกิจการจะต้องยอมรับเพ่ือให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพการท่ีจะท าให้
ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง Internet of Things (IoT) ยอมรับนั้นปัจจัยในด้านของความรู้นั้นซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้ผูใ้ห้บริการโซลูชัน่ทางดา้น Internet of Things (IoT) และผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัหา/เตรียมการ
น าเสนอถึงความรู้ท่ีเก่ียวข้องการประยุกต์ใช้ท าให้เห็นว่า Internet of Things (IoT)สามารถเข้ามาช่วยท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถท าให้งานมีคุณค่ามากยิ่งข้ึนมีโอกาสท าให้บริษทัไดผ้ลประกอบการท่ีมาก
ข้ึน ซ่ึงก็จะสอดคลอ้งกบัปัจจยัในดา้นของ ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดแ้ละความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ไดซ่ึ้งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ตามล าดบั ผูใ้ห้บริการโซลูชัน่ทางด้าน Internet of Things (IoT) และผูป้ระกอบการ
จะตอ้งมีการน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของ Internet of Things (IoT) เพ่ือให้วิศวกรผูใ้ชง้านนั้นรับรู้ไดว้่าสามารถท า
ให้งานของพวกเคา้มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน ใชง้านไดง่้ายข้ึน และในขณะเดียวกนั การใชง้านก็ตอ้งไม่ยากเกินไปท่ีจะใช้
งานได ้

ในดา้น คุณภาพของระบบมีผลต่อความง่ายในการใชง้านท่ีรับรู้ไดน้ั้นมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบท่ีมากท่ีสุดถึง 
0.977 และคุณภาพของขอ้มูลมีผลต่อประโยชน์ท่ีรับรู้ได ้ผูป้ระกอบการควรเลือกผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการโซลูชัน่
ทางดา้น Internet of Things (IoT) ท่ีใชก้ารเช่ือมต่อผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือการเช่ือมต่อผ่านโครงข่าย 
LPWAN และมีรูปแบบของระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน มีความน่าเช่ือถือในการวางโซลูชัน่ทางดา้น Internet of Things 
(IoT)      

และในด้านภยัคุกคามมีผลต่อความไม่ปลอดภยั หากวิศวกรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัคุกคามจาก Internet of 
Things (IoT) จากภยัธรรมชาติ ขอ้ผิดพลาดจากทางโครงสร้างพ้ืนฐานของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตบอรดแบรนด ์
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ขอ้ผิดพลาดทางเทคนิคฮาร์ดแวร์ท่ีและซอฟต์แวร์ท่ีท าให้ไม่สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ไดแ้ละมีการป้องกนัก็จะ
ท าดา้นความไม่ปลอดภยันั้นลดลง ในดา้นความไม่ปลอดภยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช ้ซ่ึงมีผลในเชิง
ลบหากสามารถให้ความมัน่ใจมีการใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัทางการโจรกรรมขอ้มูลดิจิตอลท่ีดีไดก้็จะท าให้มี
การยอมรับ อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง Internet of Things (IoT) มากข้ึน 
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ผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการบริหารและลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่อระดบั 
การก่อหนีข้องบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 และ sSET 

The Impact of Administration Cost and Character of Firm on Leverage Ratio 
of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand in The SET50 Index 

and sSET Index 
 

ชิดชนก ลัภย์มงคลชัย1 และ พรวรรณ นันทแพศย์2 
Chidchanok Lupmongkolchai and Pornwan Nunthaphad 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการก่อหน้ี และผลกระทบของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
และลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่อระดบัการก่อหน้ีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และ 
sSET จ านวน 1,560 ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลจากงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 แลว้น าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยของ
ขอ้มูลแบบผสม (Panel Data Regression Model) 
ผลการวิจยัของทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งพบว่ากลุ่ม SET50 มีค่าเฉล่ียการก่อหน้ีท่ีมากกว่ากลุ่ม sSET ท่ีจดัหาเงินทุนจาก
ส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่าการก่อหน้ี ขนาดของกิจการมีผลกระทบเชิงบวกกบัระดบัการก่อหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ กล่าวคือ กิจการท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัหาเงินจากการก่อหน้ี ท าให้มีระดบัการก่อหน้ีสูง สภาพคล่องและ
ความสามารถในการท าก าไรมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่ากิจการท่ีมีสภาพคล่องและ
ความสามารถในการท าก าไรมากจะจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายใน จึงมีระดบัการก่อหน้ีต ่า 
 
ค าส าคัญ: ระดับการก่อหนี,้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร, ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study leverage ratio, compare leverage ratio and study the Impact of 
Administration Cost and Character of Firm on Leverage Ratio of Listed Companies on The Stock Exchange of 
Thailand in The SET50 Index and sSET Index. The total of simples is 1,560 which uses secondary data from 
financial statement during the first quarter of 2015 to the fourth quarter of 2019. The data was analyzed by 
Descriptive Statistic, Pearson Correlation and Panel Data Regression. 
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The results show that list of companies on SET50 has leverage ratio more than sSET. In additional results revealed 
that size of company has a positive statistically significant impact to leverage ratio, liquidity and profitability of 
company has a negative statistically significant impact to leverage ratio. 
 
Keywords: Leverage Ratio, Administration Cost, Character of Firm 
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัพบกบัปัญหาหน้ีเสียท่ีก าลงัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งจากภาคครัวเรือนและภาค

ธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. 2563 หน้ีเสียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีสาเหตุหลกัมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้หลายแห่ง
ขาดรายไดแ้ละสภาพคล่อง ถึงแมจ้ะไม่ไดผ้ลกระทบมากเท่ากบัวิกฤตตม้ย  ากุง้ในปี พ.ศ. 2540 แต่อตัราการผิดนดั
ช าระหน้ีของภาคธุรกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสถาบนัการเงิน ผูป้ระกอบการหลายแห่งจึงตอ้งมี
การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน (นนัทวลัล์ิ ถิรธนาพงศ์, 2563) ดงันั้นการรักษาระดบัการก่อหน้ีของกิจการให้
อยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม จะท าให้กิจการสามารถรับมือหรือได้รับผลกระทบน้อยลงจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีไม่
คาดคิด ซ่ึงการเลือกใชแ้หล่งเงินทุนของกิจการ ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ หากกิจการมีการจดัหาเงินทุน
จากการก่อหน้ีมาก ความเส่ียงทางธุรกิจก็จะเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการก่อหน้ีจะท าให้กิจการมีตน้ทุนทางการเงิน คือ 
ดอกเบ้ีย ถา้กิจการไม่สามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายภายในกิจการให้เพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ีย ก็จะเพ่ิมโอกาส
ของการลม้ละลายให้สูงข้ึน ซ่ึงตามงบก าไรขาดทุน ค่าใชจ่้ายก่อนตน้ทุนทางการเงิน คือ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทัว่ไปในกิจการ รวมถึง เงินเดือน สวสัดิการ ค่ารับรอง ผลตอบแทน
กรรมการ ท่ีเป็นผลประโยชน์ของพนักงานจนถึงผูบ้ริหาร ถ้าผูบ้ริหารไม่สามารถการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จะท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการลดลง สอดคล้องกบัหลกั
ทฤษฎีตวัแทน ท่ีกล่าวไวว้่า การก่อหน้ีของกิจการจะช่วยลดปัญหาการเป็นตวัแทนระหว่างผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นได ้
เพราะจะกระตุน้ประสิทธิภาพการท างานของผูบ้ริหาร และเป็นการควบคุมไม่ให้ผูบ้ริหารน าเงินของกิจการไปใช้
ในประโยชน์ส่วนตวั เน่ืองจากผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงความเส่ียงในการล้มละลายของกิจการ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Chen (2014) ผูวิ้จยัจึงน าปัจจยัค่าใชจ่้ายในการบริหารมาใช้ในการศึกษา มีวถัตุประสงค์ คือ ศึกษา
ระดบัการก่อหน้ี เปรียบเทียบระดบัการก่อหน้ี และผลกระทบของค่าใชจ่้ายในการบริหารและลกัษณะเฉพาะของ
บริษทัท่ีมีต่อระดบัการก่อหน้ีของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capital) แตกต่างกนั คือ บริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และ sSET ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 คือ ดชันีราคาหุ้นท่ีใช้แสดง
ระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามญัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อนัดบัแรก หลกัทรัพยก์ลุ่ม sSET 
คือ หุ้นสามญัท่ีอยู่นอกเหนือ SET50 และ SET100 มีมูลค่าตามราคาตลาด อยู่ล  าดบัตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไปแต่ไม่
เกินล าดบัท่ีร้อยละ 98 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2562) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีการพิจารณาต้นทุนล้มละลายและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ี เป็นการพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนโดยการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนความเส่ียงทาง
การเงิน คือ การก่อหน้ีท าให้เกิดดอกเบ้ียจ่าย ท่ีสามารถน ามารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ือลดภาระภาษีของ
กิจการได ้กิจการท่ีมีค่าเส่ือมราคามาก ก็จะก าหนดสดัส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยไ์วต้  ่า เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาสามารถ
ช่วยลดภาระภาษีได ้กิจการไม่มีความจ าเป็นในการก่อหน้ีเพ่ือเอามาใชป้ระหยดัภาษี ดงันั้นกิจการท่ีมีผลประโยชน์
ทางภาษีอยูแ่ลว้ จะจดัหาเงินทุนโดยการใชก้ าไรสะสมซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายในของกิจการก่อน และถา้กิจการมี
การก่อหน้ีมาก ก็จะมีดอกเบ้ียจ่ายมากตามไปดว้ย ถา้กิจการขาดสภาพคล่อง ขาดความสามารถในการท าก าไร จะ
ท าให้มีความเส่ียงต่อการผิดนดัช าระหน้ี และน าไปสู่การลม้ละลายได ้เกิดเป็นตน้ทุนลม้ละลาย 

2.1.2 ทฤษฎีการจดัหาเงินทุนตามล าดบัขั้น เป็นแนวคิดของ Myers and Majluf (1984) ซ่ึงกล่าวว่า กิจการจะมี
จดัหาเงินทุนตามล าดบัขั้น คือ หาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายในของกิจการก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสด หลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด ก าไรสะสม หากแหล่งเงินทุนภายในไม่เพียงพอจึงหาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ 
หน้ีสิน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และส่วนของทุนตามล าดบั ภายใตท้ฤษฎีความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล ระหว่างผูบ้ริหาร
และนักลงทุนภายนอก และการออกจ าหน่ายหุ้นใหม่เป็นสัญญาณ ว่ากิจการมีแนวโน้มไม่ดี เพราะถา้กิจการมี
ความสามารถในการท าก าไร กิจการจะใชเ้งินทุนจาก ก าไรสะสม ก่อน 

2.1.3 ทฤษฎีตวัแทน มาจากแนวความคิดของ Jensen and Meckling (1976) ท่ีไดอ้ธิบายถึงปัญหาความขดัแยง้
ดา้นผลประโยชน์ ระหว่างผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น และเจ้าหน้ี คือ 1.ปัญหาผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น  เน่ืองจากก าไรของ
กิจการจะถูกจ่ายให้กับเจ้าหน้ีและผูถื้อหุ้นก่อน  ผูบ้ริหารจะได้รับผลตอบแทนในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า แต่ต้อง
รับภาระตน้ทุนความเส่ียงทั้งหมดจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผูบ้ริหารไม่ไดส้นใจว่าการบริหารงานจะก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการหรือไม่ การลดปัญหาน้ีท าได้โดยการก าหนดผลตอบแทนท่ีผูบ้ริหารจะได้รับจากผลการ
ด าเนินงาน หรือการจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี เพราะการก่อหน้ีท าให้กิจการมีตนุ้ทนทางการเงินเพ่ิมข้ึน มีความ
เส่ียงของการลม้ละลาย ผูบ้ริหารจะมีความระมดัระวงัในการท างานมากข้ึนและเป็นการควบคุมให้ผูบ้ริหารไม่น า
เงินของกิจการไปใชจ่้ายเพ่ือประโยชน์ของตน 2.ปัญหาผูถื้อหุ้นและเจ้าหน้ี เน่ืองจากการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ 
ผูถื้อหุ้นตอ้งการลงทุนในโครงการท่ีความเส่ียงสูง เพ่ือให้กิจการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าระดบัหน้ีสิน เจา้หน้ีจะ
ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงลม้ละลายของกิจการ Jensen and Meckling (1976) ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีจะลด
ปัญหาน้ี โดยเจา้หน้ีสามารถระบุเง่ือนไขลงในสญัญา เช่น การเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม การห้ามผูจ้ดัการไปลงทุน
ในโครงการใหม่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีกิจการด าเนินการอยู ่การมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั เป็นตน้ 
  
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
     ปัจจัยในการก าหนดระดบัการก่อหน้ีหรือโครงสร้างเงินทุนของกิจการนั้น มีหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ท่ีสนบัสนุนจากผลงานวิจยัของ Cheng (2014) เร่ือง การก าหนดโครงสร้างเงินทุนของ
บริษทัในประเทศท่ีอยู่ในแถบเอเชีย พบว่า กิจการท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงจะมีระดบัการก่อหน้ีท่ีต ่า ซ่ึง



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 501 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีตวัแทน ท่ีกล่าวว่าการก่อหน้ีจะช่วยควบคุมผูบ้ริหารไม่ให้ใชก้ระแสเงินสดของ  กิจการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตวั ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะของธุรกิจท่ีมีผลต่อระดบัการก่อหน้ี คือ ปัจจยัดา้นขนาดของกิจการ 
กิจการท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการก่อหน้ีมากกว่ากิจการขนาดเลก็ เพราะสินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัใน
การกูย้ืมมากกว่า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิธร เน่ืองจ านงค ์(2556) ปัจจยัดา้นสภาพคล่อง จากผลการศึกษา
ของ ธนวนัต์ มุสิกกุล (2560) พบว่า สภาพคล่องมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราส่วนหน้สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
เน่ืองจากกิจการท่ีมีสภาพคล่องสูง จะใชแ้หล่งเงินทุนภายในกิจการก่อน คือ เงินสด ปัจจยัดา้นอตัราการเติบโต จาก
ผลงานวิจยัท่ีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า กิจการท่ีมีการเติบโตจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกคือการกู้ยืม 
เน่ืองจากผูบ้ริหารจะใช้ประโยชน์จากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนในการจ่ายดอกเบ้ียและยงัได้รับผลประโยชน์ทางภาษี 
สนบัสนุนโดยผลงานวิจยัของ Nguyen and Ramachandran (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง โครงสร้างเงินทุนของบริษทัขนาด
เลก็และขนาดกลางในประเทศเวียดนาม ดา้นปัจจยัความสามารถในการท าก าไร มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัโครงสร้างเงินทุน จากการศึกษาของ เนาวรัตน์ ศรีพนากุล (2556) โดยพบว่า กิจการท่ีมีความสามาถในการ
บริหารสินทรัพย ์จะใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมีอยูภ่ายในกิจการก่อนคือ ก าไรสะสม จากนั้นถา้ไม่เพียงพอถึงจะใชแ้หล่ง
เงินทุนภายนอกหรือการก่อหน้ี ปัจจยัดา้นความเส่ียงทางธุรกิจ มีการศึกษาโดย Alnajjar (2015) เร่ือง ผลกระทบ
ของความเส่ียงทางธุรกิจต่อโครงสร้างเงินทุน กรณีศึกษา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจอร์แดน พบว่าความเส่ียง
ทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัโครงสร้างเงินทุน เม่ือก าไรของกิจการมีความเส่ียง ผูบ้ริหารจะลดระดบัการก่อ
หน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงของการลม้ละลาย จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผ่านมา ผูวิ้จยัไดต้วัแปรท่ีจะน ามาใชใ้น
งานวิจยั ไดแ้ก่ 

 
 
 
     
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมูลจากงบ
การเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุม่ SET50 จ านวน 28 บริษทั และบริษทัในกลุ่ม sSET จ านวน 
50 บริษทั โดยยกเวน้บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีมีโครงสร้างเงินทุนแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอ่ืนและบริษทัท่ีมี
ขอ้มูลไม่ครบถว้น โดยเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  านวณดชันี SET50 และ sSET ระหว่าง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีใช้เป็นรายไตรมาส ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 ซ่ึงใช้ฐานข้อมูลจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(SEC) ซ่ึงตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีน ามาศึกษาไดม้าจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะถูกน ามาค านวณดงัน้ี ตวัแปรตาม ระดบัการก่อหน้ี (DTA) = 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการ (SIZE) = ลอคการิทึมของสินทรัพยด์้วย สภาพคล่อง 

ตวัแปรอิสระ  
- ขนาดของกิจการ           -      สภาพคล่อง  

- การเจริญเติบโต              -      ความสามารถในการท าก าไร  

- ความเส่ียงทางธุรกิจ       -      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ตวัแปรตาม 

ระดบัการก่อหน้ี 
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(LIQ) = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การเจริญเติบโต (GROWTH) =  อตัราการเปล่ียนแปลงต่อสินทรัพยร์วม 
ความสามารถในการท าก าไร (PROF) = อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ความเส่ียงทางธุรกิจ (RISK) = ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ADMIN) = ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
หารรายไดร้วม วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
และวิเคราะห์การถดถอยของขอ้มูลแบบผสม (Panel Data Regression) ดว้ยวิธี Random Effects และ Fixed Effects 
โดยหาวิธีทดสอบท่ีเหมาะสมดว้ย Hausman Test แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีใชใ้นการประมาณค่าเป็นดงัน้ี 

DTAi,t = β0 + β1SIZEi,t + β2LIQi,t + β3PROFi,t + β4GROWTHi,t + β5RISKi,t + β6ADMINi,t + εi,t 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษา บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 จ านวน 28 บริษทั พบว่า อตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DTA) มีค่าเฉล่ีย 0.548 เท่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่าเฉล่ีย 18.761 สภาพคล่อง 
(LIQ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.596 เท่า ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ (PROF) มีค่าเฉล่ีย 0.026 เท่า อตัราการ
เติบโต (GROWTH) มีค่าเฉล่ีย  0.037 เท่า ความเส่ียงทางธุรกิจ (RISK) มีค่าเฉล่ีย 2237.156 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
(ADMIN) มีค่าเฉล่ีย 0.078 เท่า บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม sSET จ านวน 50 บริษทั พบว่า 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DTA) มีค่าเฉล่ีย 0.458 เท่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่าเฉล่ีย 16.089 
สภาพคล่อง (LIQ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.410 เท่า ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ (PROF) มีค่าเฉล่ีย 0.020 
เท่า อตัราการเติบโต (GROWTH) มีค่าเฉล่ีย 0.024 เท่า ความเส่ียงทางธุรกิจ (RISK) มีค่าเฉล่ีย 183.186 ค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร (ADMIN) มีค่าเฉล่ีย 0.133 เท่า ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาศึกษาของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุม่ SET50 
และ sSET 

กลุ่ม Variable Mean Maximum Minimum Std. Dev. 

SET50  DTA 0.548 0.909 0.139 0.152 
(n=560) SIZE 18.761 21.648 15.78 1.189 

 LIQ 1.596 5.69 0.144 1.04 
 PROF 0.026 0.147 -0.05 0.018 
 GROWTH 0.037 4.389 -0.142 0.262 
 RISK 2237.156 41733.63 4.848 4728.596 

  ADMIN 0.078 0.537 -0.244 0.063 
sSET  DTA 0.458 0.865 0.029 0.177 

(n=1,000) SIZE 16.089 18.462 13.664 1.104 
 LIQ 2.41 27.524 0.115 2.721 
 PROF 0.02 0.139 -0.338 0.028 
 GROWTH 0.024 0.924 -0.438 0.089 
 RISK 183.186 7913.964 1.855 544.316 

  ADMIN 0.133 8.041 -0.593 0.291 
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การทดสอบสถิติ Independent sample t-test ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกนั โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มตวัอย่าง ผลการทดสอบมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 แสดงว่า บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และ sSET มีระดบัการก่อหน้ีท่ีแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัการก่อหน้ีระหว่างบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม 
SET50 และ sSET 

ระดับการก่อหนี ้
t-test for Equality of Means 

กลุ่ม Mean SD t Sig. (2-tailed) 

DTA 
SET50 0.548 0.152 10.074 0.000* 

sSET 0.458 0.177     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน เพ่ือตรวจสอบระดบัทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างๆ ว่าไม่มีความสัมพนัธ์กันเอง พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และกลุ่ม sSET มีค่านอ้ยกว่า 0.80 แสดงว่าตวัแปรเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั หรือไม่มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบเชิงเส้น ดงันั้น สรุปไดว้่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถหาค่า
สมัประสิทธ์ิไดทุ้กตวัแปร ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สนั 

sSET DTA  SIZE  LIQ  PROF  GROWTH  ADMIN  RISK  
DTA  1.000       
SIZE  0.591* 1.000      
LIQ  -0.459* -0.104* 1.000     

PROF  -0.198* -0.41* -0.076* 1.000    
GROWTH  0.095* 0.026 -0.015 0.117* 1.000   
ADMIN  0.072* 0.074* 0.093* -0.163* 0.041 1.000  

RISK  0.022 0.274* -0.011 -0.299* -0.11* 0.006 1.000 

SET50 DTA  SIZE  LIQ  PROF  GROWTH  ADMIN  RISK  

DTA 1.000       
SIZE 0.252* 1.000      
LIQ -0.561* -0.053 1.000     

PROF -0.32* -0.37* 0.116* 1.000    
GROWTH 0.136* -0.008 -0.069 -0.076 1.000   
ADMIN -0.022 -0.106* -0.062 -0.047 0.042 1.000  

RISK -0.119* 0.531* 0.207* -0.167* -0.036 -0.048 1.000 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 504 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การเลือกสมการท่ีเหมาะสมด้วยวิธี Hausman Test ในการประมาณค่าวิธี Fixed Effect และ Random Effect 
ภายใต้สมมติฐานหลกัของการทดสอบคือ การประมาณค่าในรูปแบบ Random Effects มีความเหมาะสมท่ีสุด 
พบว่า ทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง มีค่า Prob. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้น Fixed 
Effect Model จึงเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ดว้ยวิธี Hausman Test 

กลุ่ม Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

SET50 Cross-section random 14.638406 6 0.023* 
sSET Cross-section random 41.422907 6 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ผลการทดสอบแบบจ าลองผลกระทบของค่าใชจ่้ายในการบริหารและลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่อระดบัการก่อ
หน้ีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์กลุ่ม SET50 และ sSET โดยการใช้แบบบจ าลอง Fixed Effect 
Model เกิดปัญหา Autocorrelation จึงท าการแก้ไขดว้ยวิธี Generalized Least Square (GLS) โดยใช ้Coefficient of 
autocovariane จาก Residual หลังการแก้ไขปัญหาท าให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และได้ผลการทดสอบ
แบบจ าลอง ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบแบบจ าลองผลกระทบของค่าใชจ่้ายในการบริหารและลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่อระดบั
การก่อหน้ีของบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 และ sSET หลังการแก้ไขปัญหา 
Autocorrelation ดว้ยวิธี Generalized Least Square (GLS) 

Variable 
กลุ่ม SET50 กลุ่ม sSET 

Coefficient t-Statistic Prob.   Coefficient t-Statistic Prob.   
C -0.593 -10.649 0.000 -0.699 -13.160 0.000 

SIZESTAR 0.183 12.824 0.000* 0.208 15.421 0.000* 
LIQSTAR -0.017 -6.137 0.000* -0.011 -11.580 0.000* 

PROFSTAR -0.273 -3.684 0.000* -0.208 -5.681 0.000* 
GROWTHSTAR -0.005 -1.138 0.256 -0.013 -1.341 0.180 

RISKSTAR 0.000 -0.758 0.449 0.000 1.539 0.124 
ADMINSTAR 0.005 0.181 0.856 0.002 0.875 0.382 

R-squared 0.703   0.762   
Adj. R-squared 0.683   0.747   
Durbin-Watson stat 2.138   1.803   
F-statistic 35.743   51.947   
Prob. (F-statistic) 0.000     0.000     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 5 ปัจจยัดา้นขนาดของกิจการ (SIZE) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และ 
sSET มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการก่อหน้ี (DTA) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นสภาพ
คล่อง (LIQ) และ ความสามารถในการท าก าไร (PROF) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 
และ sSET  มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัระดบัการก่อหน้ี (DTA) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นการ
เจริญเติบโต (GROWTH) ความเส่ียงทางธุรกิจ (RISK) และค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ADMIN) ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติกับระดบัการก่อหน้ี (DTA) ของทั้งสองกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบกบัสมมติฐานได้ ดงั
ตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 

Variable 
สมมติฐาน
ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 

SET50 sSET 

นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์  

 

SIZE + มีนยัส าคญั + มีนยัส าคญั +  

LIQ - มีนยัส าคญั - มีนยัส าคญั -  

PROF - มีนยัส าคญั - มีนยัส าคญั -  

GROW + ไม่มีนยัส าคญั - ไม่มีนยัส าคญั -  

RISK - ไม่มีนยัส าคญั + ไม่มีนยัส าคญั +  

ADMIN - ไม่มีนยัส าคญั + ไม่มีนยัส าคญั +  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบแบบจ าลองผลกระทบของค่าใชจ่้ายในการบริหารและลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่อระดบัการก่อ
หน้ีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และ sSET ให้ผลการทดสอบเหมือนกนั คือ ขนาดของ
กิจการ สภาพคล่อง และความสามารถในการท าก าไร มีผลกระทบต่อระดบัการก่อหน้ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยขนาดของกิจการจะมีผลกระทบเชิงบวกกบัระดบัการก่อหน้ี คือ กิจการขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพยม์าก จะมีความ
มัน่คง มีความเส่ียงต่อลม้ละลายต ่า จะไดรั้บความน่าเช่ือจากเจ้าหน้ีมากกว่ากิจการขนาดเล็ก เจ้าหน้ีหรือสถาบนั
การเงินจะพิจารณาถึงขนาดของสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ในการตดัสินใจให้สินเช่ือแก่กิจการ เพราะกิจการจะมี
สินทรัพยท่ี์สามารถน าไปค ้าประกนัการกูย้ืมได ้ท าให้กิจการขนาดใหญ่หรือกิจการท่ีมีสินทรัพยม์ากสามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนไดง่้าย ปัจจยัดา้นสภาพคล่องมีผลกระทบเชิงลบกบัระดบัการก่อหน้ี กล่าวคือ กิจการท่ีมีสภาพคล่อง
สูงหรือกิจการท่ีมีสินทรัพยร์ะยะสั้นเพียงพอต่อการช าระหน้ีระยะสั้น กิจการจะมีเงินทุนหมุนเวียนหรือมีกระแส
เงินสดท่ีสามารถน ามาใชเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน ท าให้กิจการไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนจากการก่อ
หน้ี เพราะการก่อหน้ีจะมีตน้ทุนทางการเงิน กิจการท่ีมีสภาพคล่องสูงจึงมกัใชแ้หล่งเงินทุนภายในกิจการมากกว่า
การกู้ยืมเงิน ปัจจัยด้านความสามารถในการท าก าไรมีผลกระทบเชิงลบกบัระดบัการก่อหน้ี คือ เม่ือกิจการท่ีมี
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ความสามารถในการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน กิจการจะใชเ้งินทุนจากผลตอบแทนหรือก าไรท่ีไดรั้บในการ
ลงทุนหรือบริหารจดัการกิจการ มากกว่าการจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอก 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชบ้ริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพย ์SET50 และ sSET โดยไม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างของ
กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของงานวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไปคือ 
การแยกศึกษาระดบัการก่อหน้ีของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม การน าตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืน เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ
และการเมือง เข้ามาใช้ในการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบระดบัการก่อหน้ีในช่วงก่อนและหลงัการเกิดวิฤกต 
โควิด-19  
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การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์จากการประกาศอตัราดอกเบีย้นโยบาย 
Stock price reaction to the announcement of policy interest rate 

 

ชิตพล อัศวปกรณ์1 และ พลวัฒน์ เลิศกลุวัฒน์2 
Chitpon Assawapakorn and Polwat Lerskullawat 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรัพย์จากการประกาศอตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย โดยใชข้อ้มูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จ านวนรวมทั้งหมด 463 บริษทั ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ยประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ (ASEAN-5) ผ่านการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ผลของการศึกษาแสดงถึง
ความไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด โดยการตอบสนองของราคาหลกัทรัพยเ์กิดข้ึนในช่วง
วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 และวนัท่ี 10 หลงัการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ในขณะท่ีในช่วงก่อน และวนัท่ีมีการประกาศ
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ไม่ก่อให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติอยา่งมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นว่าตลาดหลกัทรัพย์
ในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 มีการใชร้ะยะเวลาในการซึมซบัถึงขอ้มูลการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ท าให้การ
ตอบสนองต่อมูลค่าของกิจการจึงยงัไม่สะทอ้นออกมาในทนัที 
 
ค าส าคัญ: ดอกเบีย้นโยบาย, การศึกษาเหตกุารณ์, ทฤษฎคีวามมปีระสิทธิภาพของตลาด 
 

ABSTRACT 
The Objective of this study is to investigate the reaction of stock prices to the announcement of policy interest 
rates. The data obtains from the period of 2016  to 2019  with the final sample of 463  companies listed on five 
main exchanges in South-East Asia markets (namely, Thailand, Malaysia, The Philippines, Indonesia and 
Singapore). The event study is applied as the method for this study. The results show an inconsistent with the 
Efficient Market Hypothesis. The reaction of stock prices occurs initially after the announcement on the fourth 
and fifth days and after the tenth day, whereas no significant signs reveal during the pre- and event period. 
Therefore, the markets would take times to reflect the information of policy interest rates announcement among 
the ASEAN-5's markets. 
 
Keywords: Policy interest rate, Event study, Efficient Market Hypothesis 
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1. บทน า 
 

การลงทุนในหุ้นสามญัเป็นการลงทุนท่ีมาพร้อมกบัความเส่ียงแต่นกัลงทุนยงัคงเลือกลงทุนอยู่ เน่ืองจากอตัรา
ผลตอบแทนเป็นส่ิงจูงใจและสามารถให้ผลประโยชน์ท่ีมากกว่าการลงทุนอ่ืนๆ เช่นการฝากเงิน นอกจากน้ีการลงทุน
ในหลกัทรัพยร์ะยะยาวเป็นการช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุนเน่ืองจากช่วยป้องกนัการขาดทุนในมูลค่าของ
เงินจากอตัราเงินเฟ้อไดอี้กดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) และการเพ่ิมโอกาสในการท าก าไรและเพ่ิม
ความยืดหยุ่นในการลงทุนอีกทางหน่ึงคือการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ซ่ึงให้โอกาสในการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในบริษทัขนาดใหญ่ระดบัโลก และยงัสามารถเพ่ิมโอกาสในการท าก าไรเพ่ิมข้ึนจากการใชเ้งินทุนของประเทศท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียต ่าไปลงทุนในประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า ในปัจจุบนัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
เกิดข้ึนทัว่โลก Chen et al. (2009) และ Lim (2009) ศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศได้แก่ประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ พบว่าภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ.2540 ตลาดหุ้นในอาเซียนมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ในขณะท่ี Thao and Daly (2012) ศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ตลาดทุนระหว่างกลุ่มประเทศ ASEAN-5 กบัประเทศเวียดนาม พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กัน หน่ึงในตวัแปรทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญันั่นคืออตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนเศษฐกิจ และส่งผลโดยตรงกับการเงินในระบบ
เศรษฐกิจ และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดนโยบายทางการเงิน ซ่ึงการปรับ เพ่ิม ลด หรือคงเดิมไว ้เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงย ัง่ยืน เป็นการก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนของตลาดให้เติบโตหรือชะลอ
ตวัตามความเหมาะสม และเพ่ือป้องกนัไม่ให้เศรษฐกิจเกิดภาวะร้อนแรงหรือสุ่มเส่ียงจนเกินไป 

เม่ือมีการกล่าวถึงการปรับอตัราดอกเบ้ีย มกัจะมีการอา้งอิงถึงการปรับดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงก็คืออตัราดอกเบ้ียท่ี
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นตวัอา้งอิงของอตัราดอกเบ้ียประเภทอ่ืนๆ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู้ 
ดอกเบ้ียเงินฝาก ตามหลกัการแลว้ธนาคารกลางจะด าเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (ลดดอกเบ้ีย) ในภาวะท่ี
เศรษฐกิจอยูใ่นภาวะตกต ่าเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป) ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงจะเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการกู้ยืมเพ่ือใชจ่้ายและลงทุนมากข้ึนเน่ืองจากมีตน้ทุนทางการเงินท่ีถูกลง (รัตนา สายคณิต, 
2548) ซ่ึงจะเป็นตวัเร่งให้กิจการมีอตัราการเติบโตของก าไรท่ีสูงข้ึน ท าให้ราคาหุ้นปรับตวัสูงข้ึน และในแง่ของนกั
ลงทุนผลตอบแทนของเงินฝากจะน้อยลงในช่วงท่ีมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย นกัลงทุนจะยา้ยการลงทุน
ไปยงัสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอ้งการผลตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น การลงทุนในหุ้นสามญั ท าให้มีการ
ไหลเวียนของเงินเขา้ตลาดหุ้นมากข้ึนและส่งผลในเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น อตัราดอกเบ้ีย
นโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการประกาศโดยธนาคารกลาง จึงมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นและสามารถส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ด ้เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากความเช่ือมัน่ของนกั
ลงทุนท่ีต่างรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเหมือนกนั ตลอดจนพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและสะทอ้นออกมาในราคาหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

จากท่ีมาและความส าคญัดงักล่าว ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์การประกาศอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศสิงคโปร์ (กลุ่มประเทศ ASEAN-5) ได้ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์ในแต่ละประเทศ
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากข้ึนในเร่ืองดงักล่าว และจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในอนาคตต่อนัก
ลงทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 อยา่งไรบา้ง  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis - EMH) 
 

Fama (1970) กล่าวว่าตลาดการเงินจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพเสมอ นัน่คือราคาของหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้น
ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นตวัประมาณค่าท่ีไม่เอนเอียง ซ่ึงสามารถแบ่งระดบัของขอ้มูล
ออกเป็น 3 ระดบั เพ่ือแบ่งประเภทของความมีประสิทธิภาพของตลาด ไดแ้ก่  1) ประสิทธิภาพระดบัต ่า (Weak 
Form) ราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบนัจะสะท้อนข้อมูลเก่ียวกับราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอดีต 
หมายความว่าไม่มีใครท่ีจะสามารถเอาชนะตลาด ไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีทุกๆ คนมีเหมือนกนัหมด และยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้
จะมีใครสามารถอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัราคาในอดีตมาใชว้างแผนการลงทุนเพ่ือดูดซบัก าไรเกินปกติในตลาดการเงิน
ได ้2) ประสิทธิภาพระดบักลาง (Semi-Strong Form) นอกจากราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตจะสะทอ้นถึงราคาหลกัทรัพย์
ในปัจจุบนัแลว้ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะจะสะทอ้นอยู่ในราคาดงักล่าวดว้ย กล่าวคือขอ้มูลท่ี
สาธารณชนรับรู้ทั้งหมดจะรวมอยู่ในราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่สามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาช่วยในการพยากรณ์การ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ด้ เน่ืองจากนกัลงอ่ืนๆ รับรู้เช่นกนั 3) ประสิทธิภาพระดบัสูง (Strong Form) 
แม้แต่ข้อมูลท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงอาจเป็นข้อมูลภายในของบริษทัต่างๆ จะถูกรวมอยู่ในราคาของ
หลกัทรัพยใ์นขณะนั้นดว้ย กล่าวคือราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้มูลท่ีแต่ละนกัลงทุนในตลาดการเงินมี
อยู ่ดงันั้นแมแ้ต่บุคคลภายในเองก็ไม่สามารถท่ีจะท าก าไรเกินปกติจากขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูไ่ด ้
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กลไกการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของตลาดในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร จะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีเหตุการณ์ท่ี
เป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์เกิดข้ึน ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการกระจายไปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ให้ไดรั้บรู้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้งเท่าเทียมกนั (Hearth and Zaima, 1998) การเกิดข้ึนของขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ มีลกัษณะท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ ย่อมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาเกิดข้ึนอย่างท่ีไม่
สามารถท่ีจะคาดเดาไดเ้ช่นกนั (Goukasian and Whitney, 2006) อตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นหน่ึงในช่องทางท่ีจะ
ส่งผ่านนโยบายทางการเงินเพ่ือท าให้เกิดความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช้ีน าให้อตัราดอกเบ้ียต่างๆ 
ในระบบการเงินของประเทศเปล่ียนแปลงตามและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ Ehrmann and Fratzscher 
(2004) ศึกษาถึงการตอบสนองของตลาดทุนต่อนโยบายทางการเงินสหรัฐ ในช่วง ค.ศ. 1994 - 2003 โดยเนน้ไปท่ี
ช่องทางด าเนินนโยบายทางดา้นเครดิตและดา้นอตัราดอกเบ้ีย พบว่านโยบายทางการเงินส่งผลต่อหลกัทรัพยแ์ต่ละ
ตวัแตกต่างกนั ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ของบริษทั เช่น กลุ่มหุ้นวฏัจกัร หรือกลุ่มบริษทัท่ีอาศยัเงินทุนเป็นส าคญั 
จะมีการตอบสนองต่อนโยบายการเงินมากกว่ากลุ่มอ่ืน Mandelbrot (1971) ท าการศึกษาประสิทธิภาพของตลาดใน
การกระจายขอ้มูลข่าวสาร และพบว่าการปรากฏข้ึนของขอ้มูลข่าวสารใหม่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องของ
ราคาหลกัทรัพย ์แต่ความบกพร่องดงักล่าวจะถูกท าให้หายไปในทนัทีจากการท่ีนกัลงทุนต่างๆ พยายามท่ีจะเขา้มา
ท าก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาผิดปกติดงักล่าว ในประเทศไทย ฉตัรชยั จูสนิท (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน พบว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
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ข้ามกับปริมาณการลงทุนภาคเอกชนและผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมี์
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าการศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีต่อ
นโยบายทางการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคืองานวิจยั
ของ Mandelbrot (1971) และ ฉตัรชยั จูสนิท (2553) ให้ผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลข่าวสารใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายทางการเงินจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์กิดความ
ไม่ปกติ ในขณะท่ีงานวิจยัของ Ehrmann and Fratzscher (2004); (Hearth and Zaima (1998) และ Goukasian and 
Whitney (2006) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารใหม่ไม่สามารถใช้คาดการณ์ราคาหลกัทรัพย์ได้ ซ่ึงราคาของ
หลักทรัพย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆของบริษัท รวมถึงเหตุการณ์ท่ีมีสาระส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัไม่พบผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายซ่ึงเป็น
หน่ึงในช่องทางการส่งผ่านนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางมีผลโดยตรงต่อราคาหลกัทรัพย ์ อีกทั้งยงัไม่พบ
งานวิจยัในอดีตท่ีจดัท าข้ึนโดยใชข้อ้มูลในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 ท าให้งานวิจยัน้ีไดท้  าการใชข้อ้มูลและช่วงเวลา
ในการศึกษา ท่ีมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัยิ่งข้ึน รวมถึงวิธีการท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีแตกต่างโดยการศึกษาเหตุการณ์ 
หลกัฐานท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีจะช่วยให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือเป็นการยืนยนัขอ้สรุปเก่ียวกบัการตอบสนอง
ของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีต่อนโยบายการเงินในประเด็นดงักล่าว ผูวิ้จยัคาดว่าผลกระทบจากเหตุการณ์การประกาศ
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย จะส่งผลต่อผลตอบแทนของราคาหลกัทรัพย ์ จึงน ามาสู่สมมติฐานทางการวิจยัท่ีว่า การ
ประกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศ ASEAN-5 หรือไม่ 
 

3. ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศ ASEAN-5 ประกอบดว้ย
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ โดยไม่รวมบริษทัท่ี
อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินซ่ึงโครงสร้างทางบญัชีและการระดมทุนมีความแตกต่างจากบริษทัในอุตสาหกรรม
อ่ืนอย่างมีสาระส าคญั เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional data) 
โดยเก็บขอ้มูลจากราคาปิดรายวนัของราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จากฐานขอ้มูล 
DataStream จ านวนรวมทั้งหมด 463 บริษทั 

ในส่วนของเหตุการณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีการประกาศอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายเกิดข้ึนหลายคร้ัง และแต่ละคร้ังมีช่วงระยะเวลาในการประกาศไม่ห่างกนั จึงท าให้ขอ้มูลเกิดการทบัซ้อน
กนั (Overlap) นัน่คือการท่ีช่วง Estimation period ทบัซ้อนกบั Event window ของเหตุการณ์ก่อนหนา้ ส่งผลให้เกิด
การปนเป้ือนของข้อมูล (Contamination) ท่ีใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ (Koowattanatianchai, 2012) ผูศึ้กษาจึง
เลือกใชเ้พียงคร้ังแรกของการประกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลและเหตุการณ์ที่ใชใ้นการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ประเทศ ดัชนี 

จ านวน

บริษัท 

วนัทีเ่กดิ

เหตุการณ์ 
เหตุการณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

2562 ไทย SET100 82 7 ส.ค. 2562 ประกาศลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 มาอยู่

ที่ร้อยละ 1.50 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในรอบปีของการประกาศ

นโยบายทางเศรษฐกิจ 

2559 มาเลเซีย FTSE Bursa 

Malaysia Top 100 

(FBM100) 

82 13 ก.ค. 2559 ประกาศลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 3.25 มาอยู่

ที่ร้อยละ 3.00 โดยเป็นการปรับลดเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 

ปี ตั้งแต่ปี 2552  

2562 ฟิลิปปินส์ PHS All Shares 

(PSAL) 

221 10 พ.ค. 2562 ประกาศลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 4.75 มาอยู่

ที่ร้อยละ 4.50 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในรอบปีของการประกาศ

นโยบายทางเศรษฐกิจ 

2559 อินโดนีเซีย IDX Kompas 100 

(JKKM100) 

78 14 ม.ค. 2559 ประกาศลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 7.50 มาอยู่

ที่ร้อยละ 7.25 ซ่ึงเป็นการประกาศใชน้โยบายใหม่ในการ

ก าหนดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย โดยใช ้7-day Repo Rate 

แทนการก าหนดอตัราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม

บอร์ดของธนาคารกลางเดือนละคร้ัง 

- สิงคโปร์ FTSE ST All 

Share 

102 - ไม่ไดมี้การใชก้ารประกาศดอกเบี้ยนโยบายเป็นการ

ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่จะใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่นเป็นการก าหนดนโยบายการเงินหลกัแทน 

 
3.2 วิธีการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาเหตุการณ์ หรือ Event study จะน ามาใชใ้นการศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรัพย์ต่อการ
ประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยการศึกษาเหตุการณ์เป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ท่ีอาจส่งผลต่อราคาและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ โดยหากการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ อตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพยจ์ะ
มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (Koowattanatianchai, 2012) โดยมีการค านวณหาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α) และเบตา้ (β) เพ่ือค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและผลตอบแทนเกินปกติและใชส้ถิติ One sample 
t-test ทดสอบว่าผลตอบแทนท่ีเกินปกติเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างจาก 0 อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ การศึกษา
ในคร้ังน้ีก าหนดให้วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event date: t = 0) คือวนัประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบายโดยมีการเลือก
ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
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1. ช่วงวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event window) อยู่ในช่วง 1 เดือนระหว่างวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ โดยวนัก่อนเกิด
เหตุการณ์ 15 วนั และวนัหลงัเกิดเหตุการณ์ไปขา้งหน้าอีก 15 วนั (t = ตั้งแต่วนัท่ี -15 ถึงวนัท่ี 0 และถึงวนัท่ี +15) 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการร่ัวไหลของขอ้มูล (information leakage) ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (Seiler, 2004) 

2. ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre-event) วนัก่อนเกิดเหตุการณ์ 15 วนั (t = ตั้งแต่วนัท่ี -15 ถึงวนัท่ี -1) 
3. ช่วงหลงัเกิดเหตุการณ์ (Post-event) วนัหลงัเกิดเหตุการณ์ 15 วนั (t = ตั้งแต่วนัท่ี +1 ถึงวนัท่ี +15) 
โดยช่วง Estimation Period จะเป็นช่วงท่ีใชส้ าหรับประมาณค่า αi และ βi งานวิจยัน้ีจะใชข้อ้มูลจ านวน 100 

วนั จากวนัท่ี t = -115 ถึง -16 เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีนกัวิจยัโดยส่วนใหญ่นิยมเลือกใชใ้นการศึกษาเหตุการณ์ท่ี
สนใจ (Event study) เช่น งานวิจัยของ Cowan (1991); Hendricks and Singhal (1996); Campell et al. (1997) และ 
Seiler (2004) ตามรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปที ่1 ช่วงเหตุการณ์ที่ศึกษา (ที่มา: Seiler, 2004)  
 

3.2.1 การค านวณอัตราผลตอบแทนที่เกินปกต ิ
การค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ (Abnormal Returns) ของหลกัทรัพยจ์ะค านวณบนพ้ืนฐานของความ

แตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual return) และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected return) โดย
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะท าการประมาณค่าผ่านแบบจ าลองตลาด (Market Model) เน่ืองจากแบบจ าลองท่ีไดรั้บ
ความนิยมในหลายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเหตุการณ์ เช่น งานวิจยัของ Edmister et al. (1994); Lynch and 
Mendenhall (1997); Homan (2006) และ Small et al. (2007) อีกทั้ ง Brown and Warner (1980) ยงัพบว่า Market 
Model มีประสิทธิภาพในการค านวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติมากกว่าวิธีอ่ืนๆ 
 
E Rit = αi + βiRmt + εit      (1) 
 

สมการท่ี (1) แสดงการค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์โดยใช้แบบจ าลองตลาด (Market 
Model) โดยก าหนดให้ 
     E Rit  = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t ในช่วง Event window 
     Rmt = อตัราผลตอบแทนของตลาด ณ เวลา t ในช่วง Event window  
     εit  = Stochastic Error Term ของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t ในช่วง Event window 
     αi และ βi = ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่าดว้ยวิธีกาลงัสองนอ้ยท่ีสุด แบบธรรมดา  
    (Ordinary Least Square: OLS) ในช่วง Estimation period 
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จากนั้นค านวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์การประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยค านวนได้
จากสมการดงัน้ี 
ARit = Rit − E Rit        (2) 
 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพยโ์ดยก าหนดให้ 
     ARit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t ในช่วง Event window 
     Rit  = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t ในช่วง Event window 
     E Rit  = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t ในช่วง Event window 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์และวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติอยา่ง
มีนยัส าคญั แต่เกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติในเชิงบวกในวนัท่ี 4 วนัท่ี 5 และวนัท่ี 10 หลงัจากวนัท่ีมีการประกาศ
อตัราดอกเบ้ียนโยบายใหม่ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ตามล าดบั 
หลงัจากนั้นเกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติในเชิงลบ ในช่วงวนัท่ี 12 หลงัการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 

ตารางที่ 2 อตัราผลตอบแทนที่เกินปกติในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

 
 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตลาดมีการใชร้ะยะเวลาในการซึมซบัถึงขอ้มูลการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
ซ่ึงแสดงถึงความไม่สอดคล้องกับทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพย์ยงัไม่
สะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดออกมาในทนัทีอยา่งถูกตอ้ง และเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อกิจการในระดบั
วงกวา้ง นกัลงทุนจะใชเ้วลาในการพิจารณาและตดัสินใจลงทุน ท าให้การตอบสนองต่อมูลค่าของกิจการจึงยงัไม่
สะทอ้นออกมาในทนัที ผลของการศึกษาในคร้ังน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต เช่น Mandelbrot (1971) 
พบว่าการปรากฏข้ึนของข้อมูลข่าวสารใหม่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องของราคาหลกัทรัพย์ แต่ความ
บกพร่องดงักล่าวจะถูกท าให้หายไปในทนัทีจากการท่ีนกัลงทุนต่างๆ พยายามท่ีจะเขา้มาท าก าไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์มีราคาผิดปกติดงักล่าว โดยเฉพาะข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายทางการเงินท่ีมีงานวิจยัของ Ehrmann 
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and Fratzscher (2004) สนบัสนุน ตลอดจนงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าราคาหลกัทรัพย์มีการตอบสนองต่อข้อมูล
ข่าวสารจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย เช่น ฉตัรชยั จูสนิท (2553) พบว่าการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการลงทุน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีท่ี
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนจะยา้ยจากการลงทุนในเงินฝากมาลงทุนในหุ้นสามญัมากข้ึนเม่ืออตัราดอกเบ้ียมีการ
ปรับตวัลดลง เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงกว่า เป็นผลให้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์มีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนจากขอ้มูลข่าวสารใหม่ท่ีเกิดข้ึน หลงัจากนั้นจะมีการปรับตวัลดลงในภายหลงัเม่ือนกัลงทุนต่างๆ พยายามท่ี
จะเขา้มาท าก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนอยา่งไม่ปกติตามผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานน้ี 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจยัฉบบัน้ี ไดท้  าการศึกษาถึงการตอบสนองของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศ ASEAN-5 อนัประกอบไปดว้ย ประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ โดยไม่รวมบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน ซ่ึงโครงสร้างทางบญัชีและการระดมทุนมีความแตกต่างจากบริษทัในอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างมีสาระส าคญั 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วงตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 จ านวนรวมทั้ งหมด 463 บริษัท ผ่านการศึกษา
เหตุการณ์ (Event Study) ผลการศึกษาแสดงถึงความไม่สอดคล้องกับทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด 
เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยไ์ม่ไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดออกมาในทนัทีอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจาก
พบอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติในเชิงบวกในวนัท่ี 4 วนัท่ี 5 และวนัท่ี 10 และพบอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติใน
เชิงลบในวนัท่ี 12 หลงัการประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ในขณะท่ีในช่วงก่อน และวนัท่ีมีการประกาศอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบาย ไม่ก่อให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่าหากนกัลงทุนเลือก
ลงทุนช่วงใดก็ตามตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ และท าการขายออกหลงัจากเกิดเหตุการณ์ ก็ย่อมท าให้นักลงทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเกินปกติไดเ้สมอ ภายใตต้น้ทุนท่ีต ่าและผลตอบแทนท่ีสูงกว่าปกติ และยงัแสดงให้เห็น
ว่าตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศ ASEAN-5 มีการใชร้ะยะเวลาในการซึมซบัถึงขอ้มูลการประกาศอตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย ท าให้การตอบสนองต่อมูลค่าของกิจการจึงยงัไม่สะทอ้นออกมาในทนัที 

ขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ีคือไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ซ่ึง
แต่ละเหตุการณ์อยู่ในช่วงเวลาท่ีสภาพเศรษฐกิจในแต่ละประเทศท่ีไดท้  าการศึกษามีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนและ
ลดลงแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ผลการศึกษามีความไม่ชดัเจนและอาจท าให้ไม่สามารถอธิบายผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ท่ีสุด อีกทั้งผูศึ้กษาไม่สามารถใช้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากประเทศสิงคโปร์มาเป็น
เหตุการณ์ท่ีศึกษาได ้เน่ืองจากพบว่าประเทศสิงคโปร์ไม่ไดมี้การใชก้ารประกาศดอกเบ้ียนโยบายเป็นการก าหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นการก าหนดนโยบายการเงินหลกัของประเทศ
แทน 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังถดัไป จึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะใชข้อ้มูล ในการศึกษาท่ีครอบคลุมจ านวนปีให้มากข้ึน 
เพ่ือตรวจสอบผลการทดสอบในระยะยาวว่ามีความสอดคลอ้งกบัการทดสอบในคร้ังน้ีหรือไม่ และขอ้มูลท่ีใช้
ส าหรับการทดสอบในคร้ังน้ีท่ีมีเพียง 5 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 516 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ผลการศึกษาในภาพรวม ซ่ึงการศึกษาในคร้ังต่อไปควรน าทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมศึกษาดว้ย ไม่
ว่าจะเป็นตลาดท่ีเปิดใหม่หรือไม่ก็ตาม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณชิย์ 
ในกลุ่ม Gen Y  

Factors Affecting to Decision-Making to Use Personal loan of Commercial 
Banks for Generation Y 

 

ชินวุฒิ ตัณสุเทพ1 และ ศศิวิมล มีอ าพล2 
Chinnawut Tansuthep and Sasivimol Meeampol 

  

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์
ใน กลุ่ม Gen Y 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์
ใน กลุ่ม Gen Y 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการและไม่
เคยใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย 
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่
ดว้ย LSD (Least Significant Difference : LSD)  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหว่าง 31-35 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 45,000 บาท  
ด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลในกลุ่ม Gen Y ของธนาคาร
พาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือจาก ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 23.9 โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือใชอุ้ปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 34.0 ความถ่ีในการใชบ้ริการประมาณ 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 
55.5 และการเลือกระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.2 ผูข้อสินเช่ือส่วนใหญ่จะใชบ้ริการโดย
การติดต่อกบัพนกังานท่ีสาขาของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 56.0  
ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ใน
กลุ่ม Gen Y พบว่าดา้นกระบวนการให้บริการมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภัณฑ์ 
ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่าง
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กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 จากผลการวิจยั สถาบนัการเงินควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ เพ่ือน าไปพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคาร 
 
ค าส าคัญ: ธนาคารพาณิชย์, สินเช่ือส่วนบุคคล, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
This independent study aims 1) to study the people of Gen Y's behavior who choose personal loans of commercial 
banks.  2) to study the marketing mix factors of commercial banks of people of Gen Y. 3) to study marketing mix 
factors that affect decision-making toward personal loans of commercial banks by people of Gen Y which 
classified by a demographic. A survey was conducted through a questionnaire from October 2020 to January 2021, 
with a sample of 400 people who have and haven’t used personal loans  in Bangkok.  Then, data were analyzed 
with statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA analysis, and LSD (Least 
Significant Difference: LSD). 
The statistics calculated revealed that most of the participants are female, ages between 31-35 , single, graduated 
with a master’s degree, employed by a private firm, and with an average monthly income between 25,001 - 45,000 
baht. 
In terms of the behavior of decision-making, the result showed that most people of Gen Y had personal loans of 
commercial banks, with 52.3%. Most people of Gen Y chose to have loans from Krung Thai Bank, with 23.9%. 
The most common purpose of loans is consumer goods, with 34%. The frequency of using personal loans was 
about 1 time/year, with 55.5%, The selection of loans installment periods of 1-2 years, with 40.2%. The contact 
in person with the employee at the bank branch, with 56%.  
The results showed that the market mix factors of personal loans of commercial banks, in terms of Process have 
the highest opinion level. Next are Service channels, People, Physical Evidence, Promotion activities, Price, and 
Product respectively. The results of the hypothesis study indicate that gender, age, occupation, and monthly 
income affect the decision-making toward personal loans of commercial banks by people of Gen Y with statistical 
significance at the 0.05 level. The research results, financial institutions should emphasize 
the demographic factors affecting personal loan selection of commercial banks for developing personal loan 
product. 
 
Keywords: Commercial Banks, Personal Loan, Marketing Mix 
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนัสินเช่ือไดเ้ข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการใชเ้งินสดมากข้ึนและมีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งใชจ่้ายเงินเพ่ือตวัเอง ครอบครัวและสงัคมมากข้ึน ท าให้มีการ
กูย้ืมในรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย อาทิ บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั การซ้ือสินคา้เงินผ่อน 
แมก้ระทัง่การกู้นอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียสูงมากก็ตาม สินเช่ือบุคคลจึงเป็นผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินแบบปัจจุบนัทนัด่วนเน่ืองจากมีเงินออมไม่เพียงพอ ไม่มีเงินรองรับ ซ่ึงหนทางออกทางหน่ึงท่ี
ง่ายท่ีสุด คือ การขอสินเช่ือส่วนบุคคล โดยสินเช่ือส่วนบุคคลน้ีเป็นสินเช่ือท่ีให้แก่บุคคลธรรมดา ในลกัษณะท่ีไม่
ต้องวางหลกัทรัพย์ค ้ าประกัน และสถาบนัการเงินสามารถอนุมติัสินเช่ือได้อย่างรวดเร็ว โดยวตัถุประสงค์ของ
สินเช่ือบุคคล เพ่ือน าไปซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือช าระหน้ีสินต่างๆ ตามความจ าเป็น โดยเม่ือธนาคารอนุมติัสินเช่ือ
แลว้จะท าการโอนเงินกู้เข้าบญัชีผูข้อสินเช่ือ และผูข้อสินเช่ือจะต้องช าระคืนเป็นงวดๆไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าว่า
ปัจจุบนับตัรเครดิตจะเป็นท่ีนิยม แต่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็ยงัมีความตอ้งการใชเ้งินสดท่ีเร่งด่วนในยามฉุกเฉินอยู่ดี 
ดงันั้นสินเช่ือบุคคลจึงเป็นทางออกท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงมากท่ีสุด และเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y)  คือ คนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2518-2540 (อาย ุ23 - 45 ปี) พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือของ
กลุ่ม Gen Y ท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จะมีหน้ีสูงในประเภทสินเช่ือบุคคล บตัรเครดิต และรถยนต์หรือจกัรยานยนต์ 
เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายกว่า และในช่วงอาย ุ34-45 ปี จะมีหน้ีสูงในช่วงในประเภทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
และหลงัจากนั้นการใชสิ้นเช่ือจะค่อยๆ ลดลงในช่วงท่ีอายุมากข้ึน โดยในขณะท่ีกลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี จะมีสินเช่ือ
ธุรกิจในสดัส่วนสูงถึง 40% ร่วมกบัสินเช่ือบุคคลและบตัรเครดิตเป็นหลกั โดยทั้งหมดน้ีจะสะทอ้นถึงพฤติกรรมการ
ใช้สินเช่ือตามช่วงอายุ (Life Cycle Theory) และข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ (สถาบันวิจัยป๋วย  
อ๊ึงภากรณ์, 2560) 

จากสถิติขอ้มูลการขอสินเช่ือใหม่ประเภทบุคคล ณ ส้ินไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่ากลุ่มคนท่ีเป็นหน้ีส่วน
ใหญ่ คือ กลุ่มคน Gen Y ซ่ึงมีสัดส่วนการเป็นหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลสูงถึง 41% จากจ านวนสินเช่ือใหม่ทั้งหมด  
จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนความต้องการในด้านสินเช่ือค่อนข้างมาก 
เน่ืองจาก คนในกลุ่ม Gen Y มีรายไดค้่อนขา้งสูงและขณะเดียวกนัคนกลุ่มน้ียงัเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการใชจ่้ายสูง เม่ือ
เทียบกบัรายได ้นัน่เป็นเพราะคนกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความรู้ทางการเงิน จึงไม่มีความกลวัท่ีจะก่อหน้ี 

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผูวิ้จัยสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย์ ในกลุ่ม Gen Y โดยผูวิ้จัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวในการท าการตลาด และก าหนดกลยทุธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดผูใ้ชบ้ริการ 
อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มคน Gen Y มากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
ความหมายของสินเช่ือบุคคล 
สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) คือ สินเช่ืออเนกประสงค์ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถน าไปใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ของ

แต่ละบุคคล เช่น เพ่ือการอุปโภค บริโภค เพ่ือการศึกษา เพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือการลงทุน หรือ 
เพ่ือการช าระหน้ี เป็นตน้ โดยเม่ือไดรั้บอนุมตัสินเช่ือแลว้ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบญัชีของผูข้อสินเช่ือ และผูข้อ
สินเช่ือจะตอ้งช าระคืนเป็นเดือนๆ เช่น 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 60 เดือน แลว้แต่เง่ือนไขของธนาคาร โดยวงเงินกู้
ส่วนใหญ่จะก าหนดไวท่ี้ 5 เท่าของรายไดป้ระจ าต่อเดือนของผูส้มคัร และไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนั ไม่
ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สินเช่ือบุคคลจะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าสินเช่ือบตัรเครดิต (Money Hub, 
2558) อีกทั้ง สินเช่ือบุคคลยงัถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีอาจะมีส่วนช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และในดา้น
คุณภาพชีวิตของประชาชนในยามท่ีเกิดมีเงินออมไม่เพียงพอ ไม่มีเงินรองรับ กบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแบบไม่
ทนัตั้งตวั 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องด้านประชากรศาสตร์ 
การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรจะช่วย

ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยา สังคมและวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิด 
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัจะประกอบดว้ย
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษ อาชีพและรายได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้

โดยบริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่
เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติม
ข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้น
จึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ (7Ps) (Kotler, 1997) 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จิตราพชัร์ วชิระเจริญฤทธ์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลกบัสถาบนัการเงิน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือบุคคลกับสถาบัน
การเงิน ในปัจจยัดา้นบุคคล จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต่้อเดือน 
ดงัน้ี 1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัในปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัราคา 2) อายท่ีุแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลไม่แตกต่าง
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กนัอยา่งมีนยัส าคญัในทุกดา้น 3) สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 4) ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัในปัจจัย
ดา้นราคา 5) อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั  
ในทุกดา้น 6) รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ในปัจจยัดา้นราคา ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

รัฐศาสตร์ กีทีประกูล (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยการเปรียบเทียบคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า 
รายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านกิจกรรมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั และพบว่า ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชั่นวายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-31 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท โดยบตัร
เครดิตท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ท่ีมีการถือครองอยู ่2-3 ใบ มีการใชบ้ริการต่อเดือน เฉล่ีย 4-6 คร้ัง และ
มียอดใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 5,001-15,000 บาท โดยจะน าไปใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค รองลงมา คือ การซ้ือสินค้า
เส้ือผา้และของใชส่้วนตวั  โดยมีวตัถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการเพราะสามารถผ่อนช าระสินค้าได ้0%  และ
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการช าระคืนท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรมากท่ีสุด คือ การช าระแบบเต็มจ านวน 

สุวรรณ เนียมประชา (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชยข์องผูบ้ริโภค ในเทศบาลนครขอนแก่น โดยพบว่า 1) เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 2) อายแุละรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านกิจกรรมการตลาด ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 3) ระดบัการศึกษาและธนาคารท่ี
ใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การให้บริการ ดา้นกิจกรรมการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 4) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นกิจกรรมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ใน กลุ่ม Gen Y  
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์น กลุ่ม 

Gen Y  
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3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์
ใน กลุ่ม Gen Y โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 
2.4 กรอบแนวคดิงานวิจัย  
 
                          ตวัแปรอิสระ                                                                        ตวัแปรตาม 

(Independent Variables)                                                         (Dependent Variables) 

 
                                                                                         
รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
  
ในงานวิจยัน้ีค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการสินเช่ือส่วน

บุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ี
แน่นอน ดงันั้นขนาดของตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran (1953) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมให้เกิด 5% โดยสูตรท่ีใชใ้นการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ดงัน้ี 

 
ผลจากการค านวณจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์อย่าง

ครอบคลุม มีค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.982 และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส  
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ       
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการให้บริการ  
- ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ  
- ดา้นกระบวนการให้บริการ 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ท่ีมา : (Kotler, 1997)  
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การแปลความหมายของระดบัคะแนนได้แปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) จะมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบการจดัล าดบั 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (5-Point Likert Scale) ประกอบดว้ย เห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยคะแนนท่ีสูงท่ีสุดจะเท่ากบั 5 
คะแนน และคะแนนต ่าสุดจะเท่ากบั 1 คะแนน จากนั้นจึงหาก่ึงกลางพิสยั โดยใชสู้ตรค านวณช่วงกวา้งอนัตรภาคชั้น 
ดงัน้ี 
                                        ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
    จ านวนชั้น 

ดงันั้นช่วงคะแนนท่ีใชใ้นการประเมินระดบัความคิดเห็น จึงเท่ากบั 0.80 ท าให้สามารถแยกระดบัเกณฑค์ะแนน
ท่ีจะใชใ้นการประเมิน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดงัน้ี 
                                   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง         เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                                   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง         เห็นดว้ยมาก 
                                   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง         เห็นดว้ยปานกลาง 
                                   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง         เห็นดว้ยนอ้ย 
                                   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง         เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมติฐานโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 2.1) การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Independent Sample t-test) เพ่ือใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตวัแปร 2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F-Test) 
และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference : LSD)  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
  ชาย 154 38.5 
  หญิง 246 61.5 
2. อายุ   
 23 – 30 ปี 65 16.3 
 31 – 35 ปี 202 50.5 
 36 – 40 ปี 78 19.5 
 41 – 45 ปี 55 13.8 
3. สถานภาพสมรส     
 โสด 253 63.2 
 สมรส 130 32.5 
 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 17 4.3 
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ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ     
 พนกังานบริษทัเอกชน 196 49.0 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 97 24.3 
 ขา้ราชการ 35 8.8 
 เจา้ของกิจการ 56 14.0 
 อ่ืน ๆ 16 4.0 
5. รายได้ต่อเดือน   
 ต ่ากว่า 15,000 บาท 10 2.5 
 15,001 – 25,000 บาท 77 19.2 
 25,001 – 45,000 บาท 156 39.0 
 45,001 – 60,000 บาท 58 14.5 
 60,001 – 100,000 บาท 71 17.8 
 100,001 บาท ข้ึนไป 28 7.0 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา

โท อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 45,000 บาท 
 

ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล 
พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณชิย์ 400 100.0 
  เคยใชบ้ริการ 209 52.3 
 ไม่เคยใชบ้ริการ 191 47.7 
2. เหตุผลทีไ่ม่เคยใช้บริการ 191 100.0 
 เลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (non-bank)  7 3.7 
 รายไดข้ั้นต ่าไม่เพียงพอต่อการขอสินเช่ือ 7 3.7 
 ยงัไม่มีความจ าเป็นในการใชสิ้นเช่ือ 157 82.2 
 อตัราดอกเบ้ียแพงเกินไป 20 10.5 
3. สถาบันการเงินทีใ่ช้บริการ 464 100.0 
 ธนาคารกรุงไทย 111 23.9 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ 104 22.4 
 ธนาคารกสิกรไทย 59 12.7 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 69 14.9 
 ธนาคารกรุงเทพ 26 5.6 
 ธนาคารทหารไทย 21 4.5 
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พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ธนาคารธนชาติ 11 2.4 
 ธนาคารยโูอบี 11 2.4 
 ธนาคารซิต้ีแบงค ์ 52 11.2 
4. วตัถุประสงค์ในการเลือกใช้สินเช่ือส่วนบุคคล 379 100.0 
 เพ่ือใชจ่้ายในการศึกษา 31 8.2 
 เพ่ืออุปโภคบริโภค 129 34.0 
 เพ่ือการรักษาพยาบาล 31 5.5 
 เพ่ือช าระสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 61 16.1 
 เพ่ือการลงทุน 29 7.7 
 เพ่ือปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั 70 18.5 
 เพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจ 38 10.0 
5. ความถี่ในการใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 209 100.0 
 1 คร้ัง / ปี 116 55.5 
 2 – 3  คร้ัง / ปี 64 30.6 
 4 – 5 คร้ัง / ปี 9 4.3 
 มากกว่า 5 คร้ัง / ปี 20 9.6 
6. ระยะเวลาในการผ่อนช าระสินเช่ือส่วนบุคคล 209 100.0 
 1 – 2 ปี 84 40.2 
 3 – 4 ปี 50 23.9 
 5 – 6 ปี 41 19.6 
 มากกว่า 6 ปี 34 16.3 
7. ช่องทางในการตดิต่อใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 209 100.0 
 ติดต่อกบัพนกังานท่ีสาขาของธนาคาร 117 56.0 
 ติดต่อกบัพนกังานทางโทรศพัท ์ 44 21.0 
 ติดต่อทางเวบ็ไซตธ์นาคาร 20 9.6 
 ติดต่อผา่น LINE Official ของธนาคาร 15 7.2 
 ติดต่อผา่นนายหนา้หรือตวัแทนขาย 13 6.2 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล และเลือกใช้บริการสินเช่ือจาก 

ธนาคารกรุงไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชอุ้ปโภคบริโภค ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 คร้ัง / ปี ระยะเวลาการผ่อน
ช าระสินเช่ือ 1-2 ปี ทั้งน้ีผูข้อสินเช่ือส่วนใหญ่จะใชบ้ริการสินเช่ือโดยการติดต่อกบัพนกังานท่ีสาขาของธนาคาร 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.58 0.94 มาก 
2. ดา้นราคา  3.61 1.06 มาก 
3. ดา้นช่องทางการให้บริการ  3.83 1.03 มาก 
4. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  3.71 1.00 มาก 
5. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ  3.81 1.07 มาก 
6. ดา้นกระบวนการให้บริการ  3.87 1.08 มาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.72 1.02 มาก 

รวม 3.73 0.93 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก โดยด้านกระบวนการให้บริการ มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมา  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดา้นบุคลการกรผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้น
ผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

 
ข้อสมมติฐานของการวิจัย 

 
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 2 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
สถานภาพ
สมรส 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ 
รายได้ต่อ
เดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  - - -   
ดา้นราคา - - - -   
ดา้นช่องทางการให้บริการ   - - -  
ดา้นกิจกรรมการตลาด - - - - -  
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ  - - -   
ดา้นกระบวนการให้บริการ    -   
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -  - -   

ภาพรวม   - -   
หมายเหตุ :  (  ) หมายถึง   แตกต่าง   ,    (  -  ) หมายถึง  ไม่แตกต่าง 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

 
ข้อวิจารณ์ 

 
1. ดา้นเพศและอาย ุพบว่า เพศและอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตราพชัร์ วชิระเจริญฤทธ์ิ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ
บุคคลกบัสถาบนัการเงิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคลอ้งกบัสุวรรณ เนียมประชา (2562) ท่ีศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค ในเทศบาลขอนแก่น พบว่าอายท่ีุ
แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ดา้นอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจิตราพชัร์ วชิระเจริญฤทธ์ิ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลกบัสถาบนั
การเงิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบัสุวรรณ เนียมประชา (2562) ท่ีศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค ในเทศบาลขอนแก่น พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

3. ดา้นรายได ้พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของรัฐศาสตร์ กีทีประกูล (2557) ท่ีศึกษาคุณภาพส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารออมสิน 
จงัหวดักาญจนบุรี และสอดคลอ้งกบัสุวรรณ เนียมประชา (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค ในเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เคยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม 

Gen Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
1. ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลและเลือกใช้

บริการสินเช่ือจากธนาคารกรุงไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชอุ้ปโภคบริโภค ความถ่ีในการใช้บริการ 1 คร้ัง / ปี 
ระยะเวลาการผ่อนช าระสินเช่ือ 1-2 ปี ทั้งน้ีช่องการใช้บริการสินเช่ือส่วนใหญ่จะติดต่อกับพนักงานท่ีสาขาของ
ธนาคารเป็นหลกั  

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นการแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม 
Gen Y อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากบั 3.73 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ในดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองมาดา้นช่องทางการให้บริการ, ดา้นบุคลการกรผูใ้ห้บริการ, ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ, ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด, ดา้นราคา, และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
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3. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลของธนาคารพาณิชย ์
ในกลุ่ม Gen Y จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 

- เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม Gen Y แตกต่างกนั 
โดย เพศหญิงมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่าเพศชาย 

- อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม Gen Y แตกต่างกนั 
โดยอาย ุ36 – 40 ปี มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่าคนท่ีมี อาย ุ31 – 35 ปี 

- อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม Gen Y แตกต่าง
กนั โดยอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่าอาชีพ
เจา้ของกิจการ และอาชีพอ่ืน ๆ มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่าอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ และ
เจา้ของกิจการ 

- รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม Gen Y แตกต่าง
กนั โดย รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท รายได ้15,001 – 25,000 บาท รายได ้25,001 – 45,000 บาท รายได ้45,001 
– 60,000 บาท และรายได ้60,001 – 100,000 บาท มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่ารายไดต่้อเดือน 100,001 
บาทข้ึนไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลการศึกษาท าให้สถาบันการเงินทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และควรให้
ความส าคญักับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ข้างต้น เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน

พบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการมีระดบัความเห็นสูงสุด ซ่ึงหากสถาบนัการเงินใดมีจุดแข็งในดา้นกระบวนการ 
การให้บริการท่ีรวดเร็ว ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ระบบการท างานท่ีถูกต้องแม่นย  า และการมีจ านวน
พนกังานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือบุคคลเป็นอย่างมาก ดงันั้นหาก
สถาบนัการเงินใดท่ีตอ้งการมีส่วนแบ่งการตลาดสินเช่ือบุคคลเพ่ิมข้ึนจึงควรมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาในดา้นกระบวนการ
ของธนาคารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในกลุ่ม Gen Y มากท่ีสุด 

2. จากพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ในกลุ่ม Gen Y พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกใช้
บริการสินเช่ือจากธนาคารกรุงไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคส่วนตวั ความถ่ีในการใช้
บริการ 1 คร้ัง / ปี และผูใ้ชบ้ริการเลือกท่ีจะผ่อนช าระสินเช่ือในระยะเวลา 1-2 ปี ทั้งน้ีผูข้อสินเช่ือส่วนใหญ่จะใช้
บริการสินเช่ือโดยการติดต่อกบัพนกังานท่ีสาขาของธนาคารเป็นหลกั ดงันั้นหากสถาบนัการเงินใดตอ้งการท่ีจะ
แข่งขนัเพ่ือให้ไดส่้วนแบ่งทางการตลาดมากยิ่งข้ึน ควรมีการพฒันาการออกผลิตภณัฑ์ให้มีเง่ือนไขท่ีสามารถสร้าง
ความสนใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากกว่างานวิจยัดงักล่าว  

3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ในกลุ่ม Gen Y โดยมี
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา ดงัน้ี 1) มุ่งเนน้ท าการตลาดในกลุ่มท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
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ท่ีมีอาย ุ36-40 ปี มากกว่า กลุ่มผูบ้ริการท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยเม่ือพิจารณาดา้นรายไดก้บัส่วนประสมทางการตลาดทุก
ดา้นแลว้ ควรให้ความส าคญักบัผูท่ี้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาท 2) มุ่งพฒันาในดา้นช่องทางการให้บริการ เช่น 
ความหลากหลายในการสมัครใช้บริการ ต าแหน่งท่ีตั้งของธนาคารต้องมีความสะดวกต่อการติดต่อของกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการเป้าหมาย 3) ดา้นกระบวนการให้บริการ จะตอ้งมีขั้นตอนในการใชบ้ริการท่ีง่าย สะดวกรวดเร็ว และมี
ระบบการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า เขา้ใจง่าย น่าเช่ือถือ 4) ดา้นลกัษณะกายภาพ ควรจดัให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การให้บริการท่ีทนัสมยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 5) ปรับปรุงพฒันาในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และบุคลากร
ผูใ้ห้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัผูใ้ห้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) เพ่ือให้ขอ้มูล

ไดมี้ความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2. ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือประเภทอ่ืนๆของธนาคารพาณิชย ์ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบว่า

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ และขอ้มูลท่ีไดม้าจะน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาการผลิตภณัฑ์และการให้บริการของธนาคาร
ให้มีประสิทธิมากยิ่งข้ึน 
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แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกจิให้บริการ 
เจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้: กรณศึีกษา บริษทั เอบีซี จ ากดั 

Motivation that Affects the Operational Efficiency of workers in Debt Tracking 
and Collections Service Business : A CaseStudy of ABC Company Limited 

 

ชุติมา ศิริผดุงธรรม1 
ChutimaSiripadungtham 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจ
ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการส ารวจขอ้มูล โดยเก็บจาก
พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีของ บริษทั เอบีซี จ ากดั ทั้งหมดจ านวน 186 คน 
โดยในงานวิจยัน้ีจะเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้ง 100 เปอร์เซ็นตผ์ลการศึกษา พบว่า 1) เพศ ค่าตอบแทน และรายได้
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ขณะท่ีอาย ุและอายกุารท างานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานอย่างมี
นัยส าคัญ คือ ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน และปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  3) ปัจจัยด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการท างาน 
และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บริษัทติดตามทวงถามและเร่งรัดหนีสิ้น 
 

Abstract  
The purposes of this study are to investigate the operational efficiency of workers and determine factors that affect 
work performance of employees in a debt tracking and collections service company.This study is a quantitative 
research which the researcher obtains primary and secondary data by collecting questionnaires from all employees 
of ABC Company Limited.The results indicate that: 1)  the difference in demographic factors such as gender, 
income and salary significantly affected the employee opinions on operational efficiency. However, the difference 
in age and working experience of employees did not significantly affect the employee opinions on operational 
efficiency. 2) Factors related to Job description and career success are the factors that significantly affecting work 
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performance of the employees. 3)  Remuneration is the factor that affects work performance the most, the next is 
job security and the latter is a relationship with supervisor. 
 
Keywords : Motivation, a debt tracking and collections service company, Operational Efficiency 
 

1. บทน า 
 

จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนั ท าให้เกิดขอ้กงัวลเก่ียวกบั ปัญหาหน้ีเสียของสถาบนัการเงินจะ
เพ่ิมสูงข้ึนมากซ่ึงเป็นภาระท่ีท าให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ ตอ้งด าเนินการติดตามหน้ี โดยสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ 
ในปัจจุบนั ไดใ้ชบ้ริการบริษทัเอาทซ์อร์ส (Outsource) ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 
โดยจากสดัส่วนหน้ีเสียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจรับซ้ือหน้ีเสียและธุรกิจติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีเติบโตข้ึน 

หน่ึงในกลไกส าคญัของบริษทัเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี คือ พนกังานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีติดต่อ
ทวงหน้ี อย่างไรก็ตามพบว่าพนกังานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีติดต่อทวงหน้ี มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเครียดไดง่้าย 
อนัเน่ืองมาจากลกัษณะการท างานท่ีต้องรับแรงกดดนัจากการปฏิสัมพนัธ์กับลูกหน้ีดงัเช่นตวัอย่างท่ีไดมี้การ
สัมภาษณ์พนกังานท่ีท าหน้าท่ีติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีสิน ซ่ึงเล่าถึงสภาพการท างานไวว้่า “งานน้ีเหมาะกบั
คนท่ีชอบคุยโทรศพัทท์ั้งวนั และเป็นคนท่ี EQ สูง เพราะคนท่ีเราโทรหาส่วนมากไม่ค่อยพูดดีกบัเราเท่าไหร่ ด่าซะ
ส่วนใหญ่ แต่เราตอ้งควบคุมอารมณ์ น ้าเสียง ค าพูดทุกอยา่งเพราะโทรศพัทบ์นัทึกเสียงเส่ียงต่อการโดนฟ้องร้องได ้
มีเวลาให้โทรดว้ย ก่ีโมงถึงก่ีโมง ท่ีส าคญัห้ามข่มขู่หรือพูดอะไรท่ีไม่จริง แมจ้ะบอกว่าถา้ไม่จ่ายตามก าหนด ตอ้ง
ด าเนินการตามกฎหมาย ลูกหน้ีหลายคนยงัไม่กลวั ปล่อยปละละเลยมาหลายปี” (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 2562) 

ดว้ยสภาพการท างานท่ีเต็มไปดว้ยความกดดนั ท่ีจะตอ้งหาวิธีพูดอย่างไรให้ลูกหน้ีช าระหน้ี โดยไม่ให้ลูกหน้ี
รู้สึกว่าเป็นการทวงหน้ีแบบไม่ให้เกียรติ ซ่ึงเม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีข้ึน พนกังานถึงจะไดค้่าตอบแทนจากการผิด
นดันั้นๆ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าองค์กรจะมีวิธีการอย่างไรในการบริหารจดัการบุคลากร เน่ืองจากในการปฏิบติังาน
ให้มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรตอ้งมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูง 
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย หากบุคลากรในองค์กรใดขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจะเป็นสาเหตุท่ีส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพต ่าแรงจูงใจจึงมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รเป็นอยา่งมาก ดงันั้นงานศึกษาวิจยัน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
แรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร โดยเฉพาะลกัษณะงานท่ีมีความกดดนัสูง 
ปัจจยัแรงจูงใจอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ในบริษทัติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหน้ีสิน โดยใชก้รณีศึกษาจากบริษทั เอบีซี จ ากดั (นามสมมติ)ประโยชน์ของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาใช้
เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการสนบัสนุนพฒันาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีท า
หนา้ท่ีติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีสิน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

 
มาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั สรุปรายละเอียด ดงัน้ี 
1) ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) ได้แก่ความต้องการปัจจัย 4 และส่ิง

อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการชีวิตในมิติทางกายภาพ 2) ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภยั 
(Safety Needs) ไดแ้ก่ การมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภยั ท าให้ชีวิตมีความมัน่คงมากข้ึนทั้งในมิติทางกายภาพ จิตใจ
และทรัพยสิ์น3)ความตอ้งการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) คือความตอ้งการท่ี
จะมีคนท่ีให้การยอมรับในตวัเรา มีคนท่ีท าให้รู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกนั 4) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและ
ความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Needs)คือตอ้งการให้สังคมรอบขา้งยอมรับในคุณค่าของตวัเรา ตอ้งการการยกยอ่ง
ชมเชยและเคารพนบัถือ5) ความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความตอ้งการและ
ความปรารถนาท่ีมนุษยจ์ะใชค้วามสามารถและศกัยภาพท่ีมีทั้งหมดในการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ  เท่าท่ีมนุษยพึ์งจะ
ท าไดต้ามศกัยภาพ-ของตนเอง (บล็อก MarGetting, 2562)ในงานวิจยัน้ี จะน าทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มาส์โลว ์(Maslow’s hierarchy of needs Theory) มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการของพนกังาน
ในบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือค้นหาแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับระดบัความต้องการของพนักงานเพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาแรงจูงใจให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของพนกังาน 

 
2.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg Two-factor Theory or Motivator–
Hygiene Theory) 

 
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงทฤษฎีสองปัจจยัประกอบดว้ย 1) ปัจจยัจูงใจหรือ

ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน และ 2) ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors or Motivators) จะส่งผลกระทบ

โดยตรงกบัความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement)สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หากมีปัญหาก็

สามารถแกไ้ขได ้และเม่ืองานส าเร็จก็เกิดความภูมิใจ2) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition)  คือ การไดรั้บการยอมรับ
จากผูค้นรอบขา้ง3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of 
Growth)4)ลกัษณะงานท่ีท า (Work Itself) ไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานนั้นๆ หรืออาจจะเป็นการ
ท่ีมีความส าคญั มีคุณค่าสูง หรืออาจเป็นงานท่ีเตม็ไปดว้ยความทา้ทาย5)ความรับผิดชอบ (Responsibility)คือ การท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม ทั้งในดา้นของปริมาณงาน ความอิสระในการท างาน ความเช่ือถือ
และไวว้างใจให้ปฏิบติังาน ตลอดจนการไดรั้บมอบหมายงานท่ีส าคญั 

ในส่วนของปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance or Hygiene Factors) หรือเรียกอีก
อยา่งว่า ปัจจยัสุขอนามยั ประกอบไปดว้ย 10 ดา้น ดงัน้ี  

1) นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration)หมายถึงการท่ีองค์กรมีนโยบาย
และการบริหารองคก์รท่ีชดัเจน ไม่ซบัซ้อน มีความเป็นธรรม และเป็นระบบ2)การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล 
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(Supervision) หมายถึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชา มีความสามารถและมีความยติุธรรมในการบงัคบับญัชา พร้อมทั้งมีทกัษะ
ท่ีดีในการให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดส้ะทอ้นให้เห็น 
3)ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Supervision) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
หัวหน้างาน4) ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) หมายถึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัเพ่ือนร่วมงาน 5)ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations withSubordinators) หมายถึงการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6) ต าแหน่งงานหรือสถานะของอาชีพ (Status)หมายถึงการท่ีอาชีพนั้นๆ เป็น
อาชีพท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี มีคุณค่าในตวัเอง รวมถึงเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัขององค์กร ตลอดจนเป็นอาชีพและ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 7)ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) หมายถึงการท่ีบุคลากรรู้สึกว่างาน
ท่ีตนเองท าอยู่นั้นมีความมัน่คงและย ัง่ยืน มีโอกาสก้าวหน้า นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงความรู้สึกว่าองค์กรท่ีท างาน
อยู่มีขนาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อความมัน่คงและย ัง่ยืนขององค์กรดว้ยเช่นกนั8) ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) 
หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นผล มาจากการท างานหรือหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานโดยตรง 9)
สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีท างาน ทั้งบรรยากาศ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์การท างาน 10) ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) หมายถึง 
ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆท่ีองค์กรได้จ่ายหรือจัดให้มีแก่พนักงานในองค์กร นอกจากน้ียงัรวมถึงการเล่ือน
เงินเดือนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมอีกดว้ย (กมลพร กลัยาณมิตร, 2559)ในงานวิจยัน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็น
กรอบในการออกแบบแบบสอบถาม 

 

2.3 แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
มีงานวิจยัหลายงานท่ีกล่าวถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของพนกังานอยา่งมาก นอกจากน้ียงัส่งผลให้พนกังานท างานอยูใ่นบริษทันั้นๆ ไดย้าวนาน เช่น งานวิจยัของ กรอง
กานจน์ ทองสุข (กรองกานจน์ ทองสุข, 2554) และงานวิจยัของ โกมล บวัพรหม (โกมล บวัพรหม, 2553) รวมถึง 
Plotnik (Plotnik, R., 1996)  

 

2.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

ทฤษฎีของ แฮริงตนั อีเมอรสนั (อา้งถึงใน สมพงษ ์เกษมสิน, 2526) ไดน้ าเสนอ 12 หลกัการ ท่ีช่วยให้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี  

1) มีการท าความเขา้ใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง2) มีหลกัสามญัส านึกในการพิจารณา
ความน่าจะเป็นไปไดข้องช้ินงาน 3) มีการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง4) มีการรักษาระเบียบ
วินัยในการท างาน 5) มีการปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม 6) การท างานจะต้องเช่ือถือได้ มีความรวดเร็วและมี
สมรรถภาพ 7) มีการแจง้ให้ทราบถึงการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึง8) งานควรส าเร็จทนัเวลา 9) ผลงานควรไดม้าตรฐาน 
10) การด าเนินงานควรมีมาตรฐาน 11) มีการก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนงานได ้12) 
มีการให้บ าเหน็จรางวลัแก่งานท่ีมีคุณภาพ  

ส าหรับแนวคิดของ ปีเตอร์สันและพาวแมน ไดแ้ยกการประเมิน ประสิทธิภาพการท างานเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ
ออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ คือ 1) คุณภาพของงาน สินคา้และบริการมีคุณภาพสูง2) ปริมาณงาน มีความเหมาะสม 
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เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนดไว้3) เวลาท่ีใช้การผลิตสินค้าและบริการต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน4) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ด าเนินการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลงานจะต้องมีความเหมาะสม คือควรลงทุนน้อยและได้ผลก าไรสูง 
(Peterson, E. and Plowman, E., 1989)  

ทั้งสองแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวถึงเบ้ืองตน้ ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นกรอบในการออกแบบแบบสอบถามในงานวิจยัน้ี 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1) งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล องค์กร A” โดย ธมนวรรณ ฉิมมณี มรกต ก าแพงเพชรและนนัทวุฒิ ครุธา จากคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาปัจจยั แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A พบว่าปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
โดยปัจจยัค ้าจุน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการบงัคบับญัชา เป็นดา้นยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล และดา้น
นโยบายและการบริหาร ตามล าดบั ส่วนปัจจยัจูงใจ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ดา้น
ความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะงาน  

2) การศึกษาปัจจัยคุณสมบติัส่วนบุคคล แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร: กรณีศึกษา บริษทั วินสนั กรุ๊ป โดย เกวลี พ่วงศรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัแรงจูงใจ 
ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ร และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรซ่ึงพบว่าบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การท่ี
แตกต่างกนั โดยมีปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (เกวลี พ่วงศรี, 2557)  

3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามกลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยธุยา 
โดย วีรยุทธ วาณิชกมลนนัทน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ
และปัจจยัสมรรถนะองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่าส าหรับกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี ปัจจยั
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน คือ ความส าเร็จและความสัมพนัธ์ในการท างาน 
ความก้าวหน้าและการยอมรับ สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั และปัจจัยสมรรถนะองค์กร คือ มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ การพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและรักษาค า มัน่สัญญาการท างานเป็นทีมและใส่ใจคุณภาพ (วีรยุทธ 
วาณิชกมลนนัทน์, 2559) 

4) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจ้างองค์การ คลงัสินคา้ โดย เกศณ
รินทร์ งามเลิศ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน และ
ลูกจ้างองค์การคลงัสินคา้ โดยพบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจ้าง
องค์การ คลงัสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความมัน่คง
ในการท างาน (เกศณรินทร์ งามเลิศ, 2559) 
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5) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกล่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
โดย น่ิมนวน ทองแสง ศึกษาปัจจยัความคาดหวงัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม มีทศันะเก่ียวกบัองค์ประกอบของความคาดหวงัในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นความมัน่คง
ในงานตามล าดบั (น่ิมนวล ทองแสน, 2557) 

6) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี โดย นลพรรณ 
บุญฤทธ์ิศึกษาปัจจยัอิทธิพลและปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง (R = .632)และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 164.651, df=1, Sig. = .000) 
ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบติังานโดยรวม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี (นลพรรณ บุญฤทธ์ิ, 2558) 

7) ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศพัท์ของพนกังานขายทางโทรศพัท์ (Tele-sales) โดย เบญจพร มีเจริญ 
ศึกษาปัจจยัท่ีทา้ให้พนกังานขายผ่านทางโทรศพัท ์ท ายอดไดถึ้งเป้าหมาย และเพ่ือคน้หาปัญหาและอุปสรรคของ
พนกังานขายผา่นทางโทรศพัท ์ท่ีไม่สามารถท ายอดไดถึ้งเป้าหมายของบริษทัแห่งน้ีได ้โดยพบว่า ผลตอบแทนเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้พนกังานขายผ่านทางโทรศพัทส์ามารถท ายอดให้ถึงเป้าได ้ขณะท่ีปัญหา อุปสรรค
และสาเหตุท่ีท าให้พนกังานขายท ายอดตกเป้าเกิดจากระบบการท างานท่ีซ ้ าซ้อน โดยมีหลายโปรแกรมจนเกินไป
ท าให้เสียเวลาในการโทรติดตามงานลูกคา้ และการติดตามงานเอกสารท่ีมีความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูล (เบญจพร 
มีเจริญ, 2555) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม และเร่งรัดหน้ี ของ

บริษทั เอบีซี จ ากดั ทั้งหมดจ านวน 186 คน โดยในงานวิจยัน้ีจะเก็บขอ้มูลจาก ประชากรทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์และได้
เก็บรวบรวมดว้ยวิธีการเก็บแบบสอบถามกับพนกังานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 
กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี จ ากดั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
และส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบติังาน ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของประชากรท่ีศึกษา และ ความคิดเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัแรงจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และ ประสิทธิภาพในการท างาน ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมานนั้น ส าหรับสมมติฐานท่ี 1 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชวิ้ธีการ วิเคราะห์ขอ้มูลแบบ T-Test และ การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ 
ANOVA มาทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างาน ส าหรับสมมติฐานท่ี 2 และ 3 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Multiple 
Linear Regression มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจยัแรงจูงใจและปัจจยัค ้าจุ้นท่ีมีต่อ ประสิทธิภาพ
การท างาน โดยนยัส าคญัทางสถิติจะถูกประเมินท่ีระดบัความมัน่ใจท่ีร้อยละ 95 หรือ P-Value นอ้ยกว่า 0.05 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์บางประการท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา ค่าตอบแทน ขณะท่ีความแตกต่างทางดา้น
อายุ และอายุการท างาน ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้สงัเกตว่า อาจเป็นเพราะว่าการข้ึนค่าตอบแทนของบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงาน
ศึกษาน้ี รวมถึงการเติบโตในสายงานดงักล่าว ไม่ไดอิ้งกบัอายขุองผูป้ฏิบติังาน หรืออายกุารท างาน  

ในส่วนของปัจจยัแรงจูงใจมีอิทธิพลในทางบวกต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
คือ ปัจจยัความส าเร็จในการท างานและปัจจยัด้านลกัษณะของงาน ซ่ึงในงานวิจยัน้ียงัพบอีกดว้ยว่า ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานมากกว่าปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ทั้งน้ี ผูวิ้จัยมีข้อสังเกตว่า ด้วยลกัษณะงานของบริษทักลุ่มตวัอย่าง ท่ีท าเก่ียวกับการติดตามทวงถามและเร่งรัด
หน้ีสิน ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัค่อนข้างมาก ทั้งยงัเป็นงานท่ีมีกิจวตัรแบบเดิมซ ้ า ๆ จึงอาจท าให้
ผูป้ฏิบติังานตอ้งการท่ีจะไดมี้โอกาสท างานท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค์ และไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองอย่างเตม็ท่ี 
ท าให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามในทิศทางเดียวกนัว่า ปัจจยัลกัษณะงาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานมาก 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความมัน่ใจท่ีร้อยละ 95 
คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการท างาน และ ปัจจยัดา้นผลประโยชน์
ตอบแทน โดยจากข้อมูลพบว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน สูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการท างาน และ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั 
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งานวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศพัท์ของพนกังานขายทางโทรศพัท์ (Tele-sales) โดย เบญจพร  
มีเจริญ ท่ีระบุว่ารายไดต่้อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานขายทางโทรศพัทท่ี์ท ายอดไดต้ามเป้า
บริษทัเป็นอย่างมาก ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้พนกังานขายผ่านทางโทรศพัทมี์ความตั้งใจท างาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
โดยสรุป สามารถสรุปผลการศึกษาส าคญัได ้ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้นของเพศ ค่าตอบแทน 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ในดา้นของอายุของผูต้อบแบบสอบถาม และอายุการท างานของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2) 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญั คือ ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน และ
ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 3) ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการท างาน และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ในดา้นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั ซ่ึงใน
การออกแบบสอบถามนั้น ทางผูวิ้จยัไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้ตรงกบัเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีให้ไดม้ากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า หากไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมือ
อ่ืนๆ ในการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการจดัสนทนากลุ่ม อาจท าให้ไดข้อ้มูลส าคญัเพ่ิมเติม ท่ี
แบบสอบถามไม่สามารถเก็บรวบรวมมาไดน้อกจากน้ี งานวิจยัน้ี เลือกศึกษาบริษทัท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวง
ถามและเร่งรัดหน้ีสิน เพียงแค่บริษทัเดียว จึงอาจท าให้ได้ขอ้มูลท่ีจ ากัด และขาดความหลากหลายของบริบท
แวดลอ้มต่างๆ หากเป็นไปได ้จึงควรท่ีจะมีการศึกษาเปรียบเทียบบริษทัอ่ืนๆ ท่ีธุรกิจแบบเดียวกนั เพ่ือให้ไดผ้ล
การศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

ส าหรับการด าเนินการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการท าการวิจยัปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในดา้นอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น คณะท่ีเรียน ภูมิล าเนา ฯลฯ เพ่ือทดสอบว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ และควรเพ่ิมเติมการศึกษาดว้ย
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก หรือ การจดัการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีควรศึกษาบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจแบบเดียวกนั เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรต่างๆท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ของพนักงาน ในระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
ในกรณศึีกษาโรงงานผลติขวดแก้ว 

Factors Affecting Employees' Knowledge in ISO 14001. The research is for 
Glass Bottle Factory. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 

 

ชูพงษ์ บุนนาค1 และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์2 
Chupong Boonnark and Sawat Wanarat 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ของพนกังาน ในระบบ ISO 14001 ของโรงงานผลิตขวด
แก้ว กรณีศึกษาน้ีมีความสัมพนัธ์กบั การฝึกอบรมให้ความรู้ การตรวจสอบประเมินผล และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การศึกษาพบว่า ปัจจยัเร่ืองเพศ อาย ุประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงานมีความรู้ ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ 
ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษามีความรู้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 การให้ความรู้และ พนกังานเห็น
ดว้ยในระดบัมาก มีความสมัพนัธ์กนักบัความรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนการวิเคราะห์ตรวจประเมิน
พนกังานเห็นดว้ยในระดบัมาก แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และในส่วน
ความถ่ีในการการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม พบว่าพนกังานมีส่วนร่วมอยู่เป็นประจ าและมีความสัมพนัธ์กันกับ
ความรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความรู้, การมส่ีวนร่วม, พนักงาน, ISO 14001 
 

Abstract 
This research aims to study the factors affecting the knowledge of the glass factory’ employees about ISO 1400. 
The case study is related to knowledge training, testing, evaluation, and participation.  the results show that factors 
of gender, age, work experience, and work positions have no effect on the knowledge. however, the educational 
factors significantly affect the knowledge by 0.05. The education and training, statistically and employees agree 
to a large extent. There was a statistically significant relationship with the knowledge at 0.05 . The employees 
agree to a large extent. However, there was no statistically significant relationship between the employees' 
knowledge at 0.05 and the frequency of participation in activities involved with all activities, the employees were 
engaged regularly and were significantly associated with the knowledge of the employees at 0.05. 
 
Keywords: Knowledge, Participation, Employees, ISO 14001 
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1. บทน า 

 
สืบเน่ืองจากในปัจจุบันในเกือบทุกประเทศทั่วทั้ งทวีปและทั่วโลก ได้ให้ความความส าคัญในปัญหา

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมาจาก ปัญหามลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางน ้ า ทางอากาศ และของเสียท่ี
หลงเหลือจากการใชง้าน ส่งผลกระทบให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงได ้แต่ในปัญหาต่างๆเหล่าน้ี 
นั้นไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง และผลกระทบจากสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ขยายไปจน
กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดบัในโลก ส่วนประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ี เ กิด ข้ึนนั้ นมาจากอุตสาหกรรมท่ี เ ติบโตอย่างรวดเ ร็ว  ซ่ึง รัฐบาลเองก็มีนโยบาย มุ่ง เน้นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดตามมามากข้ึน และในขณะเดียวกัน ก็ก่อให้เกิด ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มตามมาดว้ย เช่น มลพิษท่ีออกมาจากในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 
หรือกากของเสียอนัตราย หรือมลพิษในรูปอ่ืน ๆ นบัวนัก็ยิ่งทวีคูณมากข้ึนเร่ือย ๆ (ศิริ ลกัษณ์ จนัโภคา อา้งใน
จุฑารัตน์ หงษจิ์นดา 2556)  

ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ถือว่าเป็น มาตรฐานการจดัการสากล เพ่ือให้องค์กรมีระบบ
การ บริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใชบ้ริหารงานร่วมเขา้กบัการบริหารงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทางส่ิงแวดล้อม โดยความส าเร็จท่ีแท้จริงของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทุกระดบัและทุกภาคส่วนงานในองคก์ร ระบบดงักล่าวจะตอ้งท าให้องคก์รสามารถประเมิน 
ความมีประสิทธิภาพของนโยบายวตัถุประสงค์และ เป้าหมายทางดา้นส่ิงแวดล้อม ในการปฏิบติังานทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบาย หรือสนบัสนุนการรักษา ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการลดมลพิษและการป้องกนั
มลพิษ ท่ีจะเกิดมาจากกิจกรรมต่างๆในองค์กร โดยให้เกิดความสอดคลอ้ง กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
องคก์รดว้ย (สยาม อรุณศรีมรกต อา้งใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล  ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ,2555)      

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยั มีความสนใจศึกษาถึงเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ของพนกังาน ในระบบ ISO 14001 ใน
กรณีศึกษาโรงงานผลิตขวดแก้ว จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการ
ทางดา้นคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจดัการทางดา้นพลงังาน ISO50001 มาแลว้ ซ่ึงโรงงานผลิตขวดแกว้
ใชพ้ลงังานในการหลอมท่ีมาจากก๊าซธรรมชาติ โดยในปี 2019 ไดพ้ลงังานก๊าซไป 786,394.73 MM-BTU และพลงั
ไฟฟ้า 41,852,160 kWh และมีการใชว้ตัถุดิบหลกัๆประกอบดว้ยเศษแกว้ 70% ทรายแก้ว16.92%   หินปูน4.63%   
หินฟันมา้2.4% โซดาแอซ4.67% อ่ืนๆ 0.39% และท าการหลอมดว้ยอุณหภูมิ 1,580 องศาเซลเซียส และอาจจะมีฝุ่ น
และของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการและมีค่าใชจ่้ายในการก าจดัของเสียท่ีเหลือใช ้ 

เน่ืองจากเดิมท่ีโรงงานมีท่ีตั้งห่างจากชุมชน แต่เม่ือมีการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัเขา้ใกลโ้รงงานมากเร่ือย ๆ และ
อาจมีแนวโน้มท่ีจะเจอปัญหาร้องเรียนท่ีมากข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นปัญหาและได้ออก
นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเร่งด่วน และมีมาตรฐานสากล โดยในแต่ละปีทางบริษทัไดมี้ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการของเสียท่ีเกิดจากการผลิตค่อนขา้งสูง ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืน ผูบ้ริหารจึงให้ความส าคญักบัพนกังาน
มาเป็นอันดับแรก เพราะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับกระบวนการมากท่ีสุด และเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในการใช้
ทรัพยากรณ์ ดงันั้นพนักงานจะตอ้งมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพฒันาและและมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการ
พฒันาและรักษาระบบเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืน  
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ และระดบัความรู้ของหนกังานในการท าระบบ

ISO14001 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การอบรมให้ความรู้ และระดับความรู้ของพนักงานในการท าระบบ

ISO14001 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง การตรวจสอบและการประเมิน และระดบัความรู้ของพนกังานในการท า

ระบบISO14001 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO14001 และระดบัความรู้ของพนกังานในการท าระบบISO14001 
 

ความส าคญัและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 

1. สามารถทราบและประเมินไดว้่าพนกังาน มีความรู้ความเขา้ใจ ในระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และมี
ความสมัพนัธ์ต่อกิจกรรม ท่ีทางบริษทัจดัสรรให้ เพ่ือน าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. สามารถประเมินการอบรมให้ความรู้พนกังาน เพ่ือไดพ้ฒันาการให้ความรู้และการอบรมให้มีประสิทธิภาพ  
3. พนกังาน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพฒันาระบบ ISO14001 ให้กบับริษทั 
4. ได้ปรับปรุงการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ในระบบ ISO14001 ให้กับพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกช่องทาง 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความรู้ในระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ของพนกังานใน ประชากร
ท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงงานโรงงานผลิตขวดแก้วแห่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดย
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรดงักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวนประชากรมีทั้งหมด 
321 คน วิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบสอบถามโดยผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการแจกแบบสอบถามและช้ีแจง
กบักลุ่มตวัอยา่งให้ท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จ านวน188 ชุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้ในระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ของ
พนกังาน ประชากรท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงงานโรงงานผลิตขวดแก้วแห่งหน่ึงในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชก้ าหนดแนวทางใน
การศึกษา ดงัน้ี 1)แนวคิดและทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 2) แนวคิด
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และทฤษฎีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 3) แนวคิดและทฤษฎีการอบรมให้ความรู้ 4)  แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม โดยสรุปไดด้งัน้ี  

1) แนวคิดและทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน (เพลินทิพย ์พวงพนัธ์, 
2553) ไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจการมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนกังาน พบว่าความรู้ความเขา้ใจ และการมี
ส่วนร่วมในระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับต่อระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อย่างมีนัยส าคญั และ ปัจจัยทางด้านเพศ และหน่วยงานท่ีสังกัด พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าบริษทัควรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีส่วน
ร่วมต่อระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านกระบวนการส่ือสาร การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ืองเพ่ือความย ัง่ยืนในระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001      

2) แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ (สุภคั ถาวรนิติกุล,2557) ได้ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ พบว่า ความตอ้งการให้มีการน าเสนอข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ 3 ประเภท คือ แบนเนอร์บน 
เว็บเพจ แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ โดยองค์ประกอบในการออกแบบ การใชสี้ส าหรับส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ ใชสี้โทนเยน็ ไดแ้ก่ สีฟ้า สี เขียว สีน ้าเงิน เป็นตน้ การใชภ้าพประกอบส าหรับส่ือประชาสัมพนัธ์ ใช้
ภาพถ่าย ท่ีมีความคมชดั สีสนัสวยงาม เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงความสนใจ และใชภ้าพของหน่วยงาน
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาลิขสิทธ์ิภาพ และการใชต้วัอกัษรในส่ือประชาสัมพนัธ์ ตวัอกัษรมีหวั มีขนาดใหญ่ อ่านง่าย น า
สายตา มีความเหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย และการจัดองค์ประกอบงานกราฟิก ใช้แบบเรียบง่าย สบายตา ส่ือ
ความหมาย สอดคลอ้งกบัรสนิยมท่ีจะน าไปสู่การดึงความสนใจและเปิดรับ เขา้ใจ และจดจ า มีลูกเล่นท่ีแปลกตา การ
จดัวางองคป์ระกอบศิลป์ จดัวางในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ท่ีมีจุดสนใจ และรูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ มีเอกลกัษณ์ 
ทนัสมยั น่าสนใจ ชดัเจน ดึงดูดความสนใจ มีเอกลกัษณ์ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีส่ือออกไปไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์

3)  แนวคิดและทฤษฎีการอบรมให้ความรู้ (เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล, ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ ,2555) ไดศึ้กษาความ
ตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใชใ้นองคก์าร พบว่าปัจจยัท่ีมีผล ต่อ
ความตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่การไดรั้บการฝึกอบรมและความ รู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยไดใ้ห้การเสนอแนะการศึกษาดงัน้ี 

ควรจดัการฝึกอบรมระบบการจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ให้แก่บุคลากรทุกสายงานเพ่ือ สร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการ ส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ถึงกนั เพ่ือท่ีจะไดส้ร้างจิตส านึกและ ความตระหนกัและการ
ยอมรับระบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อมแก่บุคลากร โดย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 อยา่ง ต่อเน่ือง เช่นการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา ให้ความรู้การ
จดัสมัมนา โครงการศึกษาดูงานทางดา้น ส่ิงแวดลอ้มระหว่างองคก์ารเป็นตน้ 

4) แนวคิดและทฤษฎีการตรวจติดตามและประเมินผล(Nakhonsawan ,2554)การตรวจติดตามและประเมินการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รว่าเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ขอ้บญัญติัและแนวปฏิบติัอ่ืน ๆ (แมจ้ะไม่
เป็นกฎหมาย) หรือไม่ และดูดว้ยว่าเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบติัขององค์กรนั้นหรือไม่ เม่ือเร่ิมใชร้ะบบ
การจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 แล้วก็จะต้องมีการตรวจวดัผลและการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการ
ติดตามตรวจวดัผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั และบนัทึกผลไวพ้ร้อมทั้งมีการแก้ไขและการป้องกัน
โดยเร็ว การตรวจสอบน้ีเป็นเร่ืองจ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจไดว้่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และการตรวจ
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ประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System Audit) องค์การตอ้งมีก าหนดการ และ
ระเบียบปฏิบติัการตรวจประเมินให้ครอบคลุมกิจกรรม ในองค์กร การตรวจประเมินอาจจะกระท าโดยบุคลากรใน
องคก์าร หรือบุคคลนอกท่ีองคก์ารเลือก โดยผูท้  าการตรวจประเมินควรปฏิบติังานอยา่งยติุธรรมและมีหลกัการ 

5) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม (สุธี วรประดิษฐ ์อา้งถึงใน วิษณุ หยกจินดา 2557) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพ่ือให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งน้ี ในการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงนั้น การจดักิจกรรมการมี
ส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วม
กิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกนัในลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจและการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร 

(วิษณุ หยกจินดา,2557) ไดก้ าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ดา้น ตามแนวคิดทฤษฎีของ Cohen and 
Uphoff (1980) ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงัมี
รายละเอียดตามดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึงขั้นเร่ิมตน้ในการมีส่วนร่วมการพฒันาชุมชน โดยประชาชนใน
ชุมชนจะมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ โดย สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ กระบวนการท่ี
ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคดัเลือกกิจกรรม โครงการ เพ่ือช่วยผูบ้ริหารและคณะกรรมการพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตดัสินใจเลือกกิจกรรมโครงการ ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง ขั้นท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนในการท าประโยชน์ให้แก่
โครงการพฒันาชุมชน โดยสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ กระบวนการท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการปฏิบติัการ ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการ
ประสานขอความช่วยเหลือ 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึงการมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ท่ีเกิดจากโครงการพฒันาชุมชน โดยสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ 
กระบวนการท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางดา้นต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย ผลประโยชน์
ทางดา้นวตัถุผลประโยชน์ทางดา้นสงัคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึงขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลงานการพฒันา ฯ ท่ีได้
ด า เนินการไปทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกชุมชน โดยสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ 
กระบวนการท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผล เก่ียวกบัการควบคุมและการตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป และควรก าหนดนโยบายดา้นการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนติดตามผลการด าาเนินงานของการพฒันาในชุมชน และควร
ก าหนดนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในการพฒันาชุมชนเพ่ือให้ประชาชนไดมี้โอกาสออกมามี
ส่วนร่วม 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
 

สมมติฐานการศึกษา 
 

1.  เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั 
2.  อายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั 
3.  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั 
4.  ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั 
5.  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั 
6.  การรับรู้การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ ท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001แตกต่างกนั 
7.  การให้ความรู้และฝึกอบรมมีความสมัพนัธ์ต่อความรู้ของพนกังานในระบบ ISO 14001 
8.  การตรวจประเมินมีความสมัพนัธ์ต่อความรู้ของพนกังานในระบบ ISO 14001 
9.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบบริหาร ISO14001 มีความสมัพนัธ์ต่อความรู้ของพนกังานใน

ระบบ ISO 14001 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีคือ พนกังานในโรงงานผลิตขวดแกว้แห่ง
หน่ึงในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทุกส่วนงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร

ตวัแปรต้น 

1.ดา้นประชากรศาสตร์ 
• เพศ 
• อาย ุ
• ระดบัการศึกษา 
• ประสบการณ์การท างาน  
• ต าแหน่งงาน 

 

3.การให้ความรู้และฝึกอบรม 
 

5.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ในระบบบริหาร ISO 14001 

 

2.การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
 

4.การตรวจประเมินผล 
 

ตวัแปรตาม 

ระดบัความรู้ของพนกังาน ในการท า
ระบบ ISO 14001  
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ดงักล่าวในเดือนพฤษจิกายน 2563 จ านวนประชากรมีทั้งหมด 321 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ค านวนตามวิธีของ (Yamane,1973) เพราะทราบจ านวนประชากร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% (Z=1.96) , ความคาดเคล่ือนของการประมาณค่าท่ี 0.05 จากการค านวนจะไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เท่ากบั 180 คน แต่ท าแบบสอบถามจริง 188 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยอาศยัการตรวจสอบ ศึกษางาน
เอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการหาขอ้มูลจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี      ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็น
ค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเอง มีจ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 
ค าถามนามบญัญติั (Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ ค าถามเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อายุ
งาน และประสบการณ์ท างาน ส่วนท่ี 2 ค าถามนามบญัญติั (Nominal Scale)การรับรู้การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
ท่ีแตกต่างกนั ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความเห็นเก่ียวกบัการให้ความรู้และฝึกอบรม ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม
ความเห็นเก่ียวกบัการตรวจประเมิน ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามความความถ่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งในระบบ ISO14001โดยส่วนท่ี 3,4 และส่วนท่ี 5 เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น 
โดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยรูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Likert Scale)   

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มาใช้ในการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกรอบแนวคิด ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการ
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า 
T-Test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-Test (One-way Anova) และ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยสถิติสหสมัพนัธ์ (Correlation) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ผลการวิจยัพบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 65.4 อายสุ่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 31 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8   ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือ
ตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 44.1 ประสบการท างานส่วนใหญ่ประสบการณ์ 8 ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 47.8 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 48.4 

การประชาสัมพันธ์ในรอบปีท่ีผ่านมาเคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับระบบ ISO14001 พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั ISO14001  คิดเป็น ร้อยละ 98.9 แหล่งของขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารท่ีมาจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 25.8  ความถ่ีของการรับขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้
ข่าวสารทุกเดือน คิดเป็น ร้อยละ 37.6 

ปัจจยัดา้นการให้ความรู้และฝึกอบรมพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียรวม 3.95  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.617)โดยขอ้ของปัจจยัดา้นการให้ความรู้และฝึกอบรมโดยเรียงล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อย
สุด ดงัน้ี เน้ือหาในการอบรมISO14001 มีครบถ้วนตรงตามข้อของหลกัสูตร(ค่าเฉล่ียรวม 4.07  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.671) หลงัจากท่ีไดอ้บรมISO14001 จะน าความรู้ไปใชใ้นหน่วยงาน(ค่าเฉล่ียรวม 4.01  ค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 0.694) สถานท่ีอบรมเก้ือหนุนต่อการเรียนรู้ไม่มีสีงใดมารบกวนสมาธิ(ค่าเฉล่ียรวม 3.97  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.701) การฝึกอบรมโดยใช้วิธีระดมความคิด(Work Shop) (ค่าเฉล่ียรวม 3.91  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.707)จะน าความรู้หลงัจาการฝึกอบรม ISO14001 ไปเผยแพร่ ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.91  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.748) การฝึกอบรมโดยใชวิธีอ่ืนๆ เช่น เกมสกิจกรรม walk rally เป็นตน้(ค่าเฉล่ียรวม 3.86  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.713)  

การวิเคราะห์ปัจจยัด้านการตรวจและประเมินผลพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
(ค่าเฉล่ียรวม 3.91  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.697)โดยขอ้ของปัจจยัดา้นการการตรวจและประเมินผล โดยเรียงล าดบั
จากมากสุดไปยงัน้อยสุด ดงัน้ี ความถ่ีในการติดตามและประเมินผล(ค่าเฉล่ียรวม 3.99 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.738) แบบฟอร์มการประเมินผลงานเป็นแบบฟอร์มท่ีมีความละเอียดชดัเจนท าให้สามารถให้ขอ้มูลไดค้รบถว้น
สมบูรณ์(ค่าเฉล่ียรวม 3.96  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734) ท าการทดสอบวดัความรู้และประเมินผลดว้ยวิธีการ
สังเกตุหรือสัมภาษณ์ หลงัจากการอบรม ISO 14001 โดยหัวหน้างาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.93  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.742) ท าการทดสอบวดัความรู้และประเมินผลดว้ยแบบทดสอบหลงัจากการอบรม ISO 14001 (ค่าเฉล่ียรวม 3.91  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.740)การประเมินผลท าให้หลกัสูตรการฝึกอบรม ISO 14001 ไดรั้บการพฒันาให้ดีข้ึน
(ค่าเฉล่ียรวม 3.78  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.828) 

ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบบริหาร 14001พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัโดยรวม
อยูใ่นระดบัเป็นประจ า(ค่าเฉล่ียรวม 3.49  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.966)โดยแบ่งออกเป็น 4ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการวางแผน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัเป็นประจ า(ค่าเฉล่ียรวม 3.63 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.934) โดยเรียงล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อยสุด ดงัน้ี มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาส่ิงแวดลอ้มจาก
กิจกรรมใหม่ๆในหน่วยงาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.988)เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น ภายใน
หน่วยงานเพ่ือก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั(ค่าเฉล่ียรวม 3.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.016) มีส่วนร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในการพฒันาระบบ (ค่าเฉล่ียรวม 3.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.005)มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.42ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.123) 

ด้านการด าเนินงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดบัเป็นประจ า(ค่าเฉล่ียรวม 3.48  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.971) โดยเรียงล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อยสุด ดงัน้ี ร่วมมือปฏิบติัตามระเบียบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 (ค่าเฉล่ียรวม 3.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.990)เขา้ร่วมฝึกอบรมเพ่ือปลูกจิตส านึก 
ISO 14001 (ค่าเฉล่ียรวม 3.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.999) การให้ความร่วมมือในการจดัส่งขอ้มูลรายงานผลการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาด าเนินงานของ ISO 14001 ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ียรวม 3.65ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.015) มีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเป็นเอกสารสนบัสนุนการพฒันาระบบด าเนินงาน
(ค่าเฉล่ียรวม 3.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.172)  

ด้านการตรวจสอบ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดบัเป็นประจ า(ค่าเฉล่ียรวม 3.42  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.046) โดยเรียงล าดบัจากมากสุดไปยงันอ้ยสุด ดงัน้ี มีส่วนร่วมตรวจสอบเฝ้าระวงัและติดตาม
วดัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงาน(ค่าเฉล่ียรวม3.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.091)มีส่วนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้องของการปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานของ ISO 14001 ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ียรวม 3.49 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.067) มีส่วนร่วมในการประชุมเสนอความคิดเห็นและสรุปผล (ค่าเฉล่ียรวม 3.34 ค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 1.085)ร่วมตรวจติดตามการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร(ค่าเฉล่ียรวม 3.32 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.181)  

ด้านการประเมินผลพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดบัเป็นประจ า(ค่าเฉล่ียรวม 3.41 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.095) โดยเรียงล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อยสุด ดงัน้ี มีน าผลการประเมินตนเองมาก าหนด
ทิศทางและนโยบายด้านการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ในหน่วยงาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.48 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.072)น าผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป้าหมาย ตวัช้ีวดัการปฏิบติังานดา้นการพฒันาระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ในคร้ังต่อไป(ค่าเฉล่ียรวม 3.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.096) มีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพฒันาวิธีการด าเนินงานในหน่วยงาน(ค่าเฉล่ียรวม 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.182) มีส่วน
ร่วมในการติดตามและทบทวนผลด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม(ค่าเฉล่ียรวม 3.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.190) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความรู้ในระบบ ISO14001ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แต่ พบว่าระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้ในระบบ 
ISO14001 ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และจากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ หรือตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่ามีระดบัความรู้ ISO 14001 เฉล่ียมากกว่าพนกังาน
ท่ีมีสถานภาพการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานท่ีมีสถานภาพการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีระดบัความรู้ ISO 14001 เฉล่ียมากกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
3. การให้ความรู้และฝึกอบรมมีผลต่อระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
4. การตรวจประเมินมีผลต่อระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 อยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ ISO14001มีผลต่อระดบัความรู้ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ในระบบ ISO 14001 ท่ีแตกต่างกนั จากผล
การทดสอบพบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เพลินทิพย ์พวงพนัธ์ (2553) พบว่ามีสอดคลอ้งกนับา้งในส่วนเร่ืองของระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน การรับรู้ข่าวสาร และการ
ฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับต่อระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 และพบว่ามีความรู้ความเขา้ใจ  

จากการวิเคราะห์การส่ือสารประชาสัมพนัธ์พนกังานท่ีไดรั้บรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ใน
ระบบ ISO 14001 ท่ีแตกต่างกนั จากผลการทดสอบพบว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้ใน
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ระบบ ISO14001 ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 พบว่าสอดคลอ้งกบั(สุภคั ถาวรนิติกุล,2557) พบว่า 
ความต้องการให้มีการน าเสนอข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ 3 ประเภท คือ แบนเนอร์บน เว็บเพจ แผ่นป้าย
ประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ โดยองคป์ระกอบในการออกแบบ การใชสี้ส าหรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ใช้
สีโทนเยน็ ไดแ้ก่ สีฟ้า สี เขียว สีน ้ าเงิน เป็นตน้ การใชภ้าพประกอบส าหรับส่ือประชาสัมพนัธ์ ใชภ้าพถ่าย ท่ีมี
ความคมชดั สีสนัสวยงาม เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงความสนใจ และใชภ้าพของหน่วยงานเพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาลิขสิทธ์ิภาพ และการใชต้วัอกัษรในส่ือประชาสัมพนัธ์ ตวัอกัษรมีหวั มีขนาดใหญ่ อ่านง่าย น าสายตา มี
ความเหมาะสมกบั กลุ่มเป้าหมาย และการจดัองค์ประกอบงานกราฟิก ใชแ้บบเรียบง่าย สบายตา ส่ือความหมาย 
สอดคลอ้งกบัรสนิยมท่ีจะน าไปสู่การดึงความสนใจและเปิดรับ เขา้ใจ และจดจ า มีลูกเล่นท่ีแปลกตา การจดัวาง
องค์ประกอบศิลป์ จดัวางในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท่ีมีจุดสนใจ และรูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ มีเอกลกัษณ์ 
ทนัสมยั น่าสนใจ ชดัเจน ดึงดูดความสนใจ มีเอกลกัษณ์ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีส่ือออกไปไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์    

จากการวิเคราะห์นั้นการตรวจสอบและประเมินผลในระบบบริหาร ISO14001มีความสัมพนัธ์ต่อความรู้ของ
พนกังานในระบบ ISO 14001จากผลการทดสอบ พบว่าการตรวจสอบและประเมินผลในระบบบริหาร ISO14001 
ไม่มีผลต่อระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 นั้นสอดคลอ้ง(Nakhonsawan ,2554)การ
ประเมินการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กรว่าเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ขอ้บญัญติัและแนวปฏิบติั
อ่ืน ๆ (แมจ้ะไม่เป็นกฎหมาย) หรือไม่ และดูดว้ยว่าเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบติัขององค์กรนั้นหรือไม่ 
เม่ือเร่ิมใชร้ะบบการจดัการตามมาตรฐาน ISO 14001 แลว้ก็จะตอ้งมีการตรวจวดัผลและการแกไ้ขปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

จากการวิเคราะห์นั้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบบริหาร ISO14001มีความสมัพนัธ์ต่อความรู้
ของพนกังานในระบบ ISO 14001จากผลการทดสอบ พบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบบริหาร 
ISO14001มีผลต่อระดบัความรู้ในระบบ ISO14001 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 นั้นสอดคลอ้ง (เพลินทิพย ์พวง
พนัธ์ ,2553) พบว่าความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าพนัธ์เชิง
บวกกบัการยอมรับต่อระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
  

1. พบว่าพนกังานระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีความรู้ในระบบ ISO14001 น้อยกว่าในระดบัท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่า และพนกังานส่วนในในระดบัอนุปริญญา ซ่ึงเป็นช่างเทคนิค ซ่ึงจะไปสนใจงานซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร หรือมุ่งเนน้ท่ีการใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั โดยไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ บริษทัตอ้งมุ่งเน้น
ให้พนกังานในระดบัท่ีกล่าวมาน้ีมามีบทบาทและมีร่วมในระบบ ISO14001ให้มากยิ่งข้ึนเพราะพนกังานกลุ่มน้ีเอง
ถือว่าเป็นกลุ่มหลกัๆท่ีใชท้รัพยากรณ์โดยตรง และควรสร้างแรงจูงใจให้หรือให้ความรู้กบัพนกังานกลุ่มน้ีพิเศษ  

2. การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ ISO 14001 นั้นสวนใหญ่ได้รับความรู้ มาจากการอบรมและการติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์กลาง และผา่นทางหวัหนา้งานเป็นหลกั แต่ในส่วน Online พนกังานยงัให้ความสนใจนอ้ยอยู่ ทาง
บริษทัควรท าส่ือ Online มีความน่าสนใจกว่าน้ีอาจมีการเล่นเกมส์ตอบค าถามในกลุ่มโซเช่ียวต่างๆเพ่ือชิงของ
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รางวลั ส่วนในระดบัของพนกังานบริษทัควรจะสร้างกิจกรรมเสริมเพ่ือให้พนกังานไดส่ื้อสารระหวา่งกนัมากยิ่งข้ึน 
อยา่งเช่น กิจกรรมเสนอแนะส่ิงแวดลอ้มโดยจดัให้มีการพูดคุยกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการประชุมต่างๆ 

3. การให้ความรู้และการฝึกอบรมพนกังานส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากก็จริง เห็นว่าบริษทัยงัสามารถท าไดดี้กว่าน้ี 
โดยควรจะมีการอบรมเพ่ือ Update ขอ้มูลใหม่ๆให้กบัพนกังานอยู่สม ่าเสมอ และควรมีการปรับ กิจกรรมเสริม 
เกมส์ชิงรางวลั หรือกิจกรรมกลุ่ม walk rally ให้พนกังานรู้สึกสนุกกบักิจกรรมควบคู่กบัการให้ความรู้ไปในคราว
เดียวกนั  

4. ในส่วนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISO14001 พบว่าการท่ีพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความรู้ของพนกังาน จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดไม่ว่ากิจกรรมใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ถ้าน าพนักงานเข้ามามีบทบาทด้วย ก็จะท าให้ความรู้ของพนักงานในระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 มีมากข้ึนตาม การท่ีจะดึงพนกังานท่ีจะเขา้มามีบทบาทร่วมนั้นทางบริษทัควรจะจดัสรรผลประโยชน์ 
หรือรางวลัเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้กบัพนกังานท่ีเขา้มาร่วมมีบทบาทในการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในระบบ ISO14001 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผ่านทางโมบายแอพพลิเคช่ัน(GHB ALL) ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Factors affecting the decision of buying Government Housing Bank savings 
lottery via the mobile application (GHB ALL) of GHB customers 

 

โชคชัย รุทธพิชัยรักษ์1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2  
Chokchai Ruttapichairak and Piraphong Foosiri  

  

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) โดยไดศึ้กษาตามแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด (4Cs) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย พบว่า เพศ อาย ุ
อาชีพ การรับรู้ถึงผลประโยชน์ ความตอ้งการของลูกคา้ ตน้ทุนของลูกคา้ ความสะดวกในการซ้ือ มีอิทธิพลส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์า่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี, ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด, โมบายแอพพลิเคช่ัน, การรับรู้ถึง
ประโยชน์ 
 

Abstract 
This study aimed to examine factors influencing consumer purchasing decision to buy GHB savings lottery via 
mobile application (GHB ALL. The study was based on the Technology Acceptance Model (TAM) and marketing 
mix theory (4Cs). This is the Quantitative Research by collecting data through 385 questionnaires from a sample 
group.  The research result show that gender, age, occupation, perceived usefulness, the needs of customers, Cost 
of customers, Convenient to buy that have positive effect to influence on the decision to purchase the savings 
lottery via the mobile application (GHB ALL) at the statistically significant levels of 0 .05. 
  
Keywords: Technology Acceptance Model, Marketing Mix Theory, Mobile Application, Perceived Usefulness ,  
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดเ้ปิดจ าหน่ายสลากออมทรัพยผ์่านช่องทางหน้าสาขามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2562 และเปิดขายผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL มาตั้งแต่เดือน กนัยายน 2563 จากขอ้มูลยอดการขายสลาก
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: mr.keiji@gmail.com 
2 อาจารย ์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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ออมทรัพยต์ั้งแต่เปิดขายผ่านสาขานั้นในช่วงแรกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไปยอดการขยายสลากกลบั
ไม่เพ่ิมสูงข้ึนตามท่ีคาดการณ์ ทั้งทีธนาคารมีการเปิดจ าหน่ายสลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL 
ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แลว้ อีกทั้งจากขอ้มูลลูกคา้ธนาคารผูมี้แอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีจ านวน
หลายแสนราย แต่คนท่ีมีบญัชีสลากออมทรัพยแ์บบดิจิทลันั้นกลบัมีเพียงประมาณหน่ึงหม่ืนราย ท าให้มีประเด็นท่ี
น่าสนใจศึกษาว่าท าไมยอดขายสลากออมทรัพย์ถึงไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทั้งท่ีมีการเปิดจ าหน่ายสลากผ่าน
ช่องทางโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL แลว้ ผูวิ้จยัจึงสรุปประเด็นปัญหาของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 1. ยอดขายสลาก
ออมทรัพยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลงและไม่เติบโตตามท่ีคาดการณ์ 2. ลูกคา้ไม่พอใจและไม่มัน่ใจในระบบ
โมบายแอพพลิเคชัน่ของธนาคาร 3.ขั้นตอนการซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่มีความยุง่ยาก 

โดยงานวิจยัจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4Cs ว่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL มุ่งเน้น
เพ่ือเป็นข้อมูลวิจยัสนับสนุนเพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถน าข้อมูลน้ีไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมยอดขายสลากออมทรัพยข์องธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคดิพืน้ฐาน 

 
2.1.1 แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
เป็นแนวคิดท่ีเน้นศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ืออธิบายเหตุผลและวิธีการของแต่ละบุคคลในการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยแบบจ าลองดงักล่าวถูกคิดคน้ข้ึนโดย Davis ในปี 1989 โดย TAM อธิบายว่าบุคคล
หน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีไดเ้กิดจากปัจจยัหลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1)การรับรู้ถึงประโยชน์ 2)การรับรู้ความง่าย
ในการใชง้าน เน่ืองจากการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับทัศนคติต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีดว้ย 

 

 
 

รูปที่ 1    แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
ท่ีมา: PLOS ONE, ttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216007 
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2.1.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Cs)  
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4C's ของ Robert F. Lauterborn ในปี 1990 ไดน้ าเสนอส่วนประสมทางการตลาด 

4Cs โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ใจตวัลูกคา้มากยิ่งข้ึนตามเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการพฒันาของระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มา
มีบทบาทมากยิ่งข้ึน ดงันั้นทฤษฎีทางการตลาดจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
กรอบแนวคิดแบบ 4Ps นั้นเป็นการตลาดท่ีมุ่งเน้นไปในมุมมองของผูข้ายเพียงฝ่ายเดียวซ่ึงขดักบัหลกัการตลาดท่ี
เน้นเร่ืองผูบ้ริโภค Consumer Orientation คือการมุ่งเน้นท่ีลูกค้าเป็นส าคญั โดยส่วนผสมการตลาดแบบ 4C’s 
ประกอบด้วย Customer: ความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้ริโภค Cost: ต้นทุนของผูบ้ริโภค Convenience: 
ความสะดวกในการซ้ือ Communication: การส่ือสาร 

2.1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจ 
John Farley. (2004) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการข้ึน จากการวิเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธี 

Meta-Analyses เรียกว่า “ทฤษฎีการตดัสินใจ” หรือเรียกว่า CDM ซ่ึงย่อมาจาก Consumer Decision Model ทฤษฎี
การตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ธิบายว่า การจะตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บั 6 
องคป์ระกอบ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั คือ 1. ขอ้เทจ็จริง 2.เคร่ืองหมายการคา้ 3. เจตคติ
ท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ 4. ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 5. ความมุ่งมัน่ในการใช ้6. การซ้ือผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ  

2.1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดพ้ืนฐาน 
2.1.4.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ผ่านทางสมาร์ท

โฟนละแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ยุพเรศ พิริยพลพงศ์, 2557) พบว่าเพศชายและเพศหญิง มี
ระดบัการตดัสินใจใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจา
หน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารทาง
โทรศพัทมื์อถือของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ าากดั (มหาชน) (จุไรพร วงษเ์รียนรอต, 2553) พบว่า เพศส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดาม , 2549) ไดศึ้กษา พบว่าผูซ้ื้อสินคา้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค
ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (มนสันนัท ์วุฒิมหานนท,์ 2556) พบว่าบุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัส่งผลการ 
ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนท่ีมีอายมุากกว่าส่งผลให้มีก าลงัซ้ือและมีวุฒิภาวะมากกว่า จึงมีอตัราการซ้ือ
มากกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยกว่า งานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของนกัศึกษา
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (ปัทมพร คมัภีระ, 2557) พบว่ารายไดไ้ม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง 
เน่ืองจากกลุ่มบุคคลทุกระดบัรายไดส้ามารถซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตไดง้านวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต (นัทธมน เดชประภสัสร, 2558) พบว่าระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน โดยคนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้ม
ตดัสินใจซ้ือสูงกว่า  
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2.1.4.2 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 
งานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์ ของการใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ปฏิสมัพนัธ์ และ

ความง่ายในการน าไปใชใ้นท่ีต่างๆ ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Application (Ohk et al., 2015) พบว่า 
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือ การเช่ือว่ามีระบบน้ีมีประสิทธิภาพท่ีสูง และการมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีและเอ้ืออ านวยต่อการใชง้าน และฟังก์ชนัใน Mobile Application ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งานดว้ย งานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของ Mobile Banking กบัความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารศรีลงักา  (Kahandawa 
and Wijayanayake, 2014) พบว่าประโยชน์ของการใช้งาน (Usefulness) เช่น การรับรู้การเช่ือมโยงระหว่างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดเล็กนั้นท าให้พกพาได้สะดวกและสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินไดง่้ายมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธุรกรรมทางการเงินบน ATM และ Internet Banking ท าให้ลุกคา้
ธนาคารมีความพึงพอใจมากข้ึน งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ Internet Banking (Ibok 
and Ikoh, 2013) ไดศึ้กษา พบว่า ความง่ายต่อการใชง้าน (Ease of Use) ในระบบ Internet Banking ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของ Internet Banking กบัความพึงพอใจของลูกคา้
ในเขต กรุงเทพมหานคร (Nochai and Nochai, 2013) พบว่าเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิงท่ีสามารถใชง้านท่ีง่าย การ
แสดงผลขอ้ความ ภาษาท่ีใชง่้ายต่อความเขา้ใจ จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบ Internet Banking 

2.1.4.3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer) (กฤตินา จนัทร์

หวร, 2559) พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟชอ็ป ผา่นทางแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม งานวิจยัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบมีร้านคา้กบัร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต (อุษา ภูมิถาวร
, 2551) พบว่าคุณลกัษณะของสินคา้กล่าวคือความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และตรายี่ห้อ รวมทั้งการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรูปแบบการนาเสนอท่ีน่าสนใจ มีผลกบัการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้
จากร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Cost) 
พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อป ผ่านทางแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม (กฤตินา จันทร์หวร, 
2559) สอดคลอ้งกบังานวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นตน้ทุน ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น Facebook (จิรทีปต ์หง
รัตนากร, 2556) งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นความสะดวก (Convenience) มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชัน่อินสตาแกรม (กฤตินา จนัทร์หวร, 2559) ของผูบ้ริโภคดา้น
ความสะดวกท่ีค านึงถึงการเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี
ผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจเองว่าจะเลือกซ้ือสินคา้จากท่ีไหน และจะซ้ือสินคา้เม่ือใด มากกว่าการเลือกซ้ือสินคา้ตาม
ช่องทางท่ีถูกก าหนดข้ึนจากผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจ าหน่าย งานวิจัยเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์ (วรัญญา โพธ์ิไพรทอง, 2556) พบว่าการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก
แจก แถม หรือการจดัโปรโมชัน่ประจาเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ (Hasina Momtaz, Md. Aminul Islam, Ku Halim Ku Ariffin, 2011) 
พบว่าปัจจยัดา้นการส่ือสารและการส่งเสริมทางการตลาด เช่น เสนอโปรโมชัน่ลดราคา สามารถสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดม้ากข้ึน 
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2.2 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 
เม่ือไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือการท าธุรกรรมการเงินบนระบบออนไลน์แลว้ 

 ท าให้ผูวิ้จยัพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือใชใ้นกาาวิจยัในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเคยซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่(GHB ALL) ท่ีมาติดต่อใชบ้ริการธนาคารท่ีส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัจะก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นจ านวน
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเคยซ้ือสลากออมทรัพยผ์า่นโมบายแอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) ทั้งหมด โดยจากขอ้มูลพบว่ามี
จ  านวนประชากรประมาณ 10,000 คน ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างอา้งอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมี
ขนาดตวัอยา่งของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี +/- 5% จะไดค่้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดคิ้ด
ตั้งค าถามเก่ียวขอ้งกบัแต่ละปัจจยัข้ึนมาดว้ยตนเอง มุ่งเนน้ท่ีบริการของธนาคารท่ีมีในปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของลูกคา้ธนาคาร ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจะอธิบาย
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   5. รายได ้
2. อาย ุ   6. สถานภาพ 
3. ระดบัการศึกษา  7. ช่องทางการรับรู้ 
4. อาชีพ   ผลิตภณัฑส์ลาก 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
2. ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Cs  
1. ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ 
2. ดา้นตน้ทุนของลูกคา้ 
3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 
4. ดา้นการส่ือสาร 

TAM Model by Davis (1989) 

Robert F. Lauterborn (1990) 

การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์

ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่  

GHB ALL 

John Farley (2004) 
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อนุมานจะศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซ่ึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 
1 ตวั เพ่ือศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์ โดยมีลกัษณะของตวัแปรทั้งหมดอยู่ในมาตรการวดั
ระดบั Interval หรือ Ratio Scale 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพ่ือน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มี
ความชดัเจนและเหมาะสม โดยการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัไดท้  า การวดัความเช่ือมัน่ หรือ ความ
สอดคลอ้งภายในดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดว้ยการน าแบบสอบถาม
ท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยการ
เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ถือว่าข้อค าถามมีความเช่ือมัน่ได้ ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของ
ประเดน็ค าถาม พบว่า ขอ้ค าถามมีค่าความเช่ือมัน่สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาไดแ้ละเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดย
มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีค านวณไดมี้ ค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป 

โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ และช่องทาง
การรับรู้ผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดขอ้มูลของลูกคา้ดงัตารางท่ี 1 เม่ือท าการวิเคราะห์เชิงอนุมานดว้ย
วิธี One-Way ANOVA จะพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ GHB ALL ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุและอาชีพ เท่านั้น 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์รวมถึงความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากผา่น GHB ALL 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความสัมพันธ์กบัการ

ตัดสินใจ 
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 47.8%  

ชาย 46% ; เพศทางเลือก 6.2%  
Sig. = 0.000 

อาย ุ ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี = 37.9% 
21-30=11.2% ; 41-50=35.8% ; มากกวา่ 50 ปี = 15.1% 

Sig. = 0.008 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี = 73% 
ป.โท=26% ; < ป.ตรี=0.5% ; ป.เอก=0.5% 

Sig. = 0.205 

อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน = 41.3% 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ=20% ; ธุรกิจส่วนตวั=36.1% ; อื่น ๆ/พอ่บา้น/
แม่บา้น=0% ; นร./นศ.=2.6% 

Sig. = 0.001 

รายได ้ ส่วนใหญ่มีรายได ้30,001-50,000 บาท = 46% 
15k-30k=38.2% ; มากกวา่ 50k=13.2% ; <15k=2.6% 

Sig. = 0.216 

สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด = 70.1% 
สมรส=29.6% ; ไม่ระบุ=0.3% 

Sig. = 0.189  

ช่องทางการรับรู้ผลิตภณัฑ์
สลาก 

ส่วนใหญ่รับรู้ผา่น Social Media= 50.6% 
รับรู้จากบุคคลทีรู้่จกั=39.2% ; โฆษณาโทรทศัน์=2.6% ; ผา่น GHB 
ALL=7.5% 

Sig. = 0.161 
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ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Perceived Usefulness)  และความ
ง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) พบว่า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) เฉพาะดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression 
พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.011 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
พบว่า พบว่าดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Beta = 0.112) ส่งผลในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพยผ์า่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยีรวมถึงความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากผา่น GHB ALL 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี
GHB ALL 

MEAN SD การแปลผล ความสัมพันธ์กบัการตดัสินใจ 

การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน GHB ALL 4.32 0.922 เห็นดว้ยมากท่ีสุด Sig. < 0.05 
ความง่ายในการใชง้าน GHB ALL 4.16 0.783 เห็นดว้ยมากท่ีสุด Sig. > 0.05  

 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการของลูกคา้ (Customer) ตน้ทุนของลูกคา้ 

(Cost) ความสะดวกในการซ้ือ (Convenient) และการส่ือสาร (Communication) ทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple 
Linear Regression พบว่า ด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) (Beta = 0.157) ด้านต้นทุนของลูกค้า (Cost) 
(Beta = 0.165) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Convenient) (Beta = 0.393) ส่งผลในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านทางโมบายแอพพลิเคชัน่(GHB ALL) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Cs รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากผา่น 
GHB ALL 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4CS MEAN SD การแปลผล 
ความสัมพันธ์กบั
การตดัสินใจ 

ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ (Customer) 4.04 0.756 เห็นดว้ยมาก Sig. < 0.05  
ดา้นตน้ทุนของลูกคา้ (Cost) 4.22 0.741 เห็นดว้ยมากท่ีสุด Sig. < 0.05  
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Convenience) 4.34 0.685 เห็นดว้ยมากท่ีสุด Sig. < 0.05  
ดา้นการส่ือสาร (Communication) 3.99 0.801 เห็นดว้ยมาก Sig. > 0.05  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านทางโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) ท่ีแตกต่างกนั เฉพาะขอ้มูลคือ เพศ อาย ุอาชีพ ต่างกนั จะมีระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพยผ์า่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่(GHB ALL) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Perceived Usefulness)  และความง่าย
ในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) พบว่า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านทางโมบายแอพพลิเคชัน่ 
(GHB ALL) เฉพาะดา้นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. 
มีค่าเท่ากบั 0.011 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบว่า พบว่าดา้นการรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ (Beta = 0.112) ส่งผลในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยผ์า่นทางโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (GHB ALL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการของลูกคา้ (Customer) ตน้ทุนของลูกคา้ 
(Cost) ความสะดวกในการซ้ือ (Convenient) และการส่ือสาร (Communication) ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear 
Regression พบว่า ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ (Customer) (Beta = 0.157) ดา้นตน้ทุนของลูกคา้ (Cost) (Beta = 0.165) 
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Convenient) (Beta = 0.393) ส่งผลในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพยผ์า่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่(GHB ALL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ตามผลการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า ลูกค้าผูเ้คยใช้บริการซ้ือสลากออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  
GHB ALL มีขอ้คิดเห็นว่า การใชบ้ริการต่างๆ และรวมถึงการซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านระบบ GHB ALL นั้น มีความ
สะดวกสบายและง่ายกว่าช่องทางอ่ืนๆ เช่น ทาง ATM และสาขา อีกทั้งยงัมีรูปแบบการให้บริการท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงความเหมาะสมดา้นตน้ทุนในการใชบ้ริการซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารในประเทศ
ไทย จึงท าให้ลูกคา้เล็งเห็นประโยชน์จากการใชบ้ริการและการซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB 
ALL จากขอ้มูลผลวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการดงักล่าว มีประสบการณ์การใชง้านในทิศ
ทางบวกต่อการซ้ือสลากออมทรัพยผ์า่น GHB ALL  

ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จดัแผนทางการตลาด โดยมุ่งเนน้ให้ดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์ใชบ้ริการซ้ือสลากผ่านออมทรัพยผ์่านช่องทาง GHB ALL และกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัท่ีเคยซ้ืออยู่แลว้ให้
กลบัมาซ้ืออยา่งต่อเน่ือง โดยไดเ้สนอแนวทาง ดงัน้ี 

1. ให้ฝ่ายการตลาดจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมทางการตลาด โดยให้ผูใ้ชง้านปัจจุบนัเชิญเพ่ือนหรือกลุ่มคนท่ีรู้จกัเขา้มา
ซ้ือสลากออมทรัพยผ์า่นโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ให้มากข้ึน โดยอาจจะเสนอผลตอบแทนในรูปของบตัรก านลั
หรือส่วนลดต่างๆให้กบัผูแ้นะน า 

2. ให้เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ประสบการณ์ในการซ้ือสลากออมทรัพยผ์่านโมบายแอพพลิเคชัน่ GHB ALL โดย
เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงของลูกค้าท่ีเคยซ้ือสลากผ่าน GHB ALL ผ่านทาง Social Media เช่น 
Facebook, Line เป็นตน้ และมอบของสมนาคุณให้ตามจ านวนเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีไดแ้ชร์ให้ 

3. น าเสนอโปรโมชั่นผลตอบแทนท่ีมากยิ่งข้ึนให้กับลูกค้าเดิมท่ีกลับมาซ้ือสลากออมทรัพย์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ GHB ALL ซ ้ าๆอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจจะมอบของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษเก่ียวกบับริการของธนาคาร 
เช่น จะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีมากข้ึนถา้ซ้ือตามจ านวนหน่วยในเวลาท่ีธนาคารก าหนด เป็นตน้   

ส าหรับขอ้จ ากดัในการวิจยัคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม
ทางออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอยา่งไดซ่ึ้งขอ้มูล
เหล่านั้นอาจตอ้งอาศยัวิธีการสงัเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการ
ท าการวิจยัคร้ังน้ีค่อยขา้งจ ากดั ซ่ึงมีเวลาเก็บขอ้มูลประมาณ 2 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพนัธ์ 2564) จึง
อาจส่งผลให้ผลการวิจยัมีความคลาดเคล่ือนในการน าไปใช ้เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจาย
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ตวัทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูล
วิจยัชุดน้ีไปใชศึ้กษาต่ออาจตอ้งระวงัการน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงปัจจยัต่างๆ ไปใชง้าน นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บจากลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลปี พ.ศ. 2564 จึงมีโอการ
ท่ีขอ้มูลอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 

บรรณานุกรม 
 
กฤตินา จนัทร์หวร. (2559). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าก๊ิฟชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม

ของผู้บรีโภคระดับช้ันมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จุไรพร วงษเ์รียนรอต. (2553). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ จ าากัด (มหาชน): กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ญาณญัฎา ศิรภทัร์ธาดา. (2549). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการซือ้สินค้าผ่านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ปัทมพร คมัภีระ. (2557). พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

นทัธมน เดชประภสัสร. (2558). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เนต็: 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มนสันนัท ์วุฒิมหานนท.์ (2556). ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคผ่าน
ทางเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยพุเรศ พิริยพลพงศ.์ (2557). ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมผีลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคช่ันซือ้สินค้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟนละแท๊บเลต็ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

วรัญญา โพธ์ิไพรทอง. (2556). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เส้ือผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์: กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อุษา ภูมิถาวร. (2551). ปัจจัยท่ีมผีลต่อผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบมร้ีานค้ากับร้านค้าปลีก
ทางอินเตอร์เนต็: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Hasina Momtaz, Md. Aminul Islam, Ku Halim Ku Ariffin. (2011). Customers Satisfaction on Online Shopping 
in Malaysia, University Malaysia Perlis  

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information 
Technology. MIS Quarterly, vol. 13, 319-339 

John F. (2004). Strategic Management. New York: McGraw-Hill. 
Ibok and Ikoh. (2013) Relationship Marketing and Customer Satisfaction: A Conceptual Perspective, Binus 

Business Review, 7(2), August 2016, 185-190, DOI: 10.21512/bbr.v7i2.1502 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 562 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Kahandawa and Wijayanayake. (2014). Factors Influencing Customer Satisfaction of Mobile Banking Services: 
A Study on Second-Generation Banks, European Journal of Business and Management  

The Marketing Mix. (2020). Marketing Mix Definition of the 4P's and 7P's, สืบคน้เม่ือ เดือนกนัยายน 2564. จาก. 
https://marketingmix.co.uk/marketing-mix-4cs/ 

Nochai and Nochai. (2013). The impact of internet banking service on customer satisfaction in Thailand: A case 
study in Bangkok, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 1, 
Issue 1 (2013) ISSN 2320–4044 (Online) 

Ohk et al. (2015). The Influence of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Interactivity, and Ease of 
Navigation on Satisfaction in Mobile Application, Advanced Science and Technology Letters Vol.84 
(Business 2015), pp.88-92 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 563 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีดวงธรที่มีอทิธิพลต่อการใช้
บริการของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

Factor of management quality for Duangtorn Accounting firm influence for 
services for client in Bangkok and region near by 

 

โชติกา คู่มาลา1 และ เอกชัย อภิศักดิ์กลุ2 
Chotika Khumala*Associate Professor Dr. Aekkachai Apisakkul** 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการของส านกังานบญัชีดวงธรท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยธุรกิจส านกังานบญัชีไดพ้บประเด็นปัญหาเร่ืองความ
ไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการของส านกังานบญัชีดวงธรท่ีมีการเลือกใชบ้ริการจดัท าบญัชีในปี61และปี62ท่ีมีความ
แตกต่างกนั ท าให้ส านกังานบญัชีมีรายไดล้ดนอ้ยลง 
ผลการศึกษาพบว่าผูวิ้จยัไดท้  าการสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการส านกังานบญัชีดวงธรและผูบ้ริหารส านกังานบญัชีดวงธร
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและการบริหารจดัการท่ีมีการวางแผนการจดัการส านกังาน
บญัชีโดยไดน้ าแนวคิดทฤษฎี และเคร่ืองมือมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีคุณภาพและบริการ 
ทฤษฎีแนวคิดแมคคินซีย ์รวมไปถึง การวิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอก SWOT TOWS Matrix และการสร้างกราฟ
ใยแมงมุม เพ่ือช่วยสร้างกลยทุธ์ในการแกไ้ขประเดน็ปัญหาโดยผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ 
มีความคิดเห็นว่าควรน ากลยทุธ์เชิงแกไ้ขเขา้มาโดยการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ิมข้ึนไดจ้ะท าให้
บุคลากรในส านกังานบญัชีเป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และน าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดา้นการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ส านักงานบัญชี , การวางระบบบัญชี , การย่ืนแบบภาษี , การจดทะเบียนนิติบุคคล , การจัดท าบัญชี 
 

Abstract 
This study is for understanding the factor in quality for services from Duangtorn accounting firm which influence 
client in Bangkok and region near in which clients have unsatisfied for Duangtorn services during 2020 - 2021 
which made Duangtorn have low revenue. 
From this study, I interviewed Duangtorn clients and Duangtorn account firm for explode and collect information 
such as clients satisfaction and management plan in which I used tools for analyze McKinsey, internal and external 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : kipchotika@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 564 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

factors such as SWOT for create improvement plan to increase human factors resources in Duangtorn account 
firm for their maximum potential and adapted technology knowledge to increase maximum productivity  
 
Keywords: Accounting firm, Accounting plan, Tax plan and submit tax, register for juristic entity, bookkeeping 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัส านกังานบญัชีมีความส าคญัต่อธุรกิจทั้งท่ีมีขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่เน่ืองจากธุรกิจทุกประเภท
ต้องมีการจัดท าบญัชีเพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอย่างหน่ึง เป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจ วางแผนด าเนินงานของธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือในการจดัหาแหล่งเงินทุน กิจการมีระบบควบคุมภายในท่ีดี 
และเป็นสญัญาณเตือนภยัของกิจการ  อีกทั้งยงัสามารถวางแผนก าไรและควบคุมค่าใชจ่้ายทางธุรกิจ เป็นประโยชน์
ในการวางแผนภาษี  

ส านักงานบญัชีดวงธรเป็นส านักงานบญัชีท่ีให้บริการด้านการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบบญัชี การจด
ทะเบียนนิติบุคคล ดา้นการจดัท าบญัชี และ การยื่นแบบภาษีให้ตรงตามขอ้ก าหนดกฎหมาย รวมไปถึงการแสดงงบ
และการหมุนเวียนกระแสเงินสด ในการท างานของส านกังานบญัชีถือเป็นงานบริการชนิดหน่ึง ท่ีจ าเป็นจะตอ้ง
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และผูป้ระกอบการท่ีไดไ้วใ้จเลือกใชบ้ริการ เพ่ือแสดงถึงคุณภาพการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูวิ้จยัไดพ้บว่าการท างานของส านกังานบญัชีดวงธรยงัไดพ้บปัญหาองค์กรท่ีเกิดจากความไม่พึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการในด้านการจดัท าบญัชีเป็นดา้นท่ีก่อให้เกิดรายได้หลกัของส านกังานบญัชีในปี2561 และ
พบว่าในปี2562มีการเลือกใชบ้ริการจดัท าบญัชีน้อยลงท าให้รายได้ขาดหายแต่การบริการในการยื่นแบบภาษีมี
สดัส่วนท่ีดีมากข้ึนในการเลือกใชบ้ริการ แต่อยา่งไรก็ตามแมส้ดัส่วนในดา้นการยื่นแบบภาษีมีการเลือกใชบ้ริการท่ี
มากข้ึนก็ยงัท าให้รายไดไ้ม่สามารถเทียบเท่ากบัรายไดท่ี้เคยไดรั้บในปี2561 ไดท้  าให้เห็นความส าคญัของปัญหาท่ี
เกิดจากความไม่พึงพอใจในดา้นการจดัท าบญัชีของส านกังานบญัชี  

ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงมีความประสงคจ์ะศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการของส านกังานบญัชีดวงธร ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชบ้ริการของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจัยมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานบัญชี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการรับท าบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพท่ียกระดบัมากยิ่งข้ึน และผูวิ้จยัมีความหวงัอย่างยิ่งว่าการวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและสามารถเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผูท่ี้สนใจน าไปประยุกต์ใชห้รือปรับปรุงให้มีความสอดคลอ้งในการ
ให้บริการของผูป้ระกอบการต่อไป 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 
1.1.1  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีใชใ้นการตดัสินใจของผูเ้ลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี      
1.1.2  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการตามรูปแบบการบริหาร ( 7’s McKinsey)ของผูบ้ริหารส านกังาน

บญัชี  
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1.1.3  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการส านักงานบัญชีดวงธรท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
(SERVQUAL)ในการใชบ้ริการ  

 
1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
1.1.1  เพ่ือน าไปพฒันาแกไ้ขส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงของส านกังานบญัชีดวงธร เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการดา้นคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน  
1.1.2  เพ่ือให้ผูบ้ริหารส านกังานบญัชีดวงธรสามารถน าแนวทางในการบริหารจดัการตามรูปแบบการบริหาร  

( 7’s McKinsey) น าไปก าหนดนโยบายของส านกังานบญัชีดวงธรให้ดียิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

2.1.2  ทฤษฎคุีณภาพและการบริการ (Service quality) 
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (2528) ไดท้ าการศึกษาเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ SERVQUAL  
2.1.2.1 ลกัษณะทางกายภาพ ภาพลกัษณ์ธุรกิจ (Tangibles) ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นหรือส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น 

วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี บุคคล ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความพร้อมของธุรกิจในการให้บริการของ
ลูกคา้       

2.1.2.2 ความเช่ือถือได ้(Reliability) ความสามารถท่ีจะแสดงผลงานและให้บริการท่ีสัญญา ไวอ้ย่างมีคุณภาพ
และถูกตอ้งแม่นย  า โดยเรียกเก็บค่าบริการตามขอ้ตกลง รวมไปถึงการบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

2.1.2.3 การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Responsiveness) ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ การวดัคุณภาพงานบริการใน
ดา้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความสนใจและความพร้อมของการให้บริการของพนกังานทั้งในเร่ือง การเตม็ใจตั้งใจบริการ
ดว้ยความรวดเร็ว 

2.1.2.4 ความไวว้างใจได ้(Assurance) ความรู้และมนุษยสมัพนัธ์ของผูใ้ห้บริการท่ีแสดงออกท าให้ผูใ้ชบ้ริการมี
ความเช่ือมนัในบริการท่ีไดรั้บเป็นการรวบรวมปัจจยัดา้นความสามารถ ความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความ
ปลอดภยัเขา้ดว้ยกนั 

2.1.2.5 ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่และความกงัวลใจท่ีผูใ้ห้บริการมีต่อ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นการรวมปัจจยัด้านการเข้าถึงบริการ การส่ือสาร และความเขา้ใจเขา้ดว้ยกัน (พนิดา เพชรรัตน์, 
2556) 

2.1.3 ทฤษฎแีนวคดิของแมคคนิซีย์   (McKinsey 7’s Framework) 
McKinsey (2523) ไดก้ล่าวว่า ความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์รต่าง ๆ หรือการบริหารงานท่ีสมัฤทธ์ิผล

ข้ึนอยูก่บัตวัแปร7ตวั (อุดม สมบูรณ์ผล, วนสั เพช็รร่ืน, 2558) 
ณัฐยา สินตระการผล (2556) กล่าวว่า กลยุทธ์หมายถึง การสร้างและก าหนดต าแหน่งท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

และมีคุณค่าซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกรรมหลายๆกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
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Koyalkar&Gankar (2561) กล่าวว่า โครงสร้าง (Structure) คือ แผนภูมิองค์กรท่ีมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีในการ
ท างาน การแบ่งงานท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหนา้ท่ีการท างาน ความรับผิดชอบ การประสานต่อความสมัพนัธ์
ตามโครงสร้างองคก์ร เพ่ือให้ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ (วรรณา สรชาย, 2558) 

อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ (2551) กล่าวว่า ระบบ คือ องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันและสามารถต่อกันได้
ส่วนประกอบท างานร่วมกนัเพ่ือเป้าหมายท่ีมุ่งหวงัไว ้

Koyalkar & Gankar (2561) กล่าวว่า รูปแบบ คือวิธีการท่ีผูบ้ริหารเลือกใชต้ามรูปแบบพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ริหาร 

ประชา ตนัเสนีย ์(2550) กล่าวว่า บุคลากร(Staff) ทรัพยากรส าคญัท่ีจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ คือ
ทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการความตอ้งการของทรัพยากรมนุษย ์โดยมีการวิเคราะห์
บนพ้ืนฐานของกลยทุธ์องคก์ร เพ่ือน าผลไปก าหนดคุณลกัษณะ การคดัเลือก การจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม       

Kaplan (2548) กล่าวว่า ทกัษะ (Skill) สมรรถนะท่ีโดดเด่นขององค์กร เช่น กระบวนการจดัการท่ีดีทั้งในดา้น
เทคโนโลยีการผลิต ความสมัพนัธ์ต่อการให้บริการ ท่ีมาจากความรู้ความสามารถของบุคลากรในองคก์รท่ีสะทอ้น
ถึงภาพรวมขององค์กรให้เห็นถึงความช านาญในการปฏิบติังานขององค์กร ความพร้อมของพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Kaplan (2548) กล่าวว่า ค่านิยมพ้ืนฐานท่ีเป็นการช้ีแนะแนวทางส าคญัขององคก์ร การสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม เพ่ือเป็นวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบุคลากรในองคก์ร (วรรณา สรชาย, 2558) 

 
2.7  กราฟใยแมงมุม (Spider Graph) 
 

Spider Graph หรือ กราฟใยแมงมุม เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับแสดงความสมดุลหรือความไม่สมดุล
รวมถึงจุดแขง็และจุดอ่อน รัศมีของแผนภูมิแสดงถึงแกน X ในขณะท่ีเส้นรอบวงแสดงถึงแกน Y ส่ิงน้ีท าให้กราฟ
ใยแมงมุมเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับการแสดงความสมดุลหรือความไม่สมดุลของขอ้มูล ใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลการ
ประเมินผลต่างๆ เช่น แบบสอบถาม เป็นตน้ และท่ีส าคญักราฟใยแมงมุมสามารถสร้างโดยใช้ excel ไดไ้ม่ยากนกั  

2.1.4  แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะห์ SWOT Analysis 
SWOT Analysis เป็นหลกัการวิเคราะห์รูปแบบหน่ึง ท่ีมีการใชก้นัอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด มา

ตั้งแต่ปี คศ. 1960 โดยจะใชใ้นการประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตรวจสอบสภาพองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก โดยจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 4 อย่างดว้ยกนัคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือ
แก้ไขปัญหาภายในและภายนอกขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน องค์ประกอบของ SWOT มีทั้งหมด 4 
อย่างดว้ยกนั (เจษฎาพงษ์ ชยัเรืองวุฒิ, 2562) S  Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบเทียบทางการแข่งขนั 
W  Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน ขอ้เสียเปรียบทางการแข่งขนัจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร O  Opportunities 
หมายถึง โอกาส การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กรเอ้ือและเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินการของ
องคก์ร T  Threats หมายถึง อุปสรรค ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีท าให้กิจการเสียเปรียบ ซ่ึงองคก์ร
จะตอ้งท าการปรับกลยทุธ์เพ่ือขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (รฤก อ.อินทรวิชิต, 2557) 

 
 

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%81+%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95
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2.1.5 แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะห์ TOWS Matrix 
ทฤษฎีน้ีเป็นการวิเคราะห์ดว้ยตารางเมตริกซ์ท่ีคล้ายกบัการวิเคราะห์ SWOT แต่มีความแตกต่างกัน คือ การ

วิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัภายในท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ SWOT ดว้ยการ
จับคู่ระหว่างจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สัมพนัธ์กับโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) เพ่ือแก้ไขและน าไปสู่การหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยทุธ์
เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล ทีปะปาล, 
2551) 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
เก็บจากจ านวนผูใ้ชบ้ริการส านกังานบญัชีดวงธรทั้งหมด 40 ราย การสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการส านกังานบญัชีดวง

ธรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 40 ราย เพ่ือทราบความคิดเห็นทรรศนะผูใ้ช้บริการว่ามีปัจจยัภายใน
ภายนอกใดท่ีผูใ้ชบ้ริการใชใ้นการตดัสินใจและคุณภาพการให้บริการว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมีนอ้ยเพียงใด 
อีกทั้งผูวิ้จยัท าการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานบญัชีดวงธรถึงการบริหารจดัการของส านกังานบญัชีดวงธรว่ามีการ
บริหารจดัการอย่างไรเพ่ือน าบทสัมภาษณ์ไปท าการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล เพ่ือศึกษาคน้พบหาขอ้สรุป
ทางการวิจยัในคร้ังน้ี 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการพบปะเป็นการส่วนตวั ท าให้สามารถสัมผสัไดถึ้งสีหน้า แนวคิด และทศันคติท่ีมี

ต่อประสบการณ์การใชบ้ริการของผูป้ระกอบการจริง โดยการสัมภาษณ์จะท าการแบ่งประเด็นค าถาม มีการถาม
ค าถามแบบปลายเปิด ใช้การสนทนาแบบไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความอิสระในการตอบค าถามท าให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างธรรมชาติและไม่สร้างความอึดอัดในการถูกซักถาม ผู้สัมภาษณ์ท าการ
สัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการส านกังานบญัชีดวงธรถึงการใชบ้ริการส านกังานบญัชีว่ามีปัจจยัใดท่ีส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการ
ส านกังานบญัชีดวงธรโดยการตั้งค าถามจะใชท้ฤษฎีแนวคิดคุณภาพบริการในการตั้งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
วดัคุณภาพการบริการ SERVQUAL5ดา้น เร่ืองภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความ
ไวว้างใจ และความเขา้ใจ  ผูส้มัภาษณ์ท าการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานบญัชีดวงธร เก่ียวกบัรูปแบบการบริหาร
ดูแลจัดการตามทฤษฎีแนวคิดของแมคคินซีย์ ทั้ง7ด้าน เร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การจดัล าดับ
โครงสร้างและระบบการปฏิบัติงาน  รูปแบบการด าเนินงาน การจดัการการพฒันาทกัษะ ความรู้ของ
บุคลากรในส านกังานบญัชีดวงธร  และเป้าหมายร่วมกนัของส านักงานบญัชีดวงธรว่ามีการบริหารจดัการ
อยา่งไรเพื่อให้ส านักงานบญัชีดวงธรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มารวบรวมจดัท า
กราฟใยแมงมุมเพื่อน าผลมาอภิปรายขอ้สรุปความสอดคลอ้งที่เก่ียวกบัทฤษฎีคุณภาพบริการและทฤษฎี
แนวคิดของแมคคินซีย ์
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพ โดยใชแ้นวค าถามสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน สมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยตนเองจาก

ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมดของส านกังานบญัชีดวงธรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน40 ราย  
 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผูวิ้จัยท าการประมวลผลความเก่ียวข้องของบทสัมภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัน าขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพมาใชร่้วมดว้ย ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยั โดย
ขั้นตอนทั้งหมด 3ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 อ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์ (critically read) ขั้นท่ี 2 แปลความ/ตีความ (interpret) 
ขั้นท่ี 3  ท าความเขา้ใจร่วมกนัของขอ้มูลต่าง ๆ (reach shared understanding) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
การประเมิณผู้ใช้บริการ 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ ( ServQual ) 
 
จากรูปภาพท่ี 16-4 เป็นการรวบรวมข้อมูลหลงัจากผูวิ้จยัได้ท าการศึกษาและแยกจุดเด่นแต่ละดา้นจากการ

สมัภาษณ์ของผูใ้ชบ้ริการทางผูวิ้จยัน าขอ้มูลทั้งหมดรวบรวมในตารางท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพบริการ
จะเห็นไดช้ดัว่าผูใ้ชบ้ริการส านกังานบญัชีดวงธรมีความพึงพอใจในดา้นการบริการและไดใ้ห้ความไวว้างใจแก่
ส านกังานบญัชีดวงธรให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการยื่นแบบภาษีให้ทนัเวลาท่ีก าหนด และเลือกใชบ้ริการส านกังาน
บญัชีอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งการตอบสนองความตอ้งการท่ีรวดเร็ว ปัญหาท่ีพบของทางส านกังานบญัชีดวงธร ในเร่ือง
ท าเลท่ีตั้งท่ีไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการ รวมไปถึงการตอบสนองในด้านการตอบค าถามท่ีไม่
สามารถให้ขอ้มูลไดใ้นทนัทีเน่ืองจากบุคลากรบางรายยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญตอ้งรอการติดต่อกลบัไปเอง
จากผูเ้ช่ียวชาญของส านกังานบญัชีเพ่ือตอบค าถามภายหลงั จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการการท างานของ
ส านกังานบญัชีในดา้นการจดัท าบญัชีนอ้ยลง 
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การประเมิณผู้บริหาร 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงเคร่ืองมือวเิคราะห์องคก์รโดยใชห้ลกั 7’s 
 
ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร การประเมินผูบ้ริหารจึงพบว่าในดา้นค่านิยมร่วมของส านกังานบญัชี

ดวงธรมีความค่านิยมท่ีมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนัในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกนัและมีการ
วางโครงสร้างการท างานให้เป็นแบบแผนในการท างานท่ีมีความรับผิดชอบตามโครงสร้างของตนเองมีรูปแบบ
การด าเนินงานแบบครอบครัวคอยช่วยเหลือกนัเม่ือประสบปัญหา มีการก าหนดกลยทุธ์การรับมือทั้งกบัปัญหาและ
การวางแผนด าเนินงานเพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่ส านกังานบญัชีดวงธร แต่ในส่วนดา้นทกัษะและบุคคลยงัถือเป็นขอ้
เสียเปรียบของส านักงานบญัชีดวงธรเน่ืองจากบุคลากรบางรายยงัมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอเป็นผูจ้บ
การศึกษาใหม่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างาน มีการติดขดับา้งในการท างานและให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการไม่ได ้
ตอ้งรอให้ผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยดูแลอีกคร้ัง การท างานติดขดัระบบการท างานท่ีตั้งไวจึ้งล่าชา้ไปดว้ย 
   จากการศึกษาผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์และก าหนดกลยทุธ์จาก SWOT analysis และ TOWS Matrix 
 
ตารางที่ 1 การก าหนดกลยทุธ์จาก SWOT analysis TOWS Matrix 

SO Strategies(กลยุทธ์เชิงรุก) 
 
S4O4 
มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพคุม้ค่าบริการ เพราะทาง
ส านกังานบญัชีมีผูต้รวจสอบประจ าท าให้ตน้ทุนไม่สูง 
S5O1 
บุคลากรมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมจากการเขา้ร่วมอบรมจากสภาวิชาชีพบญัชี 
 

WO Strategies(กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 
W1O2 
ส านักงานบญัชีมีขนาดเล็ก ไม่สะดวกต่อการส่ือสาร
ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อส่ือสารผา่นทางอีเมลไ์ด ้
W2,4O1 
บุคลากรในส านักงานไม่สามารถตอบค าถามได้อย่าง
ครอบคลุมจึงมีการให้บุคลากรตอ้งมีเขา้ร่วมอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ทางดา้นการบญัชีจากสภาวิชาชีพ 

 

ดา้นกลยุทธ์

ดา้นโครงสรา้ง

ดา้นระบบ

ดา้นรูปแบบดา้นบคุคล

ดา้นทกัษะ

ดา้นค่านยิมรว่ม

วเิคราะห์องคก์รโดยใชห้ลกั 7's
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ST Strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
 

S5T2 
บุคลากรมีความมุ่งมัน่จึงพร้อมรับการปรับตวัเพ่ือการ
วางแผนการท าบญัชีในรูปแบบใหม่ 
S2T4 
ส านกังานบญัชีของเรามีระบบบญัชีท่ีน่าเช่ือถือท าให้
สามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

WT Strategies(กลยุทธ์เชิงรับ) 
 

W4T2 
มีการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจอยูเ่สมออีกทั้งบุคลากร
ขาดความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีต้องมีการ
สนบัสนุนบุคลากรในดา้นเทคโนโลยีมากข้ึน 
W1T3,4 
ปรับปรุงสถานท่ีให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือรองรับผูใ้ชบ้ริการ 

 
 

พบว่ากลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะแก่การแก้ไขปัญหาเน่ืองจาก หากส านกังานบญัชีเน้นการพฒันา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ิมข้ึนได ้สามารถตอบค าถามให้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ เกิดผลดีในระยะ
ยาวในด้านการดูแลผู้ใช้บริการ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการท างานใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร รับส่งขอ้มูล ก็จะช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดม้ากยิ่งข้ึน ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพท่ีน่าประทบัใจ  
 

5. สรุปผลการศึกษา  
5.1 สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
 

การเลือกใช้บริการจัดท าบญัชีน้อยลงจากปี61ในปี62เม่ือศึกษาวิเคราะห์ทราบสาเหตุการใช้บริการจาก
ผูใ้ชบ้ริการของส านกังานบญัชีดวงธรเกิดความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการเน่ืองจากทางส านกังานบญัชีมีการจดั
ส่งคืนเอกสารล่าชา้การแนะน าและให้ค าปรึกษาไม่สามารถให้ค าปรึกษาไดใ้นทนัทีทางผูบ้ริหารส านกังานบญัชี
ดวงธรพบว่าการจัดท าบญัชีทางผูบ้ริหารจะต้องท าการตรวจสอบเอกสารอีกคร้ังก่อนน าส่งคืนจึงท าให้มีการ
ด าเนินงานท่ีล่าชา้และสถานท่ีท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ จากประเดน็ปัญหาของส านกังานบญัชีดวงธรพบวา่
จากกรณีศึกษาสามารถน าไปปรับใชไ้ดด้งัน้ี การสอบถามพูดคุยการใชบ้ริการส านกังานบญัชีอย่างเป็นระยะเพ่ือ
เป็นการสอบถามความพึงพอใจและการสร้างความสัมพนัธ์ ด้านคุณภาพและบริการโดยมีการใช้เคร่ืองมือวดั
คุณภาพบริการทั้ง5ด้านเพ่ือคอยประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อปัจจยัภายในและภายนอกในการ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีดวงธร ในส่วนดา้นการบริหารไดน้ าทฤษฎีแนวคิดแมคคินซียท่ี์มีเคร่ืองมือท่ีเป็น
ปัจจยัส าคญัทั้ง7ประการเพ่ือให้ทางส านกังานบญัชีมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและครอบคลุมท าให้
งานสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยแนวทางการแกไ้ขป้องกนัส าหรับส านกังานบญัชีดวงธรควรมีการเพ่ิม
ศกัยภาพสนบัสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือท่ีจะสามารถตอบค าถามให้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดแ้ละมีการ
ด าเนินงานท่ีรวดเร็ว รีบท าการส่งเอกสารคืนหรือรายละเอียดอาจเป็นการส่งผ่านอีเมลเ์พ่ือให้ทางผูใ้ชบ้ริการรู้สึก
ถึงการตอบรับท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนในดา้นการจดัท าบญัชี 
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5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 
การศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและผูบ้ริหารส านักงานบญัชีดวงธรในคร้ังน้ีจากผลการ

สัมภาษณ์ผูใ้ช้บริการเน่ืองด้วยทางส านักงานบญัชีดวงธรมีผูใ้ช้บริการทั้งหมดจ านวน40ราย การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผูท้  าวิจยัจึงตอ้งมีการจบักลุ่มผลสัมภาษณ์ท่ีมีผลไปในทิศทางเดียวเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือน าผล
วิเคราะห์มารวบรวมเพ่ือให้เขา้ใจง่ายยิ่งข้ึน อีกทั้งการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานบญัชีดวงธรผูท้  าการวิจยัไดท้  า
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและไดท้ าการสรุปขอ้มูลโดยท าการแปลงขอ้มูลจากเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือให้ง่าย
ต่อความเขา้ใจโดยมีการก าหนดคะแนนโดยผูวิ้จยั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม CSR ต่อความไวว้างใจและ
การสนบัสนุนของชุมชน ท่ีมีต่อบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทาง การด าเนินงาน ในการส่งเสริมการ
สนบัสนุนของชุมชน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูน้ าชุมชนในแต่ละหมู่บา้น จ านวน 9 คน และ
การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ ตวัแทนครัวเรือนของประชาชนใน ต.โนนหมากเค็ง จ านวน 316 ครัวเรือน 
และท าการวิเคราะห์ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ ้ค่าความโด่ง และสถิติอนุมาน ในการวิเคราะห์ดว้ย สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า การ
รับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อบริษทั และการสนบัสนุนของชุมชน
ต่อการด าเนินงานของบริษทั นอกจากน้ียงัส่งผลทางตรงต่อการสนบัสนุนของชุมชน  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, ประโยชน์จากกิจกรรม CSR, ความไว้วางใจ, การสนับสนนุ, ชุมชน 

 

Abstract 
 

This study aimed to study the impact of perception benefits of CSR activities on community trust and support. 
Towards ABC Public Company Limited. To guide the operation  for promoting the support of the community to 
the company.  By qualitative research, The sample consisted of 9 community leaders and quantitative research. 
The sampling group consisted of 316 households and was analyzed in Subdistrict Non Mak Kheng. Use of 
Frequency, percentage, mean, standard differential, skewness, kurtosis and inferential statistics with descriptive 
statistics. By analyzing multiple equations of regression. The findings showed that the perception of CSR activities 
affected the company's trust. And community support of company operations. 
 
Keywords: awareness, benefit from CSR activities, trust, support, community 
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1. บทน า 
 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตวัเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว การผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกิดขยะ

อุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกกันว่า “กากอุตสาหกรรม” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ให้ความหมายของ “กาก
อุตสาหกรรม” ว่าคือ ของเสียหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
2560) ซ่ึงการก าจัดกากอุตสาหกรรมจะต้องน าไปก าจัดโดยโรงงานรับก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ปัจจุบนัมีโรงงานก าจดักากอุตสาหกรรมท่ีสามารถก าจดัสารพิษทุก
ประเภท มี จ านวน 4 โรงงาน  

บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงใน 4 โรงงานท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทปรับคุณภาพ
ของกากอุตสาหกรรมรวมคดัแยก และฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจใน
เดือนมีนาคม 2546 ในพ้ืนท่ี ต.โนนหมากเค็ง อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว ในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัฯ ประสบปัญหาการ
ร้องเรียนจากชาวบา้นในพ้ืนท่ี เร่ืองส่งกล่ินเหมน็รบกวนชาวบา้นท่ีมาจากหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน 
และกลายเป็นเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การฟ้องร้องระหว่างชาวบา้นและบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งปิดกิจการชัว่คราว
เป็นเวลา 15 เดือน ท าให้บริษทัสูญเสียรายไดจ้ากการให้บริการ และในท่ีสุดการฟ้องร้องซ่ึงกนัและกนัก็น าไปสู่การท า
สญัญาประนีประนอมยอมความระหว่างกนัโดยท่ีโรงงานไดมี้การด าเนินการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานเรียบร้อย
แลว้ อยา่งไรก็ตามจากปัญหาดงักล่าวส่งผลให้ในปัจจุบนัชาวบา้นในพ้ืนท่ีมีความกงัวลว่า หากเกิดปัญหาข้ึนจากการ
ด าเนินงานข้ึนอีกจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะเดก็เลก็และผูสู้งอาย ุรวมถึงอาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มได ้(องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหมากเคง็ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้, 2563) ผลกระทบดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่าชุมชนยงัมีความไม่ไวว้างใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2555) กล่าวว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผูป้ระกอบการกับชุมชน คือ ความไว้วางใจ เน่ืองจากความไว้วางใจสามารถท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความ
สะดวกในการท าธุรกิจในชุมชนนั้น  ๆดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความไวว้างใจอาจจะช่วยลดความรู้สึกต่อตา้นของประชาชน
ท่ีมีต่อการด าเนินงานของบริษทัท่ีมีปัญหาอยูไ่ด ้การศึกษางานวิจยัก่อนหน้าของ Liu et al. (2010) ศึกษาความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นม ในซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า ความภกัดีในเชิงทศันคติ เกิดจาก 3 องค์ประกอบส าคญั 
คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององค์กร และความไวว้างใจของลูกคา้ โดย Keller (1998) กล่าว
ว่า โครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กร ถือเป็นกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรในใจลูกค้าได ้ ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความเช่ือมัน่ เช่ือถือ และความ
ไวว้างใจในองคก์ร ซ่ึงองคก์รท่ีมีระดบัความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสูงมกัมีแนวโน้มท่ีจะมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีข้ึนซ่ึงเกิดจากการท่ีองคก์รไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (วสนัต ์ชวลิตวรกุล, 2559) 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นว่าการศึกษาคร้ังน้ีชุมชน คือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินงานขององคก์ร หากชุมชน
ไดรั้บประโยชน์และมีการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม CSR ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ 
ท าให้กบัชุมชนในเชิงบวก จะท าให้ชุมชนเกิดความไวว้างใจ และน าไปสู่การสนบัสนุนโครงการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมของ บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนและความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบั
บริษทัได ้และท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งลุล่วง  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม CSR 

 
Keller (1998) กล่าวว่า การท าโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ขององค์กรเป็นกลยทุธ์

ทางการตลาดท่ีสามารถสร้างภาพท่ีดีในใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงน ามาซ่ึงความเช่ือมัน่ เช่ือถือและความไวว้างใจต่อ
องค์กร โดยความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมของธุรกิจจะเป็นขอ้ก าหนดท่ีองค์กรน ามาใชใ้นการเพ่ิมผลกระทบเชิง
บวกสู่สังคมในขณะท่ีลดผลกระทบเชิงลบลง (Ferrell & Hartline, 2008) โดยบริษทั Arther D. Little เป็นบริษทัท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจชั้นน าของโลก ไดท้ าการศึกษาและพบว่า การท่ีองค์กรท ากิจกรรม CSR ส่งผลให้องคก์รมีความ
น่าเช่ือถือ และไดรั้บการยอมรับของสงัคมต่อการด าเนินงานของบริษทั เน่ืองจากหากธุรกิจจะไดรั้บความเห็นชอบ
หรือสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้น แต่ถา้ถูกปฏิเสธจากสงัคม ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคมแลว้ คงไม่มีองคก์รใดอยู่
รอดได ้(อนนัตชยั ยรูประถม, 2550) 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า กิจกรรม CSR เป็นเร่ืองเก่ียวกบับทบาทของภาคธุรกิจท่ีมีต่อสงัคม และความคาดหวงั
ของสงัคมว่าองคก์รธุรกิจควรจะมีการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ เจ้าหน้ี ลูกหน้ี คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคม เพ่ือประโยชน์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 
ตลอดจนชุมชนและสังคมท่ีองค์กรตั้งกิจการอยู่ ภายใต้การตอบสนองต่อ 3 องค์ประกอบหลกัอย่างย ัง่ยืน คือ 
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.2 ความไว้วางใจ 

 
ความไวว้างใจ เป็นความตั้งใจกระท าต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานความคาดหวงัเชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของ

บุคคล ภายใตเ้ง่ือนไขของความเส่ียงและการพ่ึงพากนั ความไวว้างใจเป็นทั้งความเช่ือ การตดัสินใจ และการกระท า 
(Davis, Schoorman, Mayer, & Tan, 2013) นอกจากน้ี อภิชาติ คณารัตนวงศ ์(2561) กล่าวว่า ความไวว้างใจ หมายถึง 
ความเต็มใจท่ีบุคคลหน่ึงมอบให้แก่อีกบุคคลหน่ึง (หรือ คณะบุคคล องค์กร บริษทั) ท่ีเขามีความรู้สึกมัน่ใจว่า เขา
สามารถพ่ึงพาได ้ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ต่อองค์กร หากไดรั้บการปฏิบติัตามท่ีคาดหวงั ก็จะท าให้
เกิดความไวว้างใจ เม่ือความคาดหวงัในแง่บวกไดรั้บการสนองตอบหรือเป็นจริง แต่ความไวว้างใจจะลดลง หาก
ความคาดหวงัในแง่บวกนั้นไม่ได้รับการตอบสนองหรือตอบสนองได้ในระดบัท่ีต ่ากว่าท่ีคาดหวงัไว้ (Perry & 
Mankin, 2007) 

การศึกษางานวิจยัก่อนหน้าของ มฌัสุรีย ์มณีมาศ (2562) พบว่า ความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนมีผลต่อการ
สนบัสนุนการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในสังคมพหุวฒันธรรมชายแดนใต ้นอกจากน้ี
ผูวิ้จยัยงัไดศึ้กษาความไวว้างใจในบริบทกบัการมีส่วนร่วม พบว่า งานวิจยัของ อภิชาติ คณารัตนวงศ์ (2561) พบว่า 
การส่ือสาร ช่ือเสียงและความโปร่งใส มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไวว้างใจของผูบ้ริจาคท่ีมีต่อโครงการระดมทุน 
และความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริจาค ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ความไวว้างใจเป็น
เคร่ืองช้ีวดัความสัมพนัธ์ ซ่ึงเกิดจากการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรกับชุมชน ซ่ึงความไวว้างใจจะท าให้คนใน
ชุมชนเกิดความรู้สึกไวว้างใจ และน ามาซ่ึงการสนบัสนุนต่อองคก์ร 
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2.3 การสนับสนุนของชุมชน 
 
การสนับสนุนนั้นมีความหมายไปในทิศทางเดียวกนักับ ความร่วมมือ โดย ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (2552) 

กล่าวว่า ความร่วมมือคือการกระท าร่วมกนั เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 
(2551) กล่าวว่า ความร่วมมือ คือกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกระท าร่วมกนั เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยการยอมรับของชุมชนท่ีมีต่อองค์กร เกิดจากทศันคติท่ีเป็นความพึงพอใจผลกัดนัให้เกิด
พฤติกรรมท่ีแสดงออกไปในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ในท่ีน้ีพฤติกรรมจึงเป็นการยอมรับของชุมชนท่ีมีต่อ
องค์กรหลงัจากไดรั้บรู้ และมีความพึงพอใจในนโยบายขององค์การท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ไปแลว้ อาจกล่าวไดว้่า 
เป้าหมายขององคก์ารในการด าเนินกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนอยูท่ี่การท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ในข่าวสารท่ีเป็นกิจกรรมของ
องคก์าร น าไปสู่ความพึงพอใจ และพฒันาไปสู่การยอมรับท่ีเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรท่ีท าให้ชุมชน
โดยรอบอยู่รอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2558) จากการศึกษางานวิจยัก่อนหน้าของ Ponte et al., 
(2015) ไดศึ้กษาทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสงัคมในบริบทของผูป้ระกอบการ พบว่า การรับรู้ถึงผลประโยชน์ และ
ความไวว้างใจส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า หากชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม CSR ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ท าให้ ชุมชนจะเกิดความไวว้างใจ และน าไปสู่การสนบัสนุนโครงการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมของ บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) โดยก าหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อบริษทั 
ABC จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชน
ต่อบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความไวว้างใจต่อบริษทัส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชนต่อบริษทั ABC จ ากดั 
(มหาชน) 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซ่ึงผูท้  าการวิจยัไดก้ าหนดวิธีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาก่อนท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถามในขั้นตอนการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสมัภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) (พิจิตรจันทร์ หวงัไพบูลย์กิจ, 2559) จากผูน้ าชุมชนในแต่ละ
หมู่บา้นของ ต.โนนหมากเค็ง อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว จ านวน 9 คน ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นโนนหมากเค็ง หมู่ 2 บา้น
หนองเทา หมู่ 3 บ้านหนองยาง หมู่ 4 บ้านหนองมะอึ หมู่ 5 บ้านหนองหว้า หมู่ 6 บ้านทบัใหม่ หมู่ 7 บ้านซับ
ใหญ่ หมู่ 8 บา้นทบัใหม่ และหมู่ 9 บา้นป่าใต ้(องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหมากเคง็, 2563) 

3.2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ตวัแทนครัวเรือนของประชาชนใน ต.โนนหมากเค็ง จ านวน 1,497 ครัวเรือน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้
สูตรของ Yamane (1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยมี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 316 ครัวเรือน ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จากพ้ืนท่ีตั้งของโครงการบ าบดัและ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ต.โนนหมากเค็ง อ.ว ัฒนานคร จ.สระแก้ว 
ประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง, 2563) จากนั้นท าการก าหนดโควตา้ (Quota 
Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน และท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยการจบัสลากได้สุ่มจากบา้นเลขท่ีของแต่ละหมู่บา้นให้ครบ ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นวิธี
เหมาะสมกบัประชากรท่ีมีขนาดเลก็ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

ก่อนการน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จัยได้น าแบบสอบถามไปท าการการตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจยั โดยการทดสอบ Pre-test คร้ังท่ี 1 เพ่ือตอ้งการทราบความเขา้ใจในค าถามและภาษาท่ีใช ้และการทดสอบ
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลจาก
การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบคั ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 แต่ไม่ควรเท่ากบั 1 (ไชยนัต์ สกุลศรีประเสริฐ, 
2556) โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน (กิตติยา วงษข์นัธ์, 2561) ผลการทดสอบ พบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม CSR ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.844, 0.749, 0.884 
ตามล าดบั ความไวว้างใจต่อบริษทั มีค่าเท่ากบั 0.890 และการสนบัสนุนของชุมชนต่อการด าเนินงานของบริษทั มีค่า
เท่ากบั 0.894 ซ่ึงถือว่าผา่นเกณฑ ์และท าการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า มีค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
(Factor Loading) น้อยกว่า 0.6 (Glass & Hopkins, 1995) ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงท าการปรับแก้ไขค าถามและ
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และขอค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขก่อนการส ารวจจริง  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ี จะใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ว่าตวัแปร
ใดบา้งมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (Dependent Variable) (ธวชัชยั วรพงศธร, 2561) โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดหลกัการทาง
สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลและอธิบายตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ส าหรับการบรรยายและสรุปผลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
1.1) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ของครอบครัว อาชีพหลกัของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนเดก็ในครอบครัว และจ านวนผูสู้งอายุ
ในครอบครัว 
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1.2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรในงานวิจยั ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR ความ
ไวว้างใจต่อบริษทั และการสนบัสนุนของชุมชน  

2)  ส ถิ ติ เ ชิงอ นุมาน ( Inferential Statistics Analysis)  วิ เคราะห์โดยการก าหนดค่ านัยส าคัญ (Level of 
Significance) ท่ีระดบั .05 โดยใชส้ถิติทดสอบ เพ่ือ ศึกษาตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม และเพ่ือศึกษาปัจจยัในตวัแปร
ตน้ว่าส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งไร 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 28 - 37 ปี มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนของครอบครัว 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัของครอบครัวคือ เกษตรกร โดยมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 4 - 6 คน เป็นครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเดก็จ านวน 127 ครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีเด็ก
จ านวน 1 คนต่อครอบครัว และเป็นครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผูสู้งอายุ จ านวน 88 ครอบครัว โดย
ส่วนใหญ่มีผูสู้งอายจุ านวน 1 คนต่อครอบครัว 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง ของตวัแปร 

ช่ือตวัแปร �̅� S.D. Sk Ku แปลผล 

การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR  
ดา้นเศรษฐกิจ 

4.38 .511 -.459 -.367 มากท่ีสุด 

การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR  
ดา้นสงัคม 

4.56 .425 -.377 -1.02 มากท่ีสุด 

การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR  
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.36 .502 -.061 -.807 มากท่ีสุด 

ความไวว้างใจต่อบริษทั 3.58 .549 .160 -.678 มาก 
การสนบัสนุนของชุมชน 3.85 .460 .777 -.506 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.21 – 5.00)โดยมีการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR ดา้นสงัคม เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา
คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 4.36 และดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ีย 4.38 ส่วนความไวว้างใจต่อบริษทั พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความไวว้างใจต่อบริษทัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20) มีค่าเฉล่ีย 3.58 และมีการสนบัสนุนของ
ชุมชนต่อการด าเนินงานของบริษทัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 โดยทุกตวัแปรมีค่าค่าความเบ ้ (Sk)ไม่เกิน 0.81 
และค่าความโด่ง (Ku) ไม่เกิน 1.04 ซ่ึงถือว่าเป็นการกระจายตวัแบบปกติ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 
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4.2 ผลการวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
 
โมเดลการวดัค่าใชห้ลกัการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) พบว่า มีค่าน ้ าหนกัของปัจจยัของตวัแปรจ านวน 11 ขอ้ ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.6 จึงพิจารณาตดั
ออกจากการวิเคราะห์ขอ้มูล (Glass & Hopkins, 1995) โดยการวิเคราะห์คร้ังน้ีมีค่า KMO เท่ากบั .775 ซ่ึงมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ไชยนัต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2556) และผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) พบว่า ค่า AVE (Average Variance Extraction) ซ่ึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการเป็น
องคป์ระกอบเดียวกนั โดยตอ้งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 0.5 ทุกดา้น และมีค่าสมัประสิทธิแอลฟาครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ข้ึนไปซ่ึงถือว่าผา่นเกณฑ ์(ไชยนัต ์สกุลศรีประเสริฐ, 2556) 

การทดสอบสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อบริษทั ABC 
จ ากดั (มหาชน) 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อบริษทั 

 B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 2.403 .336 - 7.160 .000* 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรม CSR 

.258 .074 .193 3.482 .000* 

R = .193 , R Square = .037,  Adjusted R2 = .560,  SEE = .560 * มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อ
บริษทั พบว่า การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR (Sig = .000) ส่งผลให้เกิดการความไวว้างใจต่อองคก์ร 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชนต่อ

บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชน 
 B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.357 .308 - 7.651 .000* 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรม CSR 

.297 .068 .239 4.364 .000* 

R = .239, R Square = .057, Adjusted R2 = .054, SEE =. 514* มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
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จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CRS ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของ
ชุมชน พบว่า การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR (Sig = .000) ส่งผลให้เกิดการสนบัสนุนของชุมชน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
สมมติฐานท่ี 3 ความไวว้างใจต่อบริษทัส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชนต่อบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความไวว้างใจต่อบริษทัท่ีส่งผลกระทบต่อความการสนบัสนุนของชุมชน 

 B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.971 .208 - 9.471 .000* 
ความไวว้างใจ .432 .056 .400 7.744 .000* 
R = .400, R Square = .160, Adjusted R2 = .158, SEE = .523* มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความไวว้างใจต่อบริษทัท่ีส่งผลกระทบต่อความการสนบัสนุนของชุมชน พบว่า ความ
ไวว้างใจ (Sig = .000) ส่งผลให้ชุมชนสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99%  
 
4.3 การอภิปรายผล 

 
การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อบริษทั ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Castaldo et al. (2009) ท่ีพบว่าการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของลูกคา้ในกิจการคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑซ่ึ์งมีตราสญัลกัษณ์แฟร์เทรด (Fair Trade) และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Pavlos et al. (2009) ศึกษาคุณลกัษณะของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ไวว้างใจ กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประเทศกรีซ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภค
ต่อการจดักิจกรรม CSR ขององคก์รส่งผลต่อความไวว้างใจ   

การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (1999) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การท่ี
องคก์รตอบสนองต่อประเด็น ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์หลกัแก่ คนใน ชุมชน 
และสงัคม นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาทขององคก์รธุรกิจในสงัคม และความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อองค์กร
ธุรกิจ โดยจะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวดัผล
ไดใ้น 3 มิติคือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยการสร้างการรับรู้
ของคนในชุมชนต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม CSR เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงน ามาสู่ความเช่ือมัน่ เช่ือถือและความไวว้างใจต่อองค์กร โดยความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมของ
ธุรกิจจะเป็นขอ้ก าหนดท่ีองค์กรน ามาใช้ในการเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมในขณะท่ีลดผลกระทบเชิงลบลง 
(Ferrell & Hartline, 2008)   
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ความไวว้างใจส่งผลให้ชุมชนสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของวสันต ์ชวลิตวร
กุล (2559) กล่าวว่า องคก์รท่ีมีระดบัความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสูง มกัมีแนวโน้มท่ีจะมีผลการด าเนินงาน
ท่ีดีข้ึน และเม่ือเกิดวิกฤต องคก์รท่ีมีระดบัความไวว้างใจสูงจะสามารถบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ไดดี้กว่า 
องคก์รท่ีมีระดบัความไวว้างใจต ่ากว่า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า การสร้างความไวว้างใจของคนในชุมชนจะสามารถ
ท าให้ชุมชนสนับสนุนองค์กรได้ และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของมฌัสุรีย์ มณีมาศ (2562) พบว่า ความเช่ือถือ
ไวว้างใจของประชาชนมีผลต่อการสนบัสนุนการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในสังคม
พหุวฒันธรรมชายแดนใต ้นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดศึ้กษาความไวว้างใจในบริบทกบัการมีส่วนร่วม พบว่า งานวิจยัของ
อภิชาติ คณารัตนวงศ ์ (2561) พบว่า การส่ือสาร ช่ือเสียงและความโปร่งใส มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไวว้างใจของผู้
บริจาคท่ีมีต่อโครงการระดมทุน และความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริจาค ดงันั้นสามารถ
สรุปไดว้่า ความไวว้างใจเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสัมพนัธ์ ซ่ึงเกิดจากการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรกบัชุมชน ซ่ึง
ความไวว้างใจจะท าให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกไวว้างใจ และน ามาซ่ึงการสนบัสนุนต่อองคก์ร 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า หากบริษทัท าให้คนในชุมชนรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริษทัในการจดักิจกรรม CSR 
ท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึนให้กบัคนในชุมชนตามหลกัแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลท าให้คนในชุมชนเกิดความไวว้างใจ และน าไปสู่ความการสนบัสนุนของชุมชนต่อ
โครงการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม ของบริษทั ABC จ ากดั มหาชน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม CSR ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับการสนับสนุนของชุมชน (ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.297, t = 4.364) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 ขณะท่ีผลกระทบ
ทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ พบว่า สัมประสิทธ์ิโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.112 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า 0.297 ผลกระทบ
ทางตรง จากความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นทั้ งสองตัวแปร ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการ
สนบัสนุนจากชุมชม ท าให้ผูวิ้จยัเล็งเห็นว่า การจะไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนนั้น บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) 
ถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักับทุก ๆ ดา้น นอกจากน้ีการก าหนดกิจกรรม CSR ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชมนั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในความตอ้งการ และปัญหาของคนในชุมชน ดงันั้น การ
ก าหนดทีมงานเพ่ือคอยประสานงานกบัตวัแทน หรือผูน้ าในชุมชมอย่างใกลชิ้ด จึงเป็นส่ิงท่ี บริษทัฯ จะตอ้งค านึงถึง
และใส่ใจเป็นอยา่งมาก เพราะหากขาดการสนบัสนุนจากชุมชนแลว้ การด าเนินงานของบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) 
ก็จะเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการจดักิจกรรม CSR ท่ีเนน้การให้ประโยชน์แก่ชุมชน ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยคนใน

ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เพียงแค่ เป็นผลประโยชน์ส าหรับบางกลุ่มเท่านั้ น รวมถึงควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม CSR ท่ีจดัข้ึนให้กบัคนในชุมชนรับทราบอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนไดรั้บประโยชน์
สูงสุดจากกิจกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคร์ะยะ เวลา และเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในการส่ือสาร 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 581 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2. ควรมีการท าการส่ือสารการด าเนินงาน และการจดักิจกรรม CSR ต่าง ๆ ให้กบัคนในชุมชนรับรู้อย่างต่อเน่ือง 
เพราะการส่ือสารมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารมีวิธีการ
ดงัน้ี 

2.1 การส่ือสารแบบตวัต่อตวั (Face – to - Face Communication) หรือการเผชิญหน้า เพ่ือให้คนในชุมชนรับทราบ 
โดยการให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์ลงพ้ืนท่ีเพ่ือท าการส่ือสารกิจกรรม และการด าเนินงานต่าง ๆ ขององคก์รอยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

2.2 การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital , Electronically Transmitted Communication) โดย
บริษทัท าการสร้างชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook และไลน์กลุ่มระหว่างบริษทัและคนในชุมชน เพ่ือน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ เละยงัสามารถเป็นช่องทางให้กบัคนชุมชนไดแ้สดงขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อบริษทั 

2.3 การส่ือสารดว้ยการเขียน (Written Communication) โดยการท่ีบริษทัท าหนงัสือช้ีแจง หรือเชิญชวนผ่านผูน้ า
ชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางบริษทัจดัข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กในจังหวดักรุงเทพมหานคร 
The study of factors affecting customers on using Tuk Tuk service in Bangkok 

 

ฐิติพงศ์ ผสมกิจ1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 

Thitipong Phasomkij1 and Supasan Preedawiphat2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถตุ๊กตุ๊กในจังหวดักรุงเทพมหานครต่างกัน 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
รถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อายุ 18ปีข้ึนไป การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  พบว่า ปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์มีเพียงด้านอายุ , ด้านระดกัารศึกษา และด้านรายได้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
รถตุ๊กตุ๊ก และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่ามีทั้งหมดจ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
 
ค าส าคัญ: บริการรถตุ๊กตุ๊ก, การตัดสินใจใช้บริการ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทาง
การตลาด 
 

Abstract 
This research had an objective to study 1) different demographic factors that affected customer decisions on using 
Tuk Tuk Service in Bangkok, 2) different customer behaviors that affected customer decisions on using Tuk Tuk 
Service in Bangkok, and 3) the Marketing Mix factors that affected customer decisions on using Tuk Tuk Service 
in Bangkok. A sample of customers who had used Tuk Tuk Service at the age of 18 and above was tested.  The 
result from one-way analysis of variance and multiple linear regression showed that demographic factors of age, 
educational level, and income had an impact on customer decisions to use Tuk Tuk Service. The result  from 
multiple linear regression showed that there were 3 variables that had an impact on customer decisions to use Tuk 
Tuk Service, which were product, promotion, and physical environment.  

 
Keywords: Tuk Tuk service, customers’ decisions, consumer behavior, demography, marketing mix 
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1. บทน า 
 

"รถตุ๊กตุ๊ก" หรือช่ือเรียกทางราชการว่า "รถสามลอ้เคร่ือง" ท่ีเราทุกคนรู้จกัคุน้เคยกนัดี มีก าเนิดคร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ. 1948 โดยชาวอิตาเลียนช่ือ ปิอาจโจ อาเป (Piaggio Ape) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถเวสป้าดว้ย ซ่ึงรถตุ๊กตุ๊ก มีขีดความเร็ว
เตม็ท่ี 30 ไมลต่์อชัว่โมง และนบัแต่นั้นรถตุ๊กตุ๊ก ก็ไดเ้ผยแพร่และไดรั้บความนิยมในหลายประเทศทางแถบเอเชีย 
มาจนถึงปัจจุบนั และเร่ิมจะไดรั้บความนิยมมากข้ึนในบางประเทศแถบแอฟริกา, อเมริกาใต ้และตะวนัออกกลาง
และรถตุ๊กตุ๊กเร่ิมเขา้มาในเมืองไทยคร้ังแรก ปี พ.ศ.2503 โดยน าเขา้มาจากหลายประเทศดว้ยกนั แต่โดยส่วนใหญ่
น าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่ น และไดรั้บการจดทะเบียนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2503 เช่นกนัโดยกฎหมายก าหนดให้จด
ทะเบียนได ้2 ประเภท คือ รถยนตป์ระเภท4 (รย.4) ส าหรับรถสามลอ้ส่วนบุคคล รถยนตป์ระเภท8 (รย.8) ส าหรับ
รถสามลอ้รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก เป็นรถโดยสารอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยและหลายประเทศ 
เน่ืองจากมีประโยชน์ในการใชง้านสูง ทั้งในดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคป้ระกอบกบัเป็นรถท่ีมีเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นและมีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี ทั้งสีสนั รูปทรง และเสียงของเคร่ืองยนต ์ จึงท าให้ไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียว แต่ในปัจจุบนัการใชง้านรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง  มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีรถสาธารณะ
ประเภทอ่ืนแพร่หลายมากข้ึน เช่นมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถแท็กซ่ี เป็นตน้ การใชง้านจึงเป็นเฉพาะกลุ่มเช่น  กลุ่ม
แม่คา้ในตลาด นกัท่องเท่ียว หรือเฉพาะถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในระแวกใกลเ้คียง เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาท่ีตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริการโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ว่ามีผลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากน้อยเพียงไร เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและน ามาปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากข้ึนเพ่ือฟ้ืนฟูธุรกิจของอู่ตุ๊กตุ๊ก (BP) ให้ด าเนินต่อไปไดแ้ละกลบัมาดีดงัเดิม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ไดใ้ห้ความหมายว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ใชข้อ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เพ่ือเป็นการ
แบ่งส่วนตลาดท าให้มีประสิทธิผลในการก าหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืนประกอบดว้ย 
เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้โดยปัจจยัเหล่านน้ีท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
แตกต่างกนัไป  

สุปัญญา ไชยชาญ (2550) พูดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า การแสดงออกในการซ้ือของผู้บริโภคแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 1. พฤติกรรมการซ้ือแบบปกติ หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อได้มีพฤติกรรมในการซ้ือของ
แบบเดิมซ ้ าๆ ซ่ึงเป็นสินคา้ทัว่ไปหาซ้ือไดง่้าย ท่ีมีราคาไม่แพง โดยผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดไ้ม่ยาก  2. พฤติกรรมการซ้ือ
แล้วลดความกังวลใจ เป็นสินค้าท่ีผู ้บริโภคซ้ือเป็นบางคร้ังบางคราว ถึงแม้ผู ้บริโภคจะรู้จักเป็นอย่างดี รู้ถึง
คุณสมบติั และความต่างระหว่างยี่ห้อของสินคา้ แต่ผูบ้ริโภคยงัคงมีความตดัสินใจยากในการซ้ือสินคา้ช้ินนั้น เพราะ
เป็นสินคา้ท่ีมีราคาและความเส่ียงสูง 3. พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน เป็นสินคา้ท่ี ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย มีราคาท่ี
แพงและมีความเส่ียงสูง เป็นการซ้ือท่ีไม่บ่อย ซ่ึงนานๆทีจะซ้ือ บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียวตลอดอายุของ
ผูบ้ริโภค ก่อนจะซ้ือผูบ้ริโภคจะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้รู้เก่ียวกับรายละเอียดต่างๆของสินค้า เช่น การซ้ือ
โทรศพัทม์าใช ้เป็นตน้ 4. พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความยุง่ยาก
นอ้ย แต่ยงัคงให้ความส าคญักบัยี่ห้อดว้ย เพราะไม่อยากซ้ือสินคา้ยี่ห้อเดิมๆ ผูบ้ริโภคอยากทดลองซ้ือสินคา้ใหม่ๆ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 585 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองค์กรใชเ้พ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย จากปัจจัยพ้ืนฐานเดิมจะประกอบด้วย 4ปัจจัย หรือ เรียกว่า 4Ps ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการตลาดสมยัใหม่ท่ีมีการบริการเข้ามาร่วมด้วย จึงไดพิ้จารณาเพ่ิมอีก 3 ปัจจยั คือ บุคลากร 
(People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะ ทางกายภาพ (Physical Evidence) รวมเรียกปัจจยัทั้ง 7 ปัจจยัน้ีใหม่ว่า 
7Ps ซ่ึง ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้และบริการ 
ประกอบด้วย 7Ps ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price), ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion), ปัจจัยด้านบุคคล (People), ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process), ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยัขา้งตน้ท่ีรวมเรียกว่า 7Ps นั้นถือ
ไดว้่ามีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจการสินคา้หรือบริการ หากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงมีความไม่เหมาะสมอาจน ามา
ซ่ึงความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจได ้ทางผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นความส าคญัท่ีจะน าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ีมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจยัในหวัขอ้ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้ายี่ห้ออิเกีย เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวิจัยมาบริหารกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

Kotler (2003) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็น
อุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง 
โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิด
ปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ แหล่งข่าวทัว่ไป จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง 3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation 
of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละ
สินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยู่กับ
ความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินค้านั้ นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ
สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่ด้วยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วยประเมินแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือให้ตดัสินใจได้ง่ายข้ึน 4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ
ต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่าง
ตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการ
ตัดสินใจนาน 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผู ้บริโภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆ
ของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือ
สินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 18ปีข้ึน
ไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์โดยการแปะล้ิงค์ไว้ใน Facebook และแจก
แบบสอบถามให้กบัผูท่ี้เคยใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ผ่านช่องทางติดต่อ Line วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใช้แบบสอบถาม
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือก
ตวัอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บตวัอย่างกบัคนท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีเคยใช้
บริการรถตุ๊กตุ๊กใน จงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงมีค าถามคดักรอง
ผูต้อบแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ สถิติพรรณนา ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมานประกอบดว้ย Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และวิธีการเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูวิ้จยัท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 5คน โดยแบบสัมภาษณ์ 10ขอ้ และสัมภาษณ์ในหัวขอ้แนวคิดและทฤษฎีท่ีท าการศึกษา 
คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยประชากรศาสตร์, ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 
414 คน จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยการแจกแจงแสดงค่าความถ่ี (Frequency) และแสดงค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปได้ว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมากสุด เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหว่าง 24-29 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 บาท 
ประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง          
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     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมทัว่ไปในการใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 414 คน สามารถสรุปอธิบายไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กต่อเดือนมากท่ีสุด คือ จ านวนน้อยกว่า 1คร้ัง/สัปดาห์  วตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ คือ 
เดินทาง ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ คือ 12.00-18.00น. ส่วนมากบุคคลท่ีนัง่ดว้ยจะเป็นกลุ่มเพ่ือน งบประมาณท่ีนัง่ต่อ
คร้ังจะอยู่ท่ี 0-150 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ตนเอง และสถานท่ีตน้ทางท่ีมกัเรียกใช้
บริการคือสถานท่ีท่องเท่ียวและน่ีคือตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานการวิเคราะห์ระหว่างปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์และการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระหว่างเพศและการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊ก 

Independent Samples Test 
เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 155 3.32 0.992 -0.250 

0.213 
หญิง 259 3.34 0.894 -0.243 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

รถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลของการวิเคราะห์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊ก 

One-Way ANOVA 
 F Sig. 

อาย ุ 3.276 0.021 
สถานภาพ 0.116 0.890 
ระดบัการศึกษา 5.193 0.006 
อาชีพ 1.936 0.063 
รายไดต่้อเดือน 3.283 0.021 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า มีเพียง ปัจจัยด้านอายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถตุก๊ตุ๊กในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) -.064 .242  -.265 .791 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .490 .096 .332 5.106 .000 

ปัจจยัดา้นราคา .062 .077 .052 .806 .420 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -.035 .088 -.028 -.403 .687 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด .210 .059 .209 3.575 .000 

ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน -.004 .103 -.003 -.043 .966 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ .283 .099 .197 2.844 .005 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.069 .083 -.050 -.830 .407 

 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของตวัแปรพบว่ามีตวัแปรอิสระทั้งหมด

จ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กจงัหวดั กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (t-test ของปัจจัยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient) จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นว่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ตามล าดบั โดยผลท่ีไดจ้ากการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และจากผลสมัภาษณ์ผูท่ี้
เคยใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กทั้ง 5คน เป็น เพศหญิง 1คน และเพศ 4คน ผลออกมาว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความส าคญัทางดา้น
ราคามาก เน่ืองจากรถตุ๊กตุ๊กมีราคาท่ีไม่แน่นอน เพราะไม่มีมิเตอร์บอกราคาจากระยะทาง หากมีมิเตอร์บอกราคา ลูกคา้
จะมัน่ใจในการใชบ้ริการมากข้ึน และหากมีส่วนลดราคาส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า ก็จะท าให้คนสนใจมาก
ข้ึนท่ีจะใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊ก ส่วนเร่ืองความสายในการใชง้าน ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์บอกว่า มีความสบายพอสมควร แมจ้ะไม่
สบายเท่าแท็กซ่ีก็ตาม ส่วนช่องทางการเรียกใชบ้ริการนั้น 4คน ตอบว่าสะดวกเน่ืองจากมีเบอร์ติดต่อท่ีสามารถโทร
เรียกมาใชบ้ริการได ้และท่ีพกัอาศยัอยู่ใกลต้ลาดจึงสามารถเจอรถตุ๊กตุ๊กไดง่้าย และผูใ้ห้สัมถาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่า 
การแต่งกายของผูข้บัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ เน่ืองจาก หากแต่งตวัไม่เหมาะสม หรือดูน่ากลวัและสกปรกเกินไป 
ผูบ้ริโภคอาจจะไปใชบ้ริการคนัอ่ืนแทน  

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นส าคญัของข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประเด็นส าคญั ค าอธิบาย 

1. เร่ืองราคา ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนตอบตรงกนัหมด ว่าราคาค่าใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊นั้นแพง
มาก บางคร้ังก็จะต่อราคาได ้แต่บางคร้ังก็จะต่อราคาไม่ได ้และเลือกไปใช้
บริการคนัอ่ืนแทน 

2.การติดมิเตอร์วดัราคาจากระยะทางแบบแทก็ซ่ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนตอบตรงกนัหมด ว่าควรมีมิเตอร์แบบรถแทก็ซ่ี เพราะ
จะไดมี้ราคากลางท่ีแน่นอน ไม่ตอ้งคอยถามราคา หรือต่อราคาใหเ้สียเวลา 
และจะไดม้ัน่ใจ ว่าจะไม่ถูกโกงราคา 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นส าคญัของข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

ประเด็นส าคญั ค าอธิบาย 
3. รายไดมี้ผลต่อการใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 ใน5คน ใหค้วามเห็นตรงกนัว่า รายไดมี้ผลต่อการใชบ้ริการ

รถตุก๊ตุก๊ เน่ืองจากมีราคาท่ีแพง หากรายไดน้อ้ยคงจะใชบ้ริการขนส่ง
สาธารณะดา้นอ่ืนมากกวา่  

4. จะใชบ้ริการบ่อยขึ้นหากมีส่วนลดราคาให้
ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการประจ า 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนตอบตรงกนั ว่าหากมีส่วนลดราคาให ้จะส่งผลใหใ้ช้
บริการรถตุก๊ตุก๊บ่อยขึ้น เน่ืองจาก มีราคาท่ีคอ่ยขา้งสูงกว่ารถรับจา้งชนิดอ่ืน 
หากมีการลดราคา ก็จะสนใจมากขึ้น 

5. ความสะดวกสบายระหว่างเดินทาง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนตอบตรงกนัว่า เบาะท่ีนัง่ของรถตุก๊ตุก๊มีความสะบายต่อ
การนัง่ เน่ืองจากกวา้ง และพอดี แต่ตอ้งนัง่จ านวนไม่เกิน 2คน 

6. รูปลกัษณ์ของคนขบัมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ 

ผูส้ัมภาษณ์ใหค้วามส าคญักบัการแต่งกายของคนขบั เพราะตอ้งดูเหมาะสม 
หากแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือดูไม่เหมาะสมจนเกินไป ก็อาจจะไปเรียกใช้
บริการรถคนัอ่ืนแทน  

7. ช่องทางในการเรียกใชบ้ริการ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 ใน 5 คน ตอบเรียกการเรียกใชร้ถตุก๊ตุก๊มีความสะดวก 
เน่ืองจาก มีเบอร์ส่วนตวัในการติดต่อเรียกใชบ้ริการ และบางส่วนมีท่ีพกั
อาศยัอยูใ่กลต้ลาด จึงท าใหพ้บเจอรถตุก๊ตุก๊ไดง่้าย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร คือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ , ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ช่วงอายรุะหว่าง 24-29 ปี สถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง 
มีความถ่ีในการใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กต่อเดือนมากท่ีสุด คือ จ านวนน้อยกว่า 1คร้ัง/สัปดาห์  วตัถุประสงค์ในการใช้
บริการ คือ เดินทาง ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ คือ 12.00-18.00น. ส่วนมากบุคคลท่ีนั่งด้วยจะเป็นกลุ่มเพ่ือน 
งบประมาณท่ีนัง่ต่อคร้ังจะอยูท่ี่ 0-150 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ตนเอง และสถานท่ีตน้
ทางท่ีมกัเรียกใชบ้ริการคือสถานท่ีท่องเท่ียว และแสดงให้เห็นว่า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบั
การศึกษา ปัจจยัดา้นอายแุละปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ท่านั้น ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ และปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊ก
จงัหวดักรุงเทพมหานคร และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่ามี 
ตวัแปรอิสระทั้งหมดจ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊กจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นว่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ตามล าดบั ส่วนผลการ
สมัภาษณ์ทั้ง 5คนนั้น ผูใ้ห้สมัภาษณ์ให้ความส าคญัทางดา้นราคามาก เน่ืองจากรถตุ๊กตุ๊กมีราคาท่ีไม่แน่นอน เพราะ
ไม่มีมิเตอร์บอกราคาจากระยะทาง หากมีมิเตอร์บอกราคา ลูกค้าจะมัน่ใจในการใช้บริการมากข้ึน และหากมี
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ส่วนลดราคาส าหรับลูกค้าท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า ก็จะท าให้คนสนใจมากข้ึนท่ีจะใชบ้ริการรถตุ๊กตุ๊ก ส่วนเร่ือง
ความสายในการใชง้าน ซ่ึงผูส้มัภาษณ์บอกว่า มีความสบายพอสมควร แมจ้ะไม่สบายเท่าแทก็ซ่ีก็ตาม ส่วนช่องทาง
การเรียกใชบ้ริการนั้น 4คน ตอบว่าสะดวกเน่ืองจากมีเบอร์ติดต่อท่ีสามารถโทรเรียกมาใชบ้ริการได ้และท่ีพกัอาศยั
อยู่ใกลต้ลาดจึงสามารถเจอรถตุ๊กตุ๊กไดง่้าย และผูใ้ห้สัมถาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่า การแต่งกายของผูข้บัมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ เน่ืองจาก หากแต่งตวัไม่เหมาะสม หรือดูน่ากลวัและสกปรกเกินไป ผูบ้ริโภคอาจจะไปใชบ้ริการ
คนัอ่ืนแทน  

 
ข้อเสนอแนะ  

 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึนควรตอ้งท าแบบสัมภาษณ์ในทางดา้นของคนขบัรถตุ๊กตุ๊ก เพ่ือทราบถึงสาเหตุ

ท่ีแทจ้ริงของราคาท่ีสูงกว่ารถสาธารณะประเภทอ่ืน ว่าราคาสามารถลดลงไดไ้หม และหากมีมิเตอร์วดัระยะทาง
แบบแท็กซ่ี คนขบัจะเห็นดว้ยหรือไม่กบัส่ิงน้ี เพ่ือลดปัญหาเร่ืองราคาท่ีไม่แน่นอน และควรจะแจกแบบสอบถาม
ตามสถานท่ีจริงๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือขอ้มูลเชิงปริมาณจะไดมี้ความแม่นย  ามากข้ึน 

 
ข้อจ ากัดในการวิจัย  

 
1. ขอ้จ ากดัในการแจกแบบสอบถาม เน่ืองดว้ยช่วงการเก็บขอ้มูลในการท าวิจยั เกิดสถานะการโควิด19 ข้ึน จึง

เป็นการเส่ียงท่ีจะแจกแบบสอบถามโดยตรงกบัมือ จึงตอ้งแจกแบบออนไลน์ทั้งหมด  
2. ขอ้จ ากดัในการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการตุ๊กตุ๊ก เน่ืองดว้ยคนท่ีนดัสัมภาษณ์ ไม่สามารถเดินทางมาเจอได้ด้วย

สถานะการโควิด19 จึงตอ้งสมัภาษณ์กนัทางโทรศพัท ์
3. ขอ้จ ากดัทางดา้นระยะเวลา เน่ืองดว้ยเหลือเวลาในการแจกแบบสอบถามอีก 1เดือน แต่เกิดการลอ็กดาวน์ ท า

ให้แพลนท่ีวางไวใ้นการแจกแบบสอบถามตอ้งเปล่ียนใหม่ เป็นแบบออนไลน์ 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมการขนส่งทางบก.  (2562).  กรมขนส่งทางบก (online). http://mistran.otp.go.th, 7 มกราคม 2564 
กมลชนก  แบส่ิว.  (2561).  TUK TUK THAILAND (Online).  https://sites.google.com/site/fonlektuktuk, 20 

ธนัวาคม 2563. 
โชติมา ชูกุล. (2559).  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ดาโกะญ่ีปุ่ น. (2552).   วารสารดาโกะ ฉบับภาษาไทย (Online). https://th.wikipedia.org/wiki, 20 ธนัวาคม 2563. 
ปณียา อินทกาศ.  (2563). ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่าน

แอปพลิเคช่ัน Grab ของประชาชนในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวิทยาลยัรังสิต  

http://mistran.otp.go.th/
https://sites.google.com/site/fonlektuktuk


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 591 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

พงศกร ง่วนส าอางค.์ 2560.  พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้แอปพลิเคช่ันแท็กซ่ี. สาขาวชิา
การตลาดดิจทิัล, มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 

ภาณุพงศ ์นนัทสินธ์. 2561. ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า. คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์,  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย.์ 

 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 592 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
Factors Affecting Consumer’s Purchase Intention 

For Clothes Via Online Channel In Bangkok 
 

ฐิติยา คุณาริยานุกูล1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 
Titiya Kunariyanugool and Rawida Wiriyakitjar 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตุัประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และความสัมพนัธ์
ของปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการของเว็บไซต์  ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและการตอบสนองในการให้บริการของระบบ 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจซือ้, เส้ือผ้าออนไลน์, ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพของการให้บริการ
ของเวบ็ไซต์ 
 

Abstract 

This research aims to study demographic factors, marketing mix factors and quality of web service factors that 
affect the intention to buy clothes online in Bangkok. The questionnaire was used to collect data from a sample of 
400 people and analyzed the data with a statistical software. We found “age” is a demographic factor that intentions 
of buying clothes online in Bangkok Statistically, significant score at 0.05. For product, price, distribution channel 
and service performance and response of the system factors are affecting intentions of buying clothes via online 
channel in Bangkok at a confidence level of  0.05 
 
Keyword: Purchase Intention, clothes online, demographic, marketing mix factors, quality of web service 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว โดยเฉพาะการเช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบกบั

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโนม้ถูกลงเร่ือยๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือและสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ (Tablet) คอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) เป็นตน้ ท าให้อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่ว่าจะใชเ้พ่ือการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การคน้ควา้
หาข้อมูล บนัเทิงต่างๆ ธุรกรรมทางด้านการเงิน และการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเล่ียนไป Picodi (2018) ไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ผา่นระบบออนไลน์ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2561 พบว่า 5 อนัดบัสินคา้และบริการยอดนิยมท่ีซ้ือผา่น
ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ บา้นและสวน ท่องเท่ียว เคร่ืองส าอาง และกีฬา และมูลค่าในการสัง่ซ้ือสินคา้แต่ละ
เดือนเฉล่ียอยูท่ี่ 1,500 บาท แต่ผลจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ียงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองทัว่
โลก นกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีหายไปจากการปิดประเทศ (ลอ็กดาวน์ : Lockdown) และอีกส่วนมาจากพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในประเทศท่ีชะลอการซ้ือสินคา้ท่ีไม่จ าเป็นโดยเฉพาะกลุ่มเส้ือผา้แฟชัน่ ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิต
ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 มีแนวโนม้หดตวัสูง (ศูนยวิ์จยัธนาคารออมสิน, 2563) ดงันั้น 
การศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณภาพของการ
ให้บริการของเวบ็ไซตท่ี์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีความส าคญัเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเส้ือผา้ ในการหาแนวทาง วางแผนกลยทุธ์และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้
เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภคสูงสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีประชากรศาสตร์ (Demographic)   
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา เช้ือชาติ สญัชาติ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนิยมใช้
เป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด เน่ืองจากลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยให้ทราบถึงตลาด กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความชดัเจน สะดวก และ
ง่ายต่อการแบ่งกลุ่ม  

วชิรวชัร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างและ
ความหลากหลายไม่เหมือนกัน โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ วยัวุฒิในการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถแสดงให้เห็น
ถึงลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีไม่เหมือนกนั อนัมีสาเหตุมาจากหรือความเป็นมา
ของแต่ละบุคคลหรือความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

Kotler (1997) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ธุรกิจต่างๆ น ามาใชเ้พ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยแนวคิด
สมัยใหม่ของส่วนประสมทางการตลาด เป็นสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม เป็นท่ีรู้จักกันว่า “7Ps” ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล 
(People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process)  

Wongnitchakul (2012) อธิบายว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัการซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ประกอบไปดว้ย 6Ps ไดแ้ก่  

1.  สินคา้ (Product) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สินคา้ดิจิตอล และสินคา้ท่ีไม่ใช่ดิจิตอล 
2. ราคา (Price) การวางขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะมีราคาถูกหรือแพง

ข้ึนอยูก่บัสินคา้ เม่ือน ามารวมกบัค่าขนส่งแลว้มีราคาสูงข้ึน อาจจะส่งผลให้ความน่าสนใจในสินคา้เหล่านั้นลดลง
หรือลูกคา้อาจเปล่ียนใจได ้อาจใชวิ้ธีการปรับลดราคาให้ต ่าลง เม่ือรวมกบัค่าขนส่งแลว้ ราคายงัถูกกว่าหรือเท่ากบั
ตลาด แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถปรับลดราคาไดใ้ห้เน้นดา้นความสะดวกในการสัง่ซ้ือ การส่งเสริมการขาย และหาก
ราคาท่ีแสดงยงัไม่รวมค่าขนส่งก็ตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบดว้ย และตอ้งให้ขอ้มูลดา้นการจดัส่งแก่ลูกคา้ดว้ย 

3. การน าเสนอเวบ็ไซต ์(Place) เพ่ือดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจเขา้ชมและเลือกใชบ้ริการผ่านการประชาสัมพนัธ์โดยใช้
ช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดว้ย Search Engine 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นหลกัส าคญัท่ีใชดึ้งดูดความสนใจจากลูกคา้ ท าให้เกิดการติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองและมีการสัง่ซ้ืออย่างสม ่าเสมอ เช่น มีการให้ส่วนลดตามปริมาณการสัง่ซ้ือ ให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า
หรือสมาชิก 

5. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้าท่ีเป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิก การท าให้รู้สึกดี และให้การปฏิบติัท่ีดี 

6. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด คือ การรักษาความเป็นส่วนตวั เป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้ง
ยึดมัน่ เป็นจรรยาบรรณท่ีตอ้งมีต่อลูกคา้ โดยมีการประกาศและปฏิบติัตามนโยบายการรักษาเป็นส่วนตวั โดยลูกคา้
ตอ้งสามารถเขา้ถึงและแก้ไขไดเ้พียงผูเ้ดียว การตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้จากสถาบนัหรือหน่วยงานท่ี
ไวว้างใจเช่ือถือได ้
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ (Quality of Website) 
                      

Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005) ในปี ค.ศ. 2005 ได้ท าการปรับปรุงแบบประเมินเพ่ือให้เขา้กบั
การให้บริการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้ข้อสรุปจากองค์ประกอบทั้งส้ินรวมกันเป็น 7 ปัจจัยท่ี
เหมาะสม เพ่ือใชส้ าหรับการประเมินผลคุณภาพของเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพราะทั้ง 7 
ปัจจยัน้ีครอบคลุมการให้บริการเวบ็ไซต ์(Website) ครบถว้นในทุกมิติ โดยแบบประเมินท่ีถูกพฒันาสามารถแบ่ง  
มิติคุณภาพได ้7 องคป์ระกอบ คือ 
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1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เวบ็ไซตต์อ้งมีความสะดวกในการใชง้าน และง่ายต่อการท ารายการบนหน้า
เวบ็ไซต ์โดยไพศาล เกรียงชิดศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพของการใชบ้ริการทางเว็บไซต์ 
ของส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการผ่านเว็บไซต์จากความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการ คือ ปัจจยัดา้นมีประสิทธิภาพของการให้บริการผ่านเวบ็ไซต ์  

2. การสนองตอบต่อความต้องการ (Fulfillment) เว็บไซต์ตอ้งสามารถตอบสนองต่อค าสั่งของลูกค้า หรือตอบ
กลบัความตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เม่ือลูกคา้ได้มีการป้อนค าสั่งใดๆ เขา้ไปบนหน้าเว็บไซต์
ตลอดระยะเวลาการให้บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยไพศาล เกรียงชิดศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัการศึกษา
คุณภาพในการใช้บริการทางเว็บไซต์ ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการผ่านเวบ็ไซต์จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือ ปัจจยัดา้นการสนองตอบต่อความตอ้งการหรือการท าให้
บรรลุเป้าหมายของการให้บริการผ่านเวบ็ไซต ์

3. ความพร้อมใชง้านของระบบ (System Availability) ระบบหรือเวบ็ไซต์ตอ้งสามารถรองรับการใชง้านไดอ้ย่าง
มีเสถียรภาพ ไม่ขดัขอ้งตลอดการท ารายการ ตั้งแต่ตน้จนจบขั้นตอนการท ารายการ 

4. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) เว็บไซต์สามารถเก็บรักษาข้อมูลความลบัของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภยั ขอ้มูลความลบัท่ีให้กบัเวบ็ไซตไ์ม่ถูกเผยแพร่ไปยงัแหล่งอ่ืน   

5. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (Responsiveness) เว็บไซต์ตอ้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้
บริการ และตอ้งสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว เม่ือผูใ้ชบ้ริการมีปัญหา หรือขดัขอ้งในการใชบ้ริการ โดย ไพศาล 
เกรียงชิดศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพในการใชบ้ริการทางเว็บไซต์ ของส านกัหอสมุด
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการผ่านเวบ็ไซต์จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือ ปัจจยั
ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการของการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์

6. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า (Compensation) เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ ทางเวบ็ไซตต์อ้งสามารถหาส่ิงทดแทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
ต่อลูกคา้ 

7. ด้านการติดต่อ (Contact) ผูใ้ห้บริการต้องมีความสามารถในการตอบสนองและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทาง
ออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเว็บไซต์และผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดส้อบถามหรือ
ปรึกษาเก่ียวกบัการให้บริการผ่านเวบ็ไซต ์
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีการต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) 
 

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวไวว้่า ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การแสดงถึงการ เลือกใชสิ้นคา้และ
บริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้และกล่าวว่า ความตั้งใจ
ซ้ือเป็นมิติหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้  

การตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือ ทั้งราคาและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งดว้ย การส่งเสริมการขาย เช่น 
ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ ก็มีส่วนในการซ้ือ หรือการโฆษณาผลิตภณัฑ์ รวมถึงสถานท่ีในการซ้ือ และเง่ือนไขใน
การซ้ือผลิตภณัฑ ์(Engel, Blackwell and Minird, 1993 และ Kotler and Armstrong, 2002) 
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2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

วริศรา สู้สกุลสิงห์ และ วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแทบทุกดา้น ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ 
ราคา ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ คือ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได ้ 

สิทธิภทัร ไตรสิทธ์ิ (2561) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า 
ความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในส่ือสงัคมออนไลน์ ส่วนเพศท่ี
ต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ในส่ือสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั แต่ในขณะท่ีเพศท่ีต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในส่ือสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

ภสัสริน ละอองกุล (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพเวบ็ไซตก์บัการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y พบว่า 
คุณภาพเวบ็ไซตท่ี์มีอิทธิพลต่อการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด 
รองลงมาคือ ความปลอดภยั ความง่ายในการใชง้าน การออกแบบ เวบ็ไซต ์คุณภาพขอ้มูล และราคา ตามล าดบั  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P) 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา  
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 
6. ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  

ปัจจยัคุณภาพของการใหบ้ริการของเวบ็ไซต ์
1. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ  
2. ปัจจยัดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
3. ปัจจยัดา้นความสามารถของระบบ  
4. ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ  
5. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผดิพลาดในการ
จดัส่งสินคา้  
6. ปัจจยัดา้นการติดต่อ 

ความตั้งใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศยั
อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และเคยซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างนอ้ย 1 คร้ัง  ในการท าการศึกษาและวิจยั
ในคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร และตั้งสมมติฐานว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างมี
การกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) และใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพ่ือประมาณสัดส่วน
ของประชากรส าหรับท าการวิจยัคร้ังน้ีโดยก าหนดให้ระดบัความแปรปรวน (P) สูงสุด คือ 50% หรือ 0.5 และโอกาส
ท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) เท่ากบั 50% หรือ 0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน
จากการสุ่มตวัอย่างได้ 5% หรือ 0.05 โดยสามารถค านวณ และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ได้ 385 ตวัอย่าง 
อยา่งไรก็ดี เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีแม่นย  ามากข้ึนและป้องกนัความผิดพลาด ผูวิ้จยัท าการเพ่ิมตวัอย่างอีก 15 ตวัอยา่ง 
รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายคือ 1) การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจบั
ฉลากเลือก 10 เขตในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากจ านวนทั้งหมด 50 เขต ดงัน้ี เขตบางเขน เขตดินแดง เขตสาทร 
เขตลาดพร้าว เขตสุทธิสาร เขตปทุมวนั เขตบางซ่ือ เขตบางนา เขตพญาไท และเขตยานนาวา 2) การสุ่มตวัอย่างโดย
วิธีการก าหนโควตา้ เขตละ 10 คน และ 3) การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คือ เคยซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
นอ้ย 1 คร้ัง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล นอกจากน้ีไดท้  าการทดสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึง
จะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ผลจากการทดสอบมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยูท่ี่ .975 ท าให้สรุป
ได้ว่า แบบสอบถามชุดน้ีมีความเท่ียงตรงและเหมาะสมตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์การวิจัย และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์ 
Independent Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 35 - 44 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (6P) สูงสุด 3 อนัดบัแรก โดยเรียงล าดบัจากมาก
ไปน้อย อยู่ในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เร่ืองขั้นตอนการท ารายการซ้ือสินค้าสะดวก ง่ายดาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 (เห็นดว้ยมาก) เร่ืองเว็บไซต์มีความสะดวกในการซ้ือสินค้า สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 (เห็นด้วยมาก) และเร่ืองท่านสามารถซ้ือเส้ือผา้ผ่านเว็บไซต์น้ีได้ไม่จ ากดัท่ีและ
ฤดูกาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 (เห็นดว้ยมาก) ปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการของเวบ็ไซต ์สูงสุด 3 อนัดบัแรก 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ เร่ืองเว็บไซต์สามารถให้บริการบรรลุ
กระบวนการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ไดส้ าเร็จ และปัจจยัด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ เร่ืองมีการบอกวิธี
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จัดการเม่ือกระบวนการไม่ส าเร็จ เช่น ไม่สามารถช าระเงินได้ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากัน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 (เห็นดว้ยมาก) ปัจจยัดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ เร่ืองเว็บไซต์สามารถรับค าสัง่จากผูซ้ื้อได้
อยา่งรวดเร็ว และปัจจยัดา้นความสามารถของระบบ เร่ืองเวบ็ไซตส์ามารถหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผิดพลาดใน
การจดัส่งสินคา้ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไม่เกิดเร่ืองร้องเรียนภายหลงั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากนั 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 (เห็นดว้ยมาก)  
 
ตารางที่  1  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 
นอ้ยกว่า 25 ปี 49 3.92 .731 5.912 .000 

25 - 34 ปี 101 4.27 .598   
35 - 44 ปี 138 4.09 .759   
45 - 54 ปี 83 3.86 .767   

มากกว่า 54 ปี 29 3.69 .891   
Total 400 4.04 .748   

 
ตารางที่ 1 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
เส้ือผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขัดแย้งกับ ภัทรานิษฐ์ ฉาย
สุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตา
แกรม คน้พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแก
รม เน่ืองมาจากเส้ือผา้ท่ีร้านคา้น าเสนอ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัตามแฟชัน่ในแต่ละช่วง ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีการตดัสินใจท่ีคลา้ยกนั และขดัแยง้กบั จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คน้พบว่า อายุท่ีแตกต่างไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพราะในปัจจุบนัไม่ว่าช่วงอายสุามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้ายข้ึน 

 

ตารางที่  2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์
ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (6P) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficients 

Model B Beta t Sig. 
3 (Constant) 2.019  6.741 .000 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) .189 .147 2.401 .017 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) .172 .144 2.428 .016 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) .142 .112 2.079 .038 

หมายเหตุ: วิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Linear Regression แบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด (6P) (ตวัแปรตน้) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตวัแปรตาม) ที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.05 
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ตารางที่ 2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สอดคลอ้งกบั สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
marketplace) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) มีอิทธิพลจากสินคา้มีใบรับประกนั หรือ เป็นตราสินคา้แบบเดียวกบัท่ีวางขายผ่าน
ชิองทาง off-line เป็นต้น เช่นเดียวกับ ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม เพราะเส้ือผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ทนัสมยั หลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสามารถจูงใจผูบ้ริโภคได ้ 

ตารางที่ 2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านราคา (Price) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคา (Price) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สอดคลอ้งกบั วริศรา สู้สกุลสิงห์ และ วราวุธ ฤกษว์รา
รักษ์ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผา่นเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก คน้พบว่า ปัจจยัดา้นราคาส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเ ส้ือผ้าแฟชั่นผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เ น่ืองจากเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีราคาท่ีหลากหลาย และเช่นเดียวกบั สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) คน้พบว่า ปัจจยัดา้น
ราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) 
เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาไดแ้ละราคาท่ีเคยซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์E-marketplace ต ่ากว่าการซ้ือผา่นวิธีอ่ืน 

ตารางที่ 2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย (Place) มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สอดคลอ้ง
กบั นายสิทธิภทัร ไตรสิทธ์ิ (2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในส่ือสงัคมออนไลน์ พบว่า 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในส่ือสงัคมออนไลน์ ในเร่ืองของ
การประหยดัเวลาในการเดินทาง ภายในส่ือสงัคมออนไลน์มีร้านคา้จ านวนมากให้เลือกซ้ือสินคา้ มีความสะดวกใน
การสัง่ซ้ือ และมีบริการจดส่ังสินคา้ฟรี เป็นตน้ และขดัแยง้กบั ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม เน่ืองจาผูบ้ริโภค
สามารถติดต่อร้านคา้ไดส้ะดวก และรูปแบบการคน้หาสินคา้ไม่ต่างกนัมาก 
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ตารางที่  3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์
ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ (Quality of web service)  ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficients 

Model B Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.359  9.253 .000 

ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและการตอบสนองในการ
ให้บริการของระบบ 

.405 .316 6.640 .000 

หมายเหตุ: วิ เคราะห์ด้วยวิธี  Multiple Linear Regression แบบขั้ นบันได (Stepwise Regression) เ พ่ือท าการทดสอบ
สมมติฐานท่ีว่าปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการของเวบ็ไซต ์ (Quality of web service) (ตวัแปรตน้) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตวัแปรตาม) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 

กตารางที่ 3 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและการตอบสนองในการ
ให้บริการของระบบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ดา้นประสิทธิภาพและการตอบสนองในการให้บริการของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สอดคลอ้งกบั สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) คน้พบว่า ปัจจยั
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์และการน าเสนอสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) เน่ืองจากเวบ็ไซตส์ามารถามารถให้บริการบรรลุกระบวนการสัง่ซ้ือสินคา้
ออนไลน์ไดส้ าเร็จ ถูกตอ้ง แม่นย  า มีการจดัหมวดสินคา้ท่ีละเอียด เป็นตน้ ซ่ึงขดัแยง้กบั ภสัสริน ละอองกุล (2561) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพเวบ็ไซตก์บัการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y คน้พบว่า การตอบสนองไม่มีอิทธิพล
ต่อการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า แนวคิดปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงดา้นอายุเท่านั้น และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียนรายคู่ของแต่ละช่วงอายุพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้ไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นผลมาจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว เคร่ืองมือส่ือสารไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ มีราคาท่ียอ่มเยาว ์การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีง่าย
ข้ึนและสามารถเปรียบเทียบราคาได ้ 

นอกจากน้ีไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เพ่ือพิจารณาว่าในแต่ละขอ้ค าถามตรงกบัโครงสร้างหรือ
ทฤษฎีหรือไม่ เ น่ืองจากอาจเป็นไปได้ว่าในแต่ละข้อค าถามในตัวแปรอิสระอาจมีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multicollinearity) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงเป็นการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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(Correlation) ของค่าตวัแปรอิสระและรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถ
ช่วยแกปั้ญหาขอ้ค าถามในตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) เพ่ือวิเคราะห์หาความเหมาะสม
ของปัจจยั และสกดัปัจจยัท่ีมีความเหมือนกันของตวัแปรอิสระ พบว่า สามารถสกดัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (6P) ได้ 5 กลุ่มปัจจยั ได้แก่ ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพ ความคุม้ค่า และความเป็นส่วนตวั ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพ
ของการให้บริการของเว็บไซต์ (Quality of web service) สามารถสกัดได้ 2 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและการตอบสนองในการให้บริการของระบบ และปัจจยัดา้นการแกไ้ขความผิดพลาดในการจดัส่ง
สินคา้และการติดต่อลูกคา้ ซ่ึงผลจากการวิจยัหลงัจากการสกดัปัจจยัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (6P) 
และปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ (Quality of web service) มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและการตอบสนอง
ในการให้บริการของระบบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นคุณภาพ ความคุม้ค่า และความเป็นส่วนตวั ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและ
การตอบสนองในการให้บริการของระบบ และปัจจยัดา้นการแกไ้ขความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้และการติดต่อ
ลูกค้า ไม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมี
ตวัเลือกท่ีมากข้ึนและเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายข้ึน จึงเสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรเจาะ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี ซ่ึงวยัน้ีส่วนใหญ่เพ่ิงจบการศึกษา เป็นช่วงสร้างฐานะ ดงันั้น ควรเนน้การ
ท าการตลาด ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น เส้ือผา้มีความทนัสมยั หลากหลาย ให้เหมาะสมกบัไว ดา้นราคา 
(Price) เช่น มีส่วนลดในโอกาสพิเศษต่างๆ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เช่น สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ไม่จ ากดัท่ีและฤดูกาล บริการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วและหลากหลาย เป็นตน้ นอกจากนน้ีผูป้ระกอบการตอ้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพและการตอบสนองในการให้บริการของระบบ เช่น แผนผงับนเวบ็ไซตจ์ดัเรียงไดเ้ขา้ใจง่าย การ
จดัหมวดสินคา้ท่ีละเอียด โหลดขอ้มูลหนา้ต่างๆ หรือขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ไม่ขดัขอ้ง เป็นตน้ 

ขอ้จ ากดัของงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนท่ีมีท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์อยา่ง
น้อย 1 คร้ัง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอ้มูลบางประการอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือการท าวิจยัในรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เป็นตน้ จึงอาจส่งผลให้มีความคลาดเคล่ือน และเง่ือนไขเร่ือง
ระยะเวลาในการจดัเก็บ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) อาจจะเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอ่ืนๆ ได ้

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป คือ เพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งไปยงัต่างจงัหวดั หรือภูมิภาค หรือครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ เพ่ือขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งข้ึน และครอบคลุมประชากรท่ีซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ิม
เคร่ืองมือการท าวิจยัในรูปแบบอ่ืนๆ (วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ) เช่น การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ไดข้อ้มูล
เชิงลึกและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เพ่ือน าไปประยกุต ์แกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน และศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์เพ่ิมเติม เช่น การรับรู้แบรนด์ ความภกัดีในตราสินคา้ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต การ
ยอมรับเทคโนโลยี เป็นตน้ เพ่ือผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้สนใจธุรกิจน้ีจะไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ วางแผน พฒันา 
และกลยทุธ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัช่วยขยายฐานลูกคา้ไดอี้กดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์  
(Electronic word of mouth: eWOM) กบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือต้นไม้ซ ้า

ในช่องทาง Facebook 
The Relationship between Electronic word of mouth Purchase Intention and 

Repurchase Intention of plants on Facebook 
 

ฑัณฑิกา พรรณพฤกษ์1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Thanthika Phanpuk and Dr. Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่ือสารแบบปากต่อปาก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กับความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือต้นไม้ซ ้ าในช่องทาง Facebook และอิทธิพลของการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือต้นไม้ซ ้ าในช่องทาง 
Facebook ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่าง ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกนั และเพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 และการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์มีความสมัพนัธ์และอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือ และ
ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook  
  
ค าส าคัญ: การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์, ความตั้งใจซือ้, ความตั้งใจซือ้ซ า้, ต้นไม้  
 

Abstract 
This objective of this research is to study the relationship between demographic characteristics, Electronic word 
of mouth with purchase intention and repurchase intention of plants on Facebook. This study is quantitative 
research and collect the data of 400 samples. Education has different purchasing intentions on Facebook.  And 
gender, education, occupations have different repurchasing intentions on Facebook. Electronic word of mouth 
positively correlated and positive influence on purchase intention and repurchase intention of plants on Facebook. 
 
Keywords: Electronic word of mouth, Purchase Intention, Repurchase Intention, plants 
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนักระแสนิยมในการปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลูกตน้ไมฟ้อกอากาศ และ

กระบองเพชร ท่ีมีการสืบคน้ผา่นทาง Google ตั้งแต่ปี 2016 - 2020 เพ่ิมข้ึน 170 และ3.5 เท่า ของปี 2016 ตามล าดบั 
(Google Trend, 2021) และการเปล่ียนช่องทางในการซ้ือขายจาก Offline มาเป็น Online มากยึ่งข้ึน โดยเฉพาะช่อง
ทางการซ้ือขายผ่าน Facebook ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถติดต่อซ้ือขายกันได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
เหมาะสมกบั Lifestyle คนยุคใหม่ จึงท าให้เกิดการขยายตวัในการซ้ือขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook เพ่ิมมากข้ึน
อีกดว้ยนอกจากน้ียงัพบว่าภาพรวมมูลค่า e-Commerce แบบ B2C (ธุรกิจท่ีขายสินคา้หรือบริการระหว่างเจ้าของ
ธุรกิจกบัผูบ้ริโภครายบุคคล) ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงสุด 6 ปีติดต่อกนั ในปี 2020 ไทยมีมูลค่าตลาด e-Commerce 
มากถึง 294,000 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 81% เม่ือเทียบจากปี 2019 และพบว่ากว่า 53% ของ Shopping 
Online มาจากการท่ีสินค้าเ รียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู ้คนสนใจ (Discovery Lead) ผ่านทาง Social Media เ ช่น 
Facebook, Instagram (Marketeer, 2021) 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic word of mouth: eWOM) กบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook เพ่ือเป็น
ประโยชน์ให้กบัธุรกิจขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook สามารถวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด พฒันาช่องทางการ
ขาย ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย แข่งขนักับคู่แข่งทั้งในช่องทางการขาย
ออนไลน์ และออฟไลน์ ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีใช้การส่ือสารแบบปากต่อปากทาง
อิเลก็ทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน    วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าใน
ช่องทาง Facebook  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth: 
eWOM) กบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth: eWOM) ท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 
       

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth: eWOM) 

 
Gremler, Walsh, Gremler and Hennig-Thurau (2004) กล่าวว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

เป็นข้อความจากผูบ้ริโภคท่ีมีเน้ือหาทั้งทางบวก และทางลบต่อสินค้า บริการและบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงมีประโยชน์
มากมายต่อประชาชาชนและสถาบนัต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น Social Media และProduct Review Site เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบั   De Bruyn and Lilien (2008) ท่ีกล่าวว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
เกิดการแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีนกัการตลาดไดพ้ยายามใชป้ระโยชน์จาก
ศกัยภาพเหล่าน้ีในการท าViral Marketing และพบว่า Richins and Shaffer (1988) ไดแ้บ่งประเภทของการส่ือสาร
แบบปากต่อปาก ออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์การให้ค าแนะน า และประสบการณ์ส่วนตวั 
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โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์ป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ขณะท่ีการให้ค าแนะน า และประสบการณ์จะข้ึนอยู่
กบัความรู้สึกของผูใ้ห้ข้อมูลโดยความน่าเช่ือถือ ข้ึนอยู่กบัว่าแหล่งขอ้มูลนั้นน่าเช่ือถือและท าให้มัน่ใจเพียงใด 
(Yoon, 2008)       

 
2.2 ความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) 

 
Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือก

แรก และแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี สอดคลอ้งกบั Kotler และ Armstrong (2001) ท่ีกล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือ 
หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินคา้ก่อนการซ้ือ อาจจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคา สินคา้ การ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และเง่ือนไขในการซ้ือสินคา้ และ Howard (1994) กล่าวว่า ความ
ตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เกิดข้ึนมาจากทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ และความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้
ท่ีผา่นมา 

 
2.3 ความต้ังใจซ้ือซ ้า (Repurchase Intention) 

 
Cronin (2000) กล่าวว่า การกลบัมาใชซ้ ้ าเป็นการท่ีลูกคา้เคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการแลว้เกิดความพึงพอใจ และ

มีการบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ หรือประสบการณ์ดีๆ เก่ียวกบัสินคา้และบริการต่อไปยงัผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบั Wang 
(2012) ท่ีกล่าวว่า ลูกคา้จะกลบัมาซ้ือซ ้ า เม่ือไดรั้บความพึงพอใจจากการซ้ือคร้ังก่อน และแสดงถึงความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ (Yi et al, 2009) นอกจากน้ีแลว้ Ehrenberg (1972) ยงักล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความซับซ้อน
มาก ก่อนซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการทศันคติท่ีดี ประสบการณ์จากการทดลองใชค้ร้ังก่อน และอิทธิพลภายนอก เช่น การ
บอกต่อ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลไปถึงการซ้ือ การใช ้และความรู้สึกพึงพอใจ จนแปรเปล่ียนเป็นทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้
การซ้ือซ ้ า 

 
2.4 ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีนกัการตลาดนิยมในการแบ่งส่วนการตลาด และ
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด รวมทั้งง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอ่ืนอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั กนัต์ รัตนบญัชร 
(2561) ท่ีกล่าวว่า มนุษยมี์พฤติกรรมตามแรงผลกัดนัจากภายนอก เป็นไปตามแบบท่ีสังคมวางไว ้ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสาร การรับสาร และการตีความสาร เพ่ือจะไดท้ราบถึงความแตกต่างของลกัษณะประชากรในแต่
ละกลุ่ม 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
สราวุฒิ ทองศรีคา (2557) ศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

เลือกชมภาพยนตร์ไทย พบว่าการรับรู้ถึงความเขา้กนัไดก้บัผูรั้บสารส่งผลต่อความตั้งใจชมภาพยนตร์มากท่ีสุด 
และความตั้งใจท่ีจะชมภาพยนตร์ไทยมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มท่ีไดช้มตามความตั้งใจและกลุ่มท่ีไม่ไดช้มตามความ
ตั้งใจในทิศทางบวก 

สุทธ์ิธิดา จนัทร์โอกุล (2558) ศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ีกระท าผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าความรู้ความช านาญของผูบ้ริโภค ระดบัความ
เก่ียวขอ้งระหว่างผูบ้ริโภคกบัผลิตภณัฑ ์ความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภครับรู้ และระดบัของความผกูพนัใกลชิ้ด มีผลต่อการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของการส่ือสารแบบปากต่อปาก และการรับรู้ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการยอมรับขอ้มูลของ
การส่ือสารแบบปากต่อปาก และการยอมรับขอ้มูลส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางธุรกิจพาณิชย ์

ศุภวิชญ์ ยอดน ้ าค า (2559) ศึกษาผลกระทบจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อความรู้ในตรา
สินคา้ ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือซ ้ า: การศึกษาตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ใน
ประเทศไทย พบว่า eWOM ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผล
ต่อความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือซ ้ า 

 

2.6 กรอบแนวคดิ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการส่ือสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความตั้งใจซ้ือ ความ

ตั้งใจซ้ือซ ้ า และลกัษณะประชากรศาสตร์ จึงไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ความตั้งใจซ้ือต้นไม้ใน
ช่องทาง Facebook 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

- เพศ -   อาย ุ
- สถานภาพ -   ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ  -   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์
- การให้ค าแนะน า 
- ประสบการณ์ส่วนตวั 
- การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูล 

ความตั้งใจซ้ือต้นไม้ซ ้าใน
ช่องทาง Facebook 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท่ีประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook และกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือตน้ไมใ้นกลุ่มซ้ือ–ขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีใช้
แบบสอบถาม (Google Form) ผา่นกลุ่มซ้ือ–ขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook (เก็บรวบรวมแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) โดยเลือกมาจ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) รักแคคตสั 2) แคคตสัสวยๆกบัมือใหม่หดัเล้ียง-หดัขาย 
3) ซ้ือขายตน้ไมฟ้อกอากาศตกแต่งบา้น 4) ไมฟ้อกอากาศ ไมม้งคล ไมใ้บทุกชนิด by บา้นกฤษณะ และ5) คนรัก
(ษ์)ตน้ไม ้ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ผ่านการจบัสลากข้ึนมา 5 กลุ่ม จากทั้งหมด 70 กลุ่ม(จ านวนจากการ
ค้นหาค าว่าต้นไม้ ต้นไม้ฟอกอากาศ และแคคตัส ในช่องการค้นหาแบบกลุ่มในช่องทาง Facebook ) โดย
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ยค าถาม 31 ขอ้ แบ่งเป็นค าถามคดักรองผูต้อบ
แบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไป และค าถามตามตวัแปรงานวิจยัโดยใชม้าตราวดั Likert Scale 

การตรวจประเมินเคร่ืองมือในการวิจยัท าการ Pilot Study 30 ชุด ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียง (Validity) 

เพ่ือน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความถูกตอ้ง เข้าใจง่าย และตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยวิธี 
Cronbach’s alpha Coefficient ทั้งน้ีผูวิ้จยัใชค้่าสัมประสิทธ์ิมากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์ (Sekaran, 2000) และพบว่าตวั
แปรทุกตวั มีค่ามากกว่า 0.7 ทั้งในการทดสอบ 30 ชุด และกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีค่า 
Reliability สูง ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่า Cronbach’s alpha Coefficient 
ตวัแปรอิสระ จ านวน

ข้อ 
Cronbach’s Alpha 

(n=30) 
Cronbach’s Alpha 

(n=400) 

การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ 16  0.93 0.86 
ข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ 4 0.79 0.71 
การให้ค าแนะน า 4 0.75 0.71 
ประสบการณ์ส่วนตวั 4 0.93 0.82 
การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูล 4 0.71 0.72 

ความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook 4 0.95 0.94 
ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 4 0.86 0.89 
ภาพรวม 24 0.95 0.90 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ T-Test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และมีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 
ความตั้งใจซ้ือตน้ไม ้ดงัน้ี 

1. ดา้นความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้น
ช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. ดา้นความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีความ
ตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือ และ
ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิเคราะห์หาสหสัมพนัธ์ 
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (eWOM) กบัความตั้งใจ
ซ้ือตน้ไม ้และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook มีค่า 0.18-0.56 และ 0.17-0.56 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (eWOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจ
ซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพความตั้งใจซ้ือตน้ไม้
ในช่องทาง Facebook ได ้14% เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การให้ค าแนะน าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ความตั้งใจซ้ือตน้ไม้
ในช่องทาง Facebook จะเพ่ิมข้ึน 0.36 หน่วย และการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ความ
ตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook จะเพ่ิมข้ึน 0.25 หน่วย ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth: eWOM) กบัความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 0.86 0.40  2.20* 0.03 
ข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ -0.04 0.08 -0.03 -0.45 0.65 
การให้ค าแนะน า 0.36 0.10 0.21 3.44** 0.00 
ประสบการณ์ส่วนตวั 0.16 0.09 0.11 1.78 0.08 
การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 0.25 0.08 0.17 3.03** 0.00 

R=0.38 R Square=0.15 Adjusted R-Square=0.14 F=16.18 (Sig=0.00) *Significant level at 0.05 **Significant level 
at 0.01 
 

ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ (eWOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจ
ซ้ือต้นไม้ซ ้ าในช่องทาง Facebook อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพความตั้งใจซ้ือ
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ตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook ได ้13% เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การให้ค าแนะน าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ความตั้งใจ
ซ้ือต้นไม้ซ ้ าในช่องทาง Facebook จะเพ่ิมข้ึน 0.36 หน่วย การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook จะเพ่ิมข้ึน 0.18 หน่วย และประสบการณ์ส่วนตวัเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook จะเพ่ิมข้ึน 0.28 หน่วย ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากทาง
อิเลก็ทรอนิกส์กบัความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 0.78 0.39  2.01* 0.05 
ข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ -0.02 0.08 -0.02 -0.27 0.79 
การให้ค าแนะน า 0.27 0.10 0.16 2.59* 0.01 
ประสบการณ์ส่วนตวั 0.18 0.09 0.13 2.05* 0.04 
การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 0.28 0.08 0.19 3.40** 0.00 

R=0.38 R Square=0.14 Adjusted R-Square=0.13 F=16.18 (Sig=0.00) *Significant level at 0.05 **Significant level 
at 0.01 
 
4.2 อภิปราย 

 
ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือต้นไม้ในช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัของสุนิฏญา ภู่พงศพ์นัธ์ (2555) ศึกษาทศันคติ และความตั้งใจซ้ือ คูปองส่วนลดค่าสินคา้และบริการ
ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบริบทของ
ในดา้นการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมสงัคมออนไลน์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์(2554) 
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะบริบทของตวัแปรท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 
ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจิตติมา ส่ิงสม (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจ
ซ้ือซ ้ าอะไหล่รถยนต์แทโ้ตโยตา้ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือใน
ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ืออะไหล่แทโ้ตโยตา้ต่อคร้ังแตกต่างกนั และคมสัน โรจนาวิไลวุฒิ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการกลบัมาใชบ้ริการร้านขนมหวานคริสพีเครป (Crispy Crepes) พบว่าระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั และกบัลทัธพล วีระยทุธบญัชา (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า
อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลทัธพล วีระยุทธบญัชา (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าเพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
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ซ้ือซ ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีไม่แตกต่างกนั และฉัตรชยั หวงัมีจงมี (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจ
ใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก ศูนยก์ารแพทยโ์รงพยาบาลกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความตั้งใจใช้บริการซ ้ าของผู้ใช้บริการแผนกผูป่้วยนอก ศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั และกันต์ รัตนบญัชร (2561) ได้ศึกษา
อิทธิพลของการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ การเลือกร้านคา้ออนไลน์และการส่ือสารระหว่างบุคคล ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจซ้ือเคร่ืองประดับเสริมสิริมงคลพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัก าไลหินเสริมสิริมงคลไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) มีความสัมพนัธ์ และอิทธิพล
ทางบวก ต่อความตั้งใจซ้ือตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสุทธ์ิธิดา จนัทร์
โอกุล (2558) ศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ีกระท าผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ีกระท าผ่านอินเทอร์เน็ต (eWOM) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคทาง E-Commerce ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบริบททั้งทฤษฏีการส่ือสาร
แบบปากต่อปาก ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ไม่สอดคลอ้ง
กับณัฐพร พละไชย (2556) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM 
Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทาง
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะบริบทของประเภทสินคา้ท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก 

ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) มีความสัมพนัธ์ และอิทธิพล
ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัศุภวิชญ ์ยอด
น ้ าค า (2559) ศึกษาผลกระทบจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต(eWOM ) ต่อความรู้ในตราสินคา้ 
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือซ ้ า: การศึกษาตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในประเทศ
ไทย พบว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (eWOM) ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบริบททางทฤษฏีคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้นผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือได ้แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัณัฐพร พละไชย (2556) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) และ
ปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
บริบทของประเภทสินคา้ท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก 
      

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ลกัษณะ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 611 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ประชากรด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือต้นไม้ในช่องทาง Facebook ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 
ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 พบว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook และการส่ือสารแบบปากต่อปากทาง
อิเลก็ทรอนิกส์มีอิทธิพลทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือ และความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook 
 
5.1 ข้อเสนอแนะ 

 
1. ผูป้ระกอบการท่ีขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook สามารถท าการตลาดส าหรับกลุ่มลูกคา้ Mass ในดา้นปัจจยั

ทางเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขณะท่ีระดบัการศึกษาควรเลือกท าการตลาดเฉพาะกลุ่มท่ี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เน่ืองจากระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความตั้งใจซ้ือสูงสุด รองลงมา คือ 
ระดบัปริญญาตรี 

2. ผูป้ระกอบการท่ีขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook สามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดโ้ดยเน้นกลุ่มเพศ
ชาย ท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 23 ปี การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา โดยผา่นการให้สิทธิประโยชน์กบั
ลูกคา้ สินคา้ราคาพิเศษ โปรโมชัน่ เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบการท่ีขายต้นไม้ในช่องทาง Facebook สามารถเลือกท า Content Marketing โดยเน้นเน้ือหาท่ี
เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีลูกคา้สนใจ เช่น การให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นการปลูกตน้ไม ้ดา้นการดูแลรักษา
ตน้ไม ้และดา้นการใชง้านเก่ียวกบัตน้ไม ้เป็นตน้ 

4. ผูป้ระกอบการท่ีขายตน้ไมใ้นช่องทาง Facebook ควรค านึงถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลท่ีจะบอกกล่าว 
หรือแชร์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลท่ีมาจากคนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับปลูกต้นไม้ 
รองลงมา คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ไมท่ี้มาจากช่องทาง Social Media ต่างๆ มีความน่าเช่ือถือ เช่น Facebook, YouTube  
 
5.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะช่องทางการซ้ือขายใน Facebook อย่างเดียวเท่านั้น เพ่ือความ

หลากหลายของกลุ่มประชากร ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาช่องทางการซ้ือขายตน้ไมช่้องทางออนไลน์อ่ืน
ประกอบดว้ย 

2. การศึกษาคร้ังน้ีไดมุ่้งเน้นเฉพาะการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์ กบัความความตั้งใจซ้ือ และ
ความตั้งใจซ้ือตน้ไมซ้ ้ าในช่องทาง Facebook เท่านั้น ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัอ่ืนท่ีน่าสนใจในการน ามาวิเคราะห์มากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผ่านเวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย์ 

Factors influencing purchase intention of housing in Bangkok 
and Metropolitan via real estate websites 

 

ณภัสนันท์ หงส์พิมลมาศ1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 
Napatsanun Hongpimonmart and Rawida Wiriyakitjar 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (6P’s) และปัจจยั
คุณภาพของการให้บริการของเวบ็ไซต ์(Quality of Web Service) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 405 คน และน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุและอาชีพ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและความปลอดภยัของข้อมูล
ลูกค้า ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและความสามารถของระบบเว็บไซต์ มีผลต่อความตั้ งใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมตั้งใจซือ้, ท่ีอยู่อำศัย,  เวบ็ไซต์, อสังหำริมทรัพย์ 
 

Abstract 
This research aimed to study the factors influencing the intention to purchase housing in Bangkok and 
Metropolitan via real estate websites. To study demographic factors Marketing Mix Factor (6P's) and Quality of 
Web Service by using an online questionnaire as a tool to collect data from a sample of 405 people and analyze 
the data using a statistical package. The results of the study showed that Demographic factors of age and 
occupation Factors of the Value and Security of Customer Data Website system performance and capability factors 
Affect the intention to purchase housing in Bangkok and its Metropolitan via the real estate website. The statistical 
significance at the 0.05 level. 
 
Keywords: Purchase Intention, Residence, Website, Real Estate 
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท่ีก้าวไปอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจเกิดการแข่งขนักนัสูงมาก 

หรือเรียกว่าวิกฤตการณ์ทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) อีกทั้ งรัฐบาลผลกัดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (Digital Economy หรือ DE) มีการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-
2580 (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) จากผลส ารวจปี 2562 คนคนไทยมากถึง 90% 
คน้หาสินคา้และบริการผ่านออนไลน์ 71% ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ และ 32% ซ้ือสินคา้ออนไลน์
ผ่านแล็บท็อปหรือคอมพิวเตอร์ (Hootsuite, 2562) เหตุการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 สร้างจุดเปล่ียน
อสังหาริมทรัพยข์องไทย ท าให้ล็อกดาวน์ประเทศ (เว็บไซต์ผูจ้ดัการออนไลน์ , 2563) เศรษฐกิจหดตวั ธุรกิจปิด
กิจการ คนตกงานมากมาย มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือเรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเวน้
ระยะห่าง (Social Distancing) การท างานท่ีบา้น (Work from home) ธุรกิจอสังหาฯ ของไทยไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยา่งหนกั การซ้ือขายท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคลดลง ผูบ้ริโภคชะลอการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
ออกไป โดยเฉพาะความตอ้งการซ้ือคอนโดจากชาวจีนท่ีแทบจะหายไปทั้งหมดเพราะไม่สามารถเดินทางมาชม
โครงการและโอนกรรมสิทธ์ิในไทยได้ แต่ในโลกของการส่ือสารไร้สาย ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตวัให้ทนัต่อ
สถานการณ์ ขายสินคา้ออนไลน์ ผา่นส่ือโซเชียลต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จากสถิติการเขา้ชม
เวบ็ไซต ์ขอ้มูลจากศูนยวิ์จยั Krungthai COMPASS (2563) เผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ผูบ้ริโภคบาง
กลุ่มมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอย่างถาวร ไดแ้ก่ เปล่ียนช่องทางการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัผ่านทางออนไลน์ โดยในช่วงเกิดโค
วิด-19 มีจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ของผูพ้ฒันาอสงัหาฯ ขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน 40% ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจอยา่งยิ่ง
ท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่าน
เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย”์ เพราะการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งพิจารณาอยา่งละเอียด เป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง มีระดบัความ
เก่ียวพนักบัชีวิตผูซ้ื้อสูง (High Involvement Product) ก่อให้เกิดภาระหน้ีระยะยาว (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2554) จึงเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลงานวิจยัน้ีเป็นแนวทางน าไปพฒันาสินคา้
และเว็บไซต์โดยน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาช่วย สร้างความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ และวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดรั้บความนิยม มกัใชใ้นการจัดกลุ่มของ
ลูกค้า/ผู ้บริโภค การแบ่งตลาด เน่ืองจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคัญท่ีช่วยบ่งช้ีตลาด 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจน และเป็นตวัช้ีวดัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความง่าย ชดัเจน และสะดวกต่อการ
แบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 
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1. เพศ (Sex) ตวัแปรความส าคญัของการแบ่งส่วนตลาด ตวัแปรของเพศเป็นความแตกต่างท่ี ส าคญัท่ีแสดงถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากลกัษณะของเพศท่ีแตกต่างกนัของเพศชายและเพศหญิงจะมี
ค่านิยม ทศันคติ ความคิด วิธีคิด และวิธีการตดัสินใจ ท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

2.  อายุ (Age) ช่วงอายุท่ีต่างกันของผูบ้ริโภคส่งผลถึงความต้องการเลือกซ้ือท่ีต่างกนั ความจ าเป็นและการ
บริโภคสินคา้ต่างกนั เช่น วยัเด็กตอ้งการสินคา้หรือบริโภคต่างกบัวยัผูสู้งอายุ เป็นตน้ ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ 
(2554) ไดศึ้กษาและวิจยัสรุปผลพบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) การแบ่งประเภทของสถานภาพสมรสบุคคลมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ เน่ืองจากมีความคิด ทศันคติ ความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัตามสภาพการสมรส เช่น บุคคลท่ีมีสถานภาพโสดย่อม
มีอิสระทางความคิด ความตอ้งการ สามารถตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ใชเ้วลาไม่นานเท่ากบับุคคลท่ีมี
สถานะสมรสแลว้ 

4. การศึกษารายได้ และอาชีพ (Income, Education and Occupation) การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้
เกณฑ์ดา้นรายไดเ้พียงอยา่งเดียว อาจจะไม่เหมาะสมต่อการศึกษา เพราะรายไดจ้ะกลายเป็นตวัช้ีวดัความสามารถ
ในการซ้ือว่ามีหรือไม่ ในความเป็นจริงแลว้ การด ารงชีวิตมีการเลือกซ้ือสินคา้ตามรสนิยม การศึกษา อาชีพ เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุน้ีตวัแปรดา้นรายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์อ่ืนๆ 
 
2.2  แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

Kotler (1997) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด
ท่ีธุรกิจต่างๆ น ามาใชเ้พ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการของ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยแนวคิด
สมยัใหม่ของส่วนประสมทางการตลาด สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม เป็นท่ีรู้จกักนัว่า “7P’s” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process) 

Wongnitchakul (2012) ไดอ้ธิบายแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัการซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ประกอบดว้ย 6P’s ไดแ้ก่ 

1. สินคา้ (Product) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้ดิจิตอล (Digital Product) และสินคา้ท่ีไม่ใช่ดิจิตอล (Physical 
Product) 

2. ราคา (Price) การขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) จะมีราคาถูกหรือแพงข้ึนอยู่
กบัสินคา้ เม่ือน ามารวมกบัค่าขนส่งแลว้จะมีราคาเพ่ิมข้ึน อาจส่งผลให้ความน่าสนใจลดลงหรือลูกคา้อาจเปล่ียนใจ 
อาจใชวิ้ธีการปรับลดราคาลง เม่ือเรวมกบัค่าขนส่งแลว้ ราคายงัถูกกว่าหรือเท่ากบัตลาด 

3. การน าเสนอเว็บไซต์ (Place) เพ่ือดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจเขา้ชมและเลือกใชบ้ริการผ่านการประชาสัมพนัธ์โดย
ช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ย Search Engine 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นหลกัส าคญัท่ีใชดึ้งดูดความสนใจจากลูกคา้ท าให้เกิดการติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีการซ้ืออย่างสม ่าเสมอ มีการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือ ให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ าหรือ
ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 617 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

5. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง เว็บไซต์กบัลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
และไม่เป็นสมาชิก การท าให้รู้สึกดี การปฏิบติัท่ีดี 

6. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดคือ การรักษาความเป็นส่วนตวั ซ่ึงธุรกิจจะตอ้ง
ยึดมัน่เป็นจรรยาบรรณท่ีตอ้งมีต่อลูกคา้ โดยมีการประกาศและปฏิบติัตามนโยบายการรักษาเป็นส่วนตวั โดยลูกคา้
สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขไดเ้พียงผูเ้ดียว 
 
2.3  แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ (Quality of Web Service) 
 

Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005) จึงไดก้ารปรับปรุงตวัแบบท่ีใชส้ าหรับการประเมินใหม่ เพ่ือให้เขา้
กบัการให้บริการดา้นการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยแบบประเมินท่ีพฒันา แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 
ชุดหลกัและชุดรอง ชุดหลกัเรียกว่า E-S-QUAL ส่วนชุดรอง เรียกว่า E-RecS-QUAL และสรุปจากองค์ประกอบ
ทั้งส้ินรวมกนัเป็น 7 ปัจจยัท่ีเหมาะสม ครอบคลุมการให้บริการเวบ็ไซต ์(Website) ครบถว้นในทุกดา้น แบบประเมิน
สามารถแบ่งมิติคุณภาพไดท้ั้งหมด 7 องคป์ระกอบคือ 

แบบประเมิน E-S-QUAL สามารถแบ่งมิติคุณภาพไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เว็บไซต์มีความสะดวกด้านการใช้ง่าย และง่ายต่อการท ารายการบน

เว็บไซต์ โดยไพศาล เกรียงเชิดศกัด์ิ (2552) ได้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการศึกษา คุณภาพในการใช้บริการทาง
เว็บไซต์ ของส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการผ่านเว็บไซต์ จากความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือปัจจยัดา้นมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์

2. การสนองตอบต่อความต้องการ (Fulfillment) เว็บไซต์สามารถตอบสนองค าสั่งของลูกคา้หรือตอบกลบั
ความตอ้งการชไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เม่ือลูกคา้ไดมี้การป้อนค าสัง่ใดๆ เขา้ไปบนหนา้เวบ็ไซตต์ลอด
ระยะเวลาการให้บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยไพศาล เกรียงเชิดศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัการศึกษา
คุณภาพในการใช้บริการทางเว็บไซต์ ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการผ่านเวบ็ไซต์จากความคิดเห็นของ ผูใ้ชบ้ริการคือ ปัจจยัดา้นการสนองตอบต่อความตอ้งการหรือการท า
ให้บรรลุเป้าหมายของการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์

3. ความพร้อมใชง้านของระบบ (System Availability) ระบบหรือเวบ็ไซต์สามารถรองรับการใชง้านไดอ้ยา่งมี
เสถียรภาพ ไม่เกิดขดัขอ้งระหว่างการท ารายการในทุกๆ ขณะตลอดการท ารายการ ตั้งแต่ตน้จนจบขั้นตอนการท า
รายการ 

4. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) เว็บไซต์สามารถเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภยั ขอ้มูลความลบัท่ีให้กบัเวบ็ไซตไ์ม่ถูกเผยแพร่ไปยงัแหล่งอ่ืน 

 
แบบประเมิน E-RecS-QUAL แบ่งมิติคุณภาพออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (Responsiveness) เว็บไซต์สามารถตอบสนองและการปัญหาในการใช้

บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย ไพศาล เกรียงเชิดศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบั การศึกษาคุณภาพในการใช้
บริการทางเวบ็ไซต์ของส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการใ0ห้บริการผ่านเวบ็ไซต์
จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือ ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการของการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์
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2. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้(Compensation) เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ ทางเวบ็ไซตส์ามารถหาส่ิงทดแทนได ้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อ
ลูกคา้ 

3. ดา้นการติดต่อ (Contact) ผูใ้ห้บริการมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเวบ็ไซต์และผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการไดส้อบถามหรือปรึกษาเก่ียวกบัการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์
 
2.4  แนวคดิทฤษฎีการต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) 
 

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดง ถึงการเลือกใชสิ้นคา้และบริการ
นั้นๆ เป็นตวัเลือกแรกและกล่าวว่าความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยความ
จงรักภกัดี ประกอบดว้ย 4 มิติ 

1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิง
น้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือ การท่ีผู ้บริโภคพูดถึงแต่เร่ืองท่ีดี ชมเชย 
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ รวมถึงแนะน าและกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนเกิดความสนใจและมาใชสิ้นคา้และบริการนั้น   
ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีได้ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือการท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหา เม่ือมีการข้ึนราคาสินคา้
และบริการและผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืน หากสินคา้และการบริการ นั้น สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียน
กบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืนหรือส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ์ ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผูบ้ริโภค 

Engel, Blackwell and Miniard (1993) และ Kotler and Armstrong (2002) กล่าว ว่า การตั้ งใจซ้ือ (Purchase 
Intention) หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินคา้ก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจซ้ือ ทั้งราคาและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง ด้วยการส่งเสริมการขาย (ลดแลกแจกแถม) การ
โฆษณาผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อต่อการซ้ือ รวมถึง สถานท่ีท่ีซ้ือและเง่ือนไขในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น ช่องทางตลาดกลาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย 8 ปัจจัย โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจยัประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการน าเสนอสินค้า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัความภกัดีในตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และราคาปัจจยัดา้นการส่งเสริม การตลาดและ
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การให้ขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั และการให้บริการ ส่วนบุคคล ปัจจยัการ
รับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) และปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ของสินค้า และการต่อรองราคาตามล าดับ 
ส าหรับปัจจยัประชากรศาสตร์ มีเพียงการศึกษาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E- marketplace) 

วริศรา สู้สกุลสิงห์ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชย ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

ผลวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแทบทุกดา้น เกณฑ์อยู่ใน
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัอยู่ในระดบัปาน
กลาง รองลงมาคือ ราคา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
คือ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านธุรกิจออนไลน์จะให้ความส าคญักบัความ
หลากหลายของราคา การช าระเงินท่ีสะดวกรวดเร็ว การออกแบบเว็บไซต์รูปแบบใหม่ๆ และความถูกต้องของ
กระบวนการให้บริการ ส่วนผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านธุรกิจออนไลน์จะให้ความส าคญักบัความสะดวกในการ
สัง่ซ้ือ ความสวยงามของเวบ็ไซต ์ใชง้านง่าย และการติดต่อกลบัท่ีรวดเร็ว 

ชงโค ดรลาดพนัธ์ุ (2563) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านส่ือเครือข่ายออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน มีระดบัความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านส่ือ
เครือข่ายออนไลน์ของผูบ้ริโภคของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลจงัหวดัขอนแก่นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ (6P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย การรักษาความเป็น
ส่วนตวั และการให้บริการส่วนบุคคล อย่างมีนยัส าคญั ผลจากการศึกษา การรักษาความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพล
สูงสุด รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการขาย ราคา การบริการส่วนบุคคล และช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
อิทธิพลในการร่วมท านายระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของลูกคา้ตามล าดบั 

ภรธิดา จงพิพิธพร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุท่ีตอ้งการพ่ึงพา
ตนเอง 

ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งคือ คนท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการวิจยั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศชายร้อยละ 33.5 เพศหญิง ร้อยละ 66.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 50-59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 โดยส่วนมากมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 37 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเงินสะสม
ส าหรับวยัเกษียณมากกว่า 3,000,000 บาท ร้อยละ 35.25 และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัคือบา้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 
48.25 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุท่ีตอ้งการพ่ึงพาตนเอง เรียงล าดบัตามอิทธิพลของ
ความตั้งใจซ้ือจากมากไปน้อย 3 ปัจจยัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นท่ีตั้งโครงการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ความตั้งใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุท่ีตอ้งการพ่ึงพาตนเองมากท่ีสุด เน่ืองจากการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับวยั
เกษียณ กลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาจากท าเลท่ีตั้งโครงการเป็นส าคญั รองลงมาคือปัจจยัดา้นความเหมาะสมของราคา 
การมีบา้นตวัอย่างเหมือนจริงให้เข้าชมก่อนตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากวยัสูงอายุเป็นวยัท่ีไม่มีรายไดป้ระจ าจากการ
ท างาน ราคาของท่ีพกัอาศยัต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบบ้านและท่ีดินให้ลูกค้ารู้สึกคุ ้มค่า และปัจจัยด้าน
ช่ือเสียงและรูปแบบท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเป็นการรับรองว่าโครงการนั้นไดม้าตรฐาน น่าเช่ือถือ 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษาวจิยั 
 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดย

ใช ้Google Form เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เดือนมกราคม 2564 
ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาคน้ควา้ สืบคน้จากเอกสาร (Documentary Research) และ

งานวิจยัต่างๆ ผา่นออนไลน์ ท่ีเก่ียวโยงเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
2. กลุ่มตวัอยา่งกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรและตั้งสมมติฐานว่า ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายแบบ

ปกติ (Normal Distribution) โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือประมาณสัดส่วนของกลุ่ม

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P) 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ปัจจยัดา้นราคา 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 

6. ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 

ปัจจยัคุณภาพของการใหบ้ริการของเวบ็ไซต ์

1. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ 

2. ปัจจยัดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ 

3. ปัจจยัดา้นความสามารถของระบบ 

4. ดา้นความเป็นส่วนตวั 

5. ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 

6. ปัจจยัดา้นการติดต่อ 

ความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใน

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลผา่นเวบ็ไซต์

อสงัหาริมทรัพย ์

ตวัแปรตน้ 
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ประชากรส าหรับท าการวิจยัคร้ังน้ีโดยก าหนดให้ระดบัความแปรปรวน (P) สูงสุด คือ 50% หรือ 0.5 และโอกาสท่ี
จะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) เท่ากบั 50% หรือ 0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน
จากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 จากการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี
แม่นย  ามากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนอีก 5% รวมเป็น 405 ตวัอย่าง โดยเลือกตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี อา้งอิงกลุ่ม 3 กลุ่ม (Smith, 1971) 
คือ กลุ่มท่ี 1 ก าลงัค้นหาข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีตรงกบัความต้องการ กลุ่มท่ี 2 มีโครงการท่ีสนใจอยู่แลว้ อยู่ในช่วง
เปรียบเทียบโครงการท่ีสนใจ และกลุ่มท่ี 3 ก าลงัอยูใ่นช่วงตดัสินใจเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกบัตวัเองมากท่ีสุด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (6P’s) ของเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์จ านวน 22 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการของ
เว็บไซต์ (Quality of web service) จ านวน 14 ขอ้ และส่วนท่ี 4 ความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ีมีการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
เพ่ือความเท่ียงตรง ความเหมาะสมตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์การวิจัย โดยวิเคราะห์ประมวลหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงค่าท่ียอมรับไดต้อ้งมากกว่า 0.7 ข้ึนไป ผล
การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยูท่ี่ .972 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชแ้จกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วน

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือการจดักลุ่มปัจจยัต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั
ให้เป็นองค์ประกอบเดียวกนัโดยความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรว่าปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ก าลงัคน้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้

ท่ีตรงกบัความตอ้งการ แสดงให้เห็นว่ายงัมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจ านวนมาก ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยย์งัไปได ้
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด (6P’s) ค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย 3.76 (เห็นดว้ยมาก) รองลงมาคือ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย 3.74 (เห็นดว้ยมาก) และดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย 3.71 
(เห็นดว้ยมาก) ผลการศึกษาปัจจยัของปัจจยัคุณภาพการให้บริการของเวบ็ไซต ์ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้น
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ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย 3.91 (เห็นดว้ยมาก) ดา้นความสามารถของระบบ ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย 3.80 
(เห็นดว้ยมาก) และดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการกบัดา้นการติดต่อ มีค่าเฉล่ียความเห็นดว้ยมีค่าเท่ากนั 3.77 
(เห็นด้วยมาก) ผลการศึกษาระดับความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์
อสังหาริมทรัพย ์ระดบัความเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 แสดงว่าผูบ้ริโภคน่าจะซ้ือ และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.884 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุ

Descriptives 

Age N Mean Std. Deviation F Sig. 
20 – 30 ปี 130 3.47 .846 4.395 .005 
31 – 40 ปี 190 3.59 .841   
41 – 50 ปี 60 3.47 .982   
51 ปีข้ึนไป 25 2.92 .974   

 
จากตารางท่ี 1 อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่

อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคล้องกับ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทาง
อินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั เจริญทรัพย ์อน้มัน่ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์Skincare ผา่นช่องทาง Facebook  ผลวิจยัพบว่า อายไุม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์Skincare ประเภท Moisturizer (เฉพาะตวับ ารุงผิวหนา้) ผา่นช่องทาง Facebook ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 

นกัเรียน/นกัศึกษา 32 3.25 .950 3.007 .007 
พนกังานเอกชน 242 3.55 .880   
รับราชการ 27 3.48 .975   
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 18 3.33 .767   
รับจา้งทัว่ไป 29 3.34 .814   
เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 36 3.86 .683   
อ่ืนๆ 21 3.00 .949   
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จากตารางท่ี 2 อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบั วริศรา สู้สกุลสิงห์ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชย ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า อาชีพ
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั สุณิสา ตรง
จิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลากลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด (6P’s) กบัความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่าน
เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์

Coefficients 

Model B Beta T Sig. 

(Constant) 2.069  8.907 .000 
ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและความปลอดภยัของขอ้มูลลกูคา้ .394 .300 6.252 .000 
หมายเหตุ: วิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Linear Regression แบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) เพ่ือท าการทดสอบ
สมมติฐานท่ีว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) (ตวัแปรต้น) มีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์(ตวัแปรตาม) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 อภิปรายผลการศึกษา จากการการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ซึงเป็นการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรอิสระและจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันเชิงโครงสร้าง 
ช่วยแก้ไขขอ้ค าถามในตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ปัจจยัและสกดัปัจจยัท่ีเหมือนกนัของตวัแปรอิสระ พบว่า ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ 
มีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับ วริศรา สู้สกุลสิงห์ (2563) ศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวดัพิษณุโลก ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เพราะในเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีประเภท
เส้ือผา้แฟชัน่และราคาท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ อีกทั้งบางเวบ็ไซต์ มีกิจกรรมการแจก
โคด้ส่วนลดราคา จึงท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการหาขอ้มูลด้านราคา เพ่ือเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผ่านเว็บไซต์พาณิชย ์และในส่วนปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั อาจเป็นเพราะปัจจุบนัมีการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์กนัอยา่งกวา้งขวาง และมีการฉ้อโกงหรือมีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเพ่ิมมาก
ข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการรักษาความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด และสอดคลอ้ง
กบั ภรธิดา จงพิพิธพร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุท่ีตอ้งการพ่ึงพา
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ตนเอง ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความเหมาะสมของราคาท่ีพกัอาศยัตอ้งมีความเหมาะสมกบัรูปแบบบา้นและท่ีดิน
ท าให้ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่า ไดป้ระโยชน์จากการลงทุนดา้นท่ีพกัอาศยัส าหรับวยัเกษียณอยา่งแทจ้ริง 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์
ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์กบัความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์

Coefficients 

Model B Beta T Sig. 

(Constant) 1.967  8.262 .000 
ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ .395 .311 6.526 .000 
หมายเหตุ: วิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Linear Regression แบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) เพ่ือท าการทดสอบ
สมมติฐานท่ีว่าปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ (Quality of web service) (ตวัแปรตน้) มีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์ (ตวัแปรตาม) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 อภิปรายผลการศึกษา จากการการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึงเป็นการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรอิสระและจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันเชิงโครงสร้าง 
ช่วยแก้ไขขอ้ค าถามในตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ปัจจยัและสกดัปัจจยัท่ีเหมือนกนัของตวัแปรอิสระ พบว่า ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ     
มีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและความสามารถของระบบมีผลความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์สอดคลอ้งกบั สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลากลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัประสิทธิภาของเว็บไซต์สามารถให้บริการบรรลุกระบวนการสั่งซ้ือออนไลน์ไดส้ าเร็จ 
ระบบงานของเวบ็ไซต ์E-marketplace สามารถให้บริการไดถู้กตอ้ง แม่นย  า เคร่ืองมือต่างๆ บนหนา้เวบ็ไซตเ์ขา้ใจ
ง่าย สะดวกในการท ารายการ ให้บริการไดต้ลอดเวลา มีเสถียรภาพ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาผูวิ้จยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีเพียงอายุและอาชีพมีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า 
กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป สอดคล้องกบัขอ้มูลประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (กรมสุขภาพจิต. 2563) ส่วนอาชีพ
เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการเป็นอาชีพท่ีมีก าลงัซ้ือสูง หรือเป็นนกัลงทุน กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ 
มีค่าเฉล่ียแตกต่างมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ท่ีอยูอ่าศยัมีราคาสูง ภาระหน้ีระยะยาว สินคา้ตอ้งมีคุณภาพ คุม้ค่าท่ีจะ
จ่ายและความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ ตอ้งเก็บขอ้มูลเป็นความลบั ส่วนเพศ สถานภาพ การศึกษา ไม่มีผลต่อความ
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ตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผา่นเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์อาจเพราะว่าความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีพฒันาไปมากทุกคนมีอินเทอร์เน็ต พกพาโทรศพัท์มือถือตลอดเวลา ส่วนคน้หาขอ้มูลหรือซ้ือสินค้า
ผ่านออนไลน์ ส่วนระดบัรายได ้ไม่มีผลอาจเพราะลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือก็จะหาซ้ือท่ีอยู่อาศยัในระดบัราคาท่ีตนเอง
สามารถซ้ือได้อยู่แล้ว นอกจากน้ีได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เพ่ือพิจารณาข้อค าถามตรงกับ
โครงสร้างหรือทฤษฎีหรือไม่ เน่ืองจากตวัแปรอิสระในขอ้ค าถามท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) โดย
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นการค านวณหาค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของค่าตวั
แปรอิสระและรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงโครงสร้าง แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของปัจจยั 
และสกดัปัจจยัท่ีมีความเหมือนกนัของตวัแปรอิสระ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (6P’s) ได ้
3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และสิทธิพิเศษ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ และ
ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการติดต่อ สามารถสกดัปัจจยัได ้1 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ความคุม้ค่าและความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษไม่มีผลต่อความตั้ งใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเวบ็ไซต์อสงัหาริมทรัพย ์อาจเป็นเพราะลูกคา้มองว่า หากซ้ือท่ีอยู่อาศยัสกัท่ี
จะตอ้งคุม้ค่าท่ีจ่าย ซ่ึงครอบคลุมถึงผลิตภณัฑแ์ละสิทธิพิเศษอยูแ่ลว้ ส่วนปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและการติดต่อไม่มีผลเพราะปัจจุบนัติดต่อส่ือสารไดง่้ายผ่านออนไลน์หลายช่องทาง ไม่เป็นอุปสรรค
ในการติดต่อ ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต ์ (Quality of web service) ได ้2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ ปัจจยัดา้นการใชง้านการตอบสนองความตอ้งการและการแกไ้ข
ความผิดพลาดของระบบ สามารถสกดัปัจจยัได ้1 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ 
ปัจจัยด้านการใช้งานการตอบสนองความต้องการและการแก้ไขความผิดพลาดของระบบ อาจเพราะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นสินคา้มีมูลค่าสูงมีความชดัเจนเร่ืองนโยบายเง่ือนไขต่างต่างตอ้งชดัเจนตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ ส าหรับนกัการตลาด สามารถน าขอ้มูลงานวิจยัเร่ืองปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ดา้นอายุ 51 ปีข้ึนไป สามารถท าการตลาดเสนอขายบ้านเด่ียว บา้นแฝด เป็นกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีก าลงัซ้ือท่ีไม่ควร
มองขา้ม มีคุณภาพ มีความเหมาะสมของราคาท าให้รู้สึกคุม้ค่า และตอ้งมีความน่าเช่ือถืออยา่งมาก    ไม่หลอกลูกคา้ 
ดา้นอาชีพ เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ มีก าลงัซ้ือสูงและเป็นนกัลงทุน กลุ่มน้ีเหมาะกบัคอนโดติดรถไฟฟ้าหรือ
บา้นท่ีการเดินทางสะดวก ง่ายต่อการซ้ือ-ขายต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ความคุม้ค่า เหมาะสมกบั
คุณภาพท่ีลูกค้าได้รับ คุ ้มค่าท่ีจ่ายไป ส าหรับผู้ประกอบการน าผลงานวิจัยไปพฒันาด้านประสิทธิภาพและ
ความสามารถของระบบเว็บไซตใ์ห้มีความน่าเช่ือถือ มีเสถียรภาพ ถูกตอ้งแม่นย  า ความปลอดภยัของขอ้มูล ความ
ทนัสมยั มีระบบใหม่ๆ รองรับและตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ในเร่ืองของแพลตฟอร์ม (Platform) การซ้ือท่ีอยู่อาศัยผ่านเว็บไซต์ 
อสังหาริมทรัพย์ ผู ้บริโภคเคยชินกับการไปดูโครงการท่ีส านักงานขายแบบออฟไลน์ (Offline) การซ้ือผ่าน
ออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึนหลงัจากมีการแพร่ระบาดเช้ือโควิด (COVID-19) ตอ้งใชชี้วิตรูปแบบใหม่ หรือ 
New Normal ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์การใชง้านระบบ เน่ืองจากยงัไม่มัน่ใจใน
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของเวบ็ไซตห์ากเกิดความผิดพลาดข้ึนได ้
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ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป เสนอให้ขยายระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง ให้ระดบัรายไดท่ี้
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลวิจยัท่ีกลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป และกลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียต่างจากกลุ่มอ่ืนมากท่ีสุด เพ่ิมพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัตามช่วงอาย ุ (Generation) เพ่ิมการ
สมัภาษณ์แบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีมาสนบัสนุนขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนจากกลุ่มตวัอย่าง ในก าหนดตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัผ่านเว็บไซต์
อสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพและปริมณฑล อาจพิจารณาแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืน เพ่ือให้ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัผา่นเวบ็ไซต ์เช่น แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ทศันคติการใชเ้ทคโนโลยี 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากดจิิทลั 
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวดักาญจนบุรี 

FACTORS INFLUENCING BUYING DECISION 
OF GSB DIGITAL LOTTERIES IN KANCHANABURI 

 

ณชัชา  วิชชุประเสริฐ1 
Natcha Vitchuprassert 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสินในจงัหวดั
กาญจนบุรีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในดา้นดิจิทลัเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้การขยาย
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน โดยการใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ31 – 
40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัและมีรายได้
เฉล่ียนต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเส่ียง และการ
รับรู้ความง่าย  
 
ค ำส ำคัญ: สลำกดิจิทัล , กำรตัดสินใจซือ้, การยอมรับเทคโนโลยี 
 

Abstract 
Factors influencing buying decision of GSB digital lotteries in Kanchanaburi this project aims to study on the 
digital lotteries’ customer buying behavior The research was conducted by using the questionnaire to collect the 
data from the sample group The research found that the majority of responding are from marriage women between 
age 31- 40 who have bachelor’s degree or equivalent. Mostly, they are an officer with average salary of 20,000 – 
30,000 Thai Bath. There are six marketing mix factors influencing the customers’ which are pr icing, channel of 
distribution, personnel, physical characteristics, and procession. Moreover, there are three technology acceptance 
factors including perceived benefit, perceived risk, and perceived ease. 

 
Keywords: Digital lotteries, Decision, Technology acceptance 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัโลกเร่ิมเขา้สู่สังคมดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยแ์ละ
นบัวนัจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการศึกษา การท างาน การติดต่อส่ือสาร การโทรคมนาคม รวม
ไปถึงการซ้ือขายสินค้าและบริการท่ีทุกคนจะตอ้งพ่ึงเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีท าให้ระบบการ
ท างานไดส้ะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการ ตาม
รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562  (Thailand Internet User Behavior 2019) โดย
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จากการส ารวจปี 2562 คน
ไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉล่ียวนัละ 10 ชัว่โมง 22 นาที เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ถึง 17 นาที เม่ือจ าแนกตาม Generation 
พบว่า Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงสุด จ านวน 10 ชัว่โมง 36 นาที รองลงมาคือ Gen z (อายุนอ้ย
กว่า 19 ปี) จ านวน 10 ชัว่โมง 35 นาที, Baby Boomer (อาย ุ55-73 ปี) จ านวน 10 ชัว่โมง และ Gen X (อาย ุ39-54 ปี) 
จ านวน 9 ชัว่โมง 49 นาที     

สลากดิจิทลั หรือ Digital Salak On MyMo คือ สลากออมสินพิเศษ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการฝาก–ถอน-
ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลากผา่นช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo)  

ไดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า เม่ือมีการถูก
รางวลัสลากยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนท่ีผูกไวก้บัทะเบียนสลากดิจิทลั และเม่ือสลากครบอายรุะบบ
จะท าการโอนเงินตน้และดอกเบ้ียเขา้บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั  

อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าสลากดิจิทลัจะเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทเงินฝากท่ีมาพร้อมกบัคุณสมบติัสะดวกและรวดเร็ว
เหมาะส าหรับยุคดิจิทลั ซ่ึงในปี 2561 มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการ Mobile banking เท่ากบั 29.6% และเพ่ิมข้ึนในปี 2562 
เป็น 34.8% (gsbresearch) แต่ดูเหมือนว่าในอตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูใ้ช้บริการ Mobile banking นั้นจะไม่
ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการสลากออมสินดิจิทลัเพ่ิมข้ึนดว้ย   

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั เพ่ือจะน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาแผนการตลาดสลากดิจิทลัให้
มีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกบัลูกคา้และองคก์ร 
เน่ืองจากสลากดิจิทลัเป็นสลากท่ีซ้ือแบบดิจิทลัคือซ้ือผ่าน Mobile Banking (MyMO) จึงท าให้กลุ่มลูกคา้ฐานราก
และกลุ่มผูสู้งวยัเขา้ถึงไดย้าก จึงท าให้ลูกคา้กลุ่มน้ียงัคงตอ้งการซ้ือสลากออมสินพิเศษแบบเดิม เพราะความเช่ือมัน่
ท่ีลูกค้ามีต่อสลากดิจิทลัค่อนข้างน้อยในเร่ืองของการยอมรับเทคโนโลยี และเพ่ือท าให้ทราบถึงแนวโน้มของ
ผลิตภณัฑดิ์จิทลั แนวทางในการปรับปรุง เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน จากรายงานมีจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการสลากดิจิทลั ส้ินสุด ณวนัท่ี11พฤศจิกายน 2563 มีจ านวนทั้งหมด 2,153 คน ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการสลาก
ออมสินพิเศษมีจ านวนถึง 25,264 คน เม่ือเทียบเป็นร้อยละแลว้ผูใ้ชบ้ริการสลากทิจิทลัมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.52 
ของจ านวนผูใ้ช้บริการสลากดิจิทลั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ว่ามีต่ออิทธิพล
อย่างไรต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจังหวดักาญจนบุรี เพ่ือศึกษาทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี และ
เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีกบัการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี 
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ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยให้ความส าคญัมากข้ึนในเร่ืองการให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
เป็นจ านวนมากยิ่งข้ึน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าแนวโนม้ธุรกรรมโอนเงินและช าระเงินดว้ย 
Mobile Banking และ Internet Banking มีทิศทางเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงธนาคารออมสินไดอ้อกผลิตภณัฑ์สลากดิจิทลั
ซ่ึงเป็นสลากท่ีซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้งมาท าธุรกรรมท่ีธนาคาร แต่ผูใ้ชบ้ริการสลาก
ดิจิทลัในจงัหวดักาญจนบุรียงัมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั จึงเป็นสาเหตุให้ผูวิ้จยัท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยก าหนดตวัแปรในการศึกษาทั้งหมด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ 3 ตวัแปรคือ ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ , ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด , การยอมเทคโนโลยี และตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจ
ซ้ือสลากดิจิทลัในจงัหวดักาญจนบุรี โดยท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ทั้งน้ีเพ่ือน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้มากข้ึน เพ่ือน า
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไปใชเ้ป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้ให้มากข้ึน ท าให้ทราบและเขา้ใจถึงทศันคติ
ต่อการใชง้านหรือการยอมรับเทคโนโลยีของลูกคา้ รวมถึงท าให้ทราบถึงลกัษณะของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในด้าน
ดิจิทลัเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้การขยายผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุ่มคนท่ีไม่สะดวกหรือไม่ตอ้งการมาท าธุรกรรมท่ีธนาคาร 
เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน ใช้ข้อมูลท่ีศึกษาไดเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ข และเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอในยคุดิจิทลั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

Schiffman and Wisenblit (2015)  ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดประชากรท าไดโ้ดยการ แบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภค
ตาม อาย ุรายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้นครัวเรือนและท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เชิงประจักษ์และสามารถซักถามหรือการสังเกตได้อย่างง่ายดาย  
ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นกัการตลาดไดจ้ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไว  ้อย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุหรือ
กลุ่มรายไดเ้ช่นเดียวกบัระดบัชนชั้นทางสงัคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์การค านวณดชันีการวดั 3 ตวัแปร 
คือ รายได้ (จ านวนเงินเดือน) ระดบัการศึกษา  (การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ และในภายหลงัในด้านท่ีอยู่ของ
ผูบ้ริโภคและรหัสไปรษณียส์ามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัท าให้ทราบถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของผูบ้ริโภคการแบ่งกลุ่ม
ประชากรเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการคน้หาและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

Davis,et al. (1989) ได้กล่าวถึงปัจจยัหลกั 2 ประการท่ีได้แก่ 1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) 2) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ท่ีส่งผลต่อทศันคติในการใชง้าน (Attitude 
Toward Using) และก่อให้เกิดความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to Use) ตามมา 
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Chu & Chu(2011) การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท าความเขา้ใจเเทคโนโลยี และ
การตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีแลว้นาเทคโนโลยีมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intention to Use) การรับรู้ถึงความ
เส่ียง (Perceived Risk) ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward Using) และการน ามาใชง้านจริง (Actual Use) เป็นตน้ 

ณัฐ ยงวฒันา (2562) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่าผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ค้นกระบวนการ รองลงมา คือ ค้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ คน้ผลิตภณัฑ ์คน้ราคา คนช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานคร
มากท่ีสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมา คือ การตั้งใจท่ีจะใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้านตามล าดบั 
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ สามารถไถ่ถอนสถากดิจิทลั
ผา่นแอพพลิเคชัน่ไดเ้ม่ือครบก าหนดโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร รองลงมา คือ ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั 
สามารถซ้ือสลากดิจิทลัเพ่ิมเม่ือตอ้งการไดทุ้กเม่ือโดยไม่ตอ้งไปยงัสาขาธนาคารตามล าดบั 

ปริญดา จิรัฐพงศ ์(2562) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด 
และการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน Application MyMo ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ Application MyMo ท่ี
ลงทะเบียนในเขกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Application MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั ให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของสลากดิจิทลัดา้นกระบวนการ
ของสลากดิจิทัลและด้านราคาของสลากดิจิทัลในระดับสูงมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดส่วนอ่ืน ๆ 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัสูงและจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน Application MyMo 
แตกต่างกนั ในส่วนผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผลมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน Application MyMo ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน Application MyMo ในระดบัต ่า ส าหรับปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่าด้านกระบวนการ และด้านราคามีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน 
Application MyMo ในระดบัปานกลาง โดยในดา้นอ่ืน ๆ ของปัจจยัขอ้เสนอแนะจาก ผลการศึกษา ไดแ้ก่ ธนาคาร
ออมสินควรให้ความส าคัญกับปัจจัยแรงจูงใจในด้านเหตุผล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
กระบวนการและราคาของสลากดิจิทลั เพ่ือเป็นการเ พ่ิมโอกาสในการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน Application 
MyMo ของผูใ้ชบ้ริการ 
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2.2 รูปภาพและตาราง 
 
กรอบแนวคิดงานวิจยั 

     ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการสลากดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ
ผูใ้ชบ้ริการสลากดิจิทลัในจงัหวดักาญจนบุรีจะทราบเป็นจ านวนท่ีแน่นอนเพียงสาขาเดียวเท่านั้น โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 
23 กันยายน 2563 มีผูใ้ช้บริการสลากดิจิทลัของสาขากาญจนบุรีจ านวนทั้งหมด 2,122 คน ซ่ึงสาขาในจังหวัด
กาญจนบุรีมีทั้งหมด 13 สาขา ผูวิ้จยัใชก้ารประมาณลูกคา้สลากดิจิทลัในจงัหวดักาญจนบุรีมี 27,586 คน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)    
2. ดา้นราคา (Price)  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. ดา้นบุคคล (People)  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลั 

ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

ในจงัหวดักาญจนบุรี 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)  
1. การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 
2. การรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน 

3. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้
6. อาชีพ 
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ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใชใ้นการประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร และก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้บริการสลากดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีมีขนาดของประชากรอยูท่ี่  27,586 คน และจะมีกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการสลาก
ดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีอยูท่ี่ช่วงระหว่าง 377 ถึง 379 คน 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

1.1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 
1.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวกโดยอิง

จากพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเป็นผูใ้ชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดักาญจนบุรีและเตม็ใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม 

ซ่ึงใช้การแจกแบบสอบถามโดยการแบ่งไปแต่ละสาขาของธนาคารออมสินในจังหวัดกาญจนบุรีและใช้
แบบสอบถามแบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 450 ชุดไป
ยงัแต่ละสาขาในจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 13 สาขา สาขาละ 35ชุด เพ่ือน าขอ้มูลไปใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอการวิจัยใน
รูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือการวิจยัซ่ึงไดจ้ากแนวคิดเอกสาร ทฤษฎี  และงานวิจยัแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
  

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสินใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั  พบว่าค่า T-test ท่ีค  านวณไดจ้ากทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig. เท่ากบั 0.306ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญัในการทดสอบท่ีได้มีการก าหนดไวคื้อ α = 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสินใน
จังหวดักาญจนบุรีแตกต่างกัน พบว่าค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002  ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญในการ
ทดสอบท่ีไดมี้การก าหนดไวคื้อ α = 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั พบว่าค่า F-Test มีค่า Sig.เท่ากบั 0.731 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี
ก าหนดไว้ คือ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั พบว่าค่า F-Test มีค่า Sig.เท่ากบั 0.431 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการ
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ทดสอบท่ีก าหนดไว้ คือ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั พบว่าค่า F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้การก าหนด
ไวท่ี้ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจังหวดักาญจนบุรีแตกต่างกัน พบว่า ค่า F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัในการ
ทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่ารายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสินใน
จังหวดักาญจนบุรีพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.871 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 ท่ีแสดงผลว่าปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 8 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.015 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลั
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.073 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่าค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.022 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 11 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.043 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี 

สมมติฐานท่ี 13 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 13 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
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สมมติฐานท่ี 14  ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 14 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน   

สมมติฐานท่ี 15  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้านมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในจังหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั    ท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 15 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัด้านการยอมรับความเส่ียงในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานท่ี 16  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.031 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 16 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

ผูวิ้จยัไดท้  าการประมวลผลหาค่าของตวัแปรแต่ละตวัแปรซ่ึงท าให้เห็นผลไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนของตวัแปรท่ีทั้งมี
อิทธิพลและไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไม่ว่าเป็น
ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นเพศ ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัเม่ือทั้ง 3 
ปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้แตกต่างกนัท าให้ส่งผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนั หรือปัจจยัดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้น
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากก่อนการตดัสินใจซ้ือ
สลากดิจิทลัก็จะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเช่นเดียวกนั รวมถึงตวัแปรทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7 ปัจจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้าน
กระบวนการ และตวัแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้น
การรับรู้ถึงความง่าย 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผูวิ้จยัไดท้  าการประมวลผลหาค่าของตวัแปรแต่ละตวัแปรซ่ึงท าให้เห็นผลไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนของตวัแปรท่ีทั้งมี
อิทธิพลและไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไม่ว่าเป็น
ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นเพศ ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัเม่ือทั้ง 3 
ปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้แตกต่างกนัท าให้ส่งผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนั หรือปัจจยัดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้น
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากก่อนการตดัสินใจซ้ือ
สลากดิจิทลัก็จะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเช่นเดียวกนั รวมถึงตวัแปรทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7 ปัจจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้าน
กระบวนการ และตวัแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกค้า
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ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้น
การรับรู้ถึงความง่าย 

โดยมีข้อเสนอแนะจากผลของการวิจัยผูวิ้จัยในแต่ละปัจจัยท่ีน าเสนอให้ในแต่ละหัวข้อจากปัจจัยทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ จากการศึกษาท าให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดักาญจนบุรีเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปีจึงเห็นว่าควรกระตุน้กลุ่มลูกคา้เพศชายให้
รับรู้สนใจถึงวิธีการออมเงินในรูปแบบสลากดิจิทลั และขยายประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มอาชีพอ่ืนๆเพ่ือขยายฐาน
ลูกคา้ ส่วนดา้นปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมทางการตลาดโทรทศัน์ ควรเพ่ิม
อตัราการโฆษณาให้บ่อยมากข้ึนรวมถึงช่องทางการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัสลากดิจิทลัท่ีหลากหลาย ทั้งช่องทาง
โซเชียลต่างๆเพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ เน่ืองจากแต่ละส่ือก็จะได้กลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี การท าธุรกรรมทางออนไลน์ส าหรับกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีค่อนขา้งยอมรับในเทคโนโลยี ในผลิตภณัฑ์สลาก
ดิจิทลั เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะสามารถขยายผลิตภณัฑอ์อนไลน์มากข้ึนในกลุ่มน้ี โดยมีขอ้เสนอแนะในวิจยัคร้ังต่อไป ควร
ศึกษาถึงลูกคา้ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือหาความแตกต่าง รวมถึงศึกษาถึงปัญหา ความพึงพอใจ เพ่ือพฒันาหรือปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์นดา้นอ่ืนๆให้ดียิ่งข้ึน 

และเน่ืองจากการท าวิจัยน้ีได้มีการเก็บข้อมูลในลักษณะของการแจกแบบสอบถามออนไลน์จึงอาจท าให้
ประชากรมีการกระจายตวัไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีการแจกแบบสอบถามไปยงัผูท่ี้มีเครือข่ายออนไลน์เท่านั้น 
และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลมีระยะสั้น หากผูท่ี้จะน าข้อมูลทางสถิติของงานวิจัยไปใช้อ้างอิงควรมีความ
ระมดัระวงัเน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในจังหวดักาญจนบุรีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา และการเก็บข้อมูลเป็นเพียงการแจกแบบสอบถาม
เท่านั้น หากตอ้งการทราบรายละเอียดเชิงลึกอาจตอ้งมีการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างให้มีความ
ละเอียดเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งแม่นยามากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมผสมท่ีไม่
จ่ายปันผล ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล (BOND) และอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือน ช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 66 เดือน  
ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบันัยส าคญัร้อยละ 0.01 ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ มีรายละเอียดดงัน้ี ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล
ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (BOND) เป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผลในทิศทางตรงกนัขา้ม และตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของ
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ท่ีระดบันัยส าคญัร้อยละ 0.05 ได้แก่ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII )เป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผลในทิศทางเดียวกนั 
ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผลใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล คือ 
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) 
 
ค ำส ำคัญ: กองทุนรวมผสม, ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
The research objective is to study factors  affecting the return of Mixed Fund that none dividend policy. The 
factors in this study are the SET Index (SET) , Consumer Price Index (CPI) , Private Investment Index (PII) , 
Government Bond Index (BOND) , and the exchange rate between Thai bath to US dollars (EX) .  Data ware 
analyzed using Multiple Regression analysis. Using the ordinary Least Squares (OLS) method. Relevant monthly 
secondary data ware collected from the period between January 2015 and June 2020, a total of 66 months. 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: Natnicharpat@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 638 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

The study found the independent variables capable of explicating the return on Mixed Fund that none dividend 
policy to be statistically significant at the 0.01 level. Details of the findings are as follows : The results showed 
that the SET Index (SET) affecting the return of Mixed Fund that none dividend policy with same relationship 
and Government Bond Index (BOND) affecting the return of Mixed Fund that none dividend policy with opposite 
relationship. The level of statistical significance defined 0.05 Private Investment Index (PII) affecting the return 
of Mixed Fund that none dividend policy with same relationship and Consumer Price Index (CPI) affecting the 
return of Mixed Fund that none dividend policy with opposite relationship. It was fount  that the exchange rate 
between Thai bath to US dollars (EX) not affecting the return of Mixed Fund that none dividend policy. 
 
Keywords:Mixed Fund, Economic Factors 
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัการลงทุนในสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึงเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีเป็นเร่ืองยาก อนัเน่ืองจากความผนั

ผวนของสภาวะเศรษฐกิจ นกัลงทุนจึงตอ้งปรับพอร์ตลงทุน ดว้ยการหาสินทรัพยท่ี์มีความปลอดภยัและกระจาย
ความเส่ียงมากข้ึน แต่ยงัให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยการเลือกลงทุนในกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) จึงเป็น
ทางเลือกท่ีน่าสนใจในช่วงสภาวะเศรษฐกิจผนัผวน กองทุนรวมผสมจะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์
หลากหลายประเภท เช่น หุ้น ตราสารหน้ี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(REITs) หรือทองค า ทั้งในและต่างประเทศ โดยผูจ้ดัการกองทุนจะสามารถปรับกลยทุธ์ไดต้าม
สภาวะตลาดโดยอิสระเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด เช่น ในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาข้ึน ผูจ้ดัการกองทุนก็สามารถ
เพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในหุ้นได ้ในขณะท่ีช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลง ผูจ้ดัการกองทุนอาจเปล่ียนมาถือตราสารหน้ีเป็น
จ านวนมากแทน โดยความยืดหยุ่นน้ีจะมีขอ้ดีเหนือกว่ากองทุนรวมท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างกองทุนรวมหุ้น กองทุน
รวมตราสารหน้ี หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งคงการถือสินทรัพยต์ามประเภทของกองทุนไวต้ามท่ี
กฎเกณฑก์ าหนด โดยการลงทุนท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยาวไดน้ั้น ตอ้งหมัน่ศึกษาถึงปัจจยัเศรษฐกิจ
ต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนกั
ลงทุนว่าปัจจยัตวัไหนท่ีส่งผลต่ออตัราผลแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล และท าให้นกัลงทุนสามารถ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการลงทุน หรือเพ่ือการกระจายความเส่ียงในพอร์ตการลงทุนได้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
      

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis) (Fama, 1970) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ตลาดท่ี
ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงตลอดเวลา เพราะไดรั้บข่าวสารการลงทุนท่ีชดัเจน และนกัลงทุนสามารถ
เขา้ถึงอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง จึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้นกัลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าหรือต ่ากว่า
มูลค่าท่ีแท้จริงได้ โดยสามารถจ าแนกความมีประสิทธิภาพของตลาดได้ 3 ระดบั ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมี
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ประสิทธิภาพต ่า (Weak Form) ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (Semi-Strong Form) และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพสูง (Strong Form) โดยความแตกต่างของความมีประสิทธิภาพของตลาดนั้นข้ึนอยู่กบั
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด  

ทฤษฎีพฤติกรรมนักลงทุน (พิชญา นาคา, 2553) การพิจารณาว่านกัลงทุนควรจะไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดบัใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะการยอมรับความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัของนกัลงทุนแต่ละคน โดยสามารถ
แบ่งประเภทนกัลงทุนได ้3 ประเภท คือ นกัลงทุนหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse Investor) คือ กลุ่มนกัลงทุนท่ี
หลีกเล่ียงความเส่ียงไม่ลงทุนอะไรท่ีมีเส่ียงเกินไปกว่าท่ีตวัเองจะยอมรับได ้นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-
Loving Investor) คือ นักลงทุนท่ีมีพฤติกรรมชอบในความเส่ียง เม่ือผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนความพึงพอใจของนกั
ลงทุนก็เพ่ิมข้ึนถึงแมจ้ความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยก็ตาม และนกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk-Neutral 
Investor)  

การวัดผลการด าเนินของกองทุน (Benchmark) เป็นเกณฑ์หรือดัชนีมาตรฐาน ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือให้นกัลงทุนทราบว่ากองทุนท่ีลงทุนอยู่นั้นให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า หรือต ่ากว่า
ผลตอบแทนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สมาคมบริษทัจดัการลงทุนใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน
รวม (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ,  สืบค้นเม่ือ 19 กุมภาพันธ์ 2564. การวัดผลการด าเนินงานกองทุนรวม 
(Benchmark) [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://oldweb.aimc.or.th/) 

ดัชนีพนัธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index) เป็นดชันีช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของตลาดตราสารหน้ี เพ่ือใช้
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนกบัสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ และใชเ้ป็นดชันีเปรียบเทียบเพ่ือวดัผลการด าเนินของ
กองทุนรวมตราสารหน้ี (Benchmark) ซ่ึงดัชนีพันธบัตรรัฐบาลจัดท าข้ึนโดยการถ่วงน ้ าหนักด้วย Market 
capitalization และใชร้าคาท่ีเกิดจากขอ้มูลการซ้ือขาย รวมถึงขอ้มูลการ Quote ท่ีมาจากผูค้า้ตราสารหน้ีโดยตรง ท า
ให้ดชันีสะทอ้นมูลค่าตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการอา้งอิงการเคล่ือนไหวของตลาดพนัธบัตร
รัฐบาลไทย (สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย , สืบคน้เม่ือ 12 ธนัวาคม 2563. ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล [ออนไลน์]. เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.thaibma.or.th/) 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) เป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าและ
บริการจ านวนหน่ึง ณ เวลาหน่ึง ในการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคสะท้อนถึงอ านาจในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัภาวะเงินเฟ้อได ้กล่าวคือ ช่วงภาวะเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคจะปรับเพ่ิมข้ึน ท าให้ราคาสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผลท าให้มูลค่าของเงินลดลงและอ านาจการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคลดลง และช่วงภาวะเงินเฟ้อลดลง ดชันีราคาผูบ้ริโภคจะปรับตวัลดลง ท าให้ราคาสินค้าและการ
บริการลดลง ในมูลค่าเงินท่ีเท่าเดิม ผูบ้ริโภคมีอ านาจในการซ้ือเพ่ิมข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  สืบคน้
เม่ือ 4 พฤศจิกายน 2563. การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.set.or.th/)    

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index : PII) เป็นดชันีช้ีภาวะอุปสงค์ภายในประเทศท่ีส าคญั
อีกตวัหน่ึงท่ีช้ีทิศทางการลงทุนของภาคธุรกิจ ประกอบไปด้วย 5 รายการ ได้แก่ พ้ืนท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 
ปริมาณจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต ์คอนกรีต กระเบ้ือง) การน าเขา้สินคา้ทุน ปริมาณการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร/
อุปกรณ์ในประเทศ ปริมาณจ าหน่ายยานยนต์เพ่ือการลงทุน (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,  สืบค้นเม่ือ 4 
พฤศจิกายน 2563. การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.set.or.th/) 
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์
ทั้งหมด โดยดชันีราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) เป็นดชันีท่ีค านวณโดยใชวิ้ธีถ่วงน ้าหนกั
ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดของแต่ละหลกัทรัพย์ (Market Capitalization Weighted Index) กล่าวคือ ดชันีจะข้ึนลง
ตามราคาของหลกัทรัพย์ท่ีเป็น องค์ประกอบของดชันี ถ้าราคาหลกัทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี ณ วนั
ปัจจุบนัปรับตวัข้ึนสูงกว่า ณ วนัฐาน ดชันีก็จะเป็นบวก แต่ถา้ราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นองค์ประกอบของดชันี ณ วนั
ปัจจุบนัปรับตวั ลดลงจาก ณ วนัฐานดชันีก็จะเป็นลบ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  สืบคน้เม่ือ 4 พฤศจิกายน 
2563. การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.set.or.th/) 

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) (ดร.ฐนิตพงศ์ ช่ืนภิบาล, 2551) คือ ราคาของเงินสกุลหน่ึงเทียบกบัเงินอีก
สกุลหน่ึง องคป์ระกอบหลกัของอตัราแลกเปล่ียนจึงมี 2 ส่วนคือ เงินสกุลทอ้งถ่ินกบัเงินสกุลต่างประเทศ ซ่ึงอตัรา
แลกเปล่ียนไม่ตายตวัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาของเงินแต่ละ
สกุล ไดแ้ก่ เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ และยงัมีปัจจยัเร่ืองความตอ้งการซ้ือขายดว้ย การ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนหรือค่าเงินจะเป็นทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้น โดยเฉพาะในตลาดใหม่ท่ีตอ้งพ่ึงพา
เงินลงทุนจากต่างชาติ กล่าวคือ เม่ือค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นก็จะปรับตวัลดลงด้วย ทั้งน้ี เน่ืองจากในภาวะ
เศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมกัจะอ่อนตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้นกัลงทุนต่างชาติขายหุ้น เน่ืองจากความไม่แน่นอน
ของผลประกอบการของบริษทัมีมากข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ประกอบกบันกัลงทุนต่างชาติจะท าการลด
ความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีสูงข้ึน  

อลงกต ค าชัง่ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมระหว่างตราสารทุนกบัตราสาร
หน้ี เฉพาะกองทุนรวมผสมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่ต ่าเกินร้อยละ 45 และไม่เกินร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมผสม โดยศึกษาปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 1 ปีเฉล่ีย
ของธนาคารพาณิชย ์5 ธนาคารขนาดใหญ่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์5 ธนาคารใหญ่ 
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และราคาน ้ามนัดิบตลาดไนเมกซ์ ช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่ ก.ค.47-มิ.ย.52 พบว่า ปัจจยัผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐฯ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small Mid 
Cap ในประเทศไทย โดยมีปัจจยัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(PII), ดชันีการลงทุน ภาคเอกชน (CPI), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3แห่ง (INT) 
ช่วงเวลาตั้งแต่ ธ.ค.2012 - ธ.ค.2017 พบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 1 ปี (INT) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม Small Mid Cap ในประเทศไทย 

นนัท์ลินี ธนาศิริวงศ์ (2560) ศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีปัจจยัท่ี
ศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP), การลงทุนระหว่างประเทศในประเทศไทย (FI), อตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย (Policy Rate), อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) และพนัธบตัรรัฐบาลก าหนด 10 ปี (BOND) ช่วงเวลา
ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2549 - ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 พบว่า อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) เป็นเพียงตวัแปรเดียวท่ี
มีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
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นพพล ฉั่วโรจนพงศ์ (2561) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วย
ลงทุนของกองทุนเซ็ท50 โดยปัจจยัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีเซ็ท50 (SET50) , อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า (INT), มูลค่า
สินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศไทย (GDP), อตัราการว่างงาน (Unemployed), อตัราแลกเปล่ียน (FX), 
อตัราแลกเปล่ียนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และราคาน ้ามนัดิบ (USD/ บาเรล) ช่วงเวลาตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2548 - 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 พบว่า ดชันีเซ็ท50 (SET50) , อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า (INT) และมูลค่าสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศไทย (GDP) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเซ็ท50 อยา่งมีนยัส าคญัต่อทั้ง 5 กองทุน ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนเซ็ท50 ในทิศทางตรงกันขา้ม ได้แก่ อตัราการว่างงาน, อตัรา
แลกเปล่ียน, อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค และราคาน ้ามนัดิบ 

 
กรอบแนวคดิ 

                                            ตวัแปรตน้                                   ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากร 
กองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล จ านวน 220 กองทุน แบ่งออกเป็นกองทุนรวมเพ่ือการลดหยอ่นภาษี กองทุน

รวมเพ่ือการออม (SSF) จ านวน 16 กองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (RMF) จ านวน 40 กองทุน กองทุนรวมประเภท 
Feeder Fund จ านวน 66 กองทุน กองทุนรวมท่ีขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) จ านวน 19 
กองทุน และกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) จ านวน 79 กองทุน 

 
กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล เป็นกองทุนเปิดท่ีมีผลการด าเนินงาน

ครบถว้นในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 66 เดือน (5 ปี 6 เดือน) 
จ านวน 27 กองทุน  

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Data) รวบรวมเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2557 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 66 เดือน (5 ปี 6 เดือน) และรวบรวมข้อมูลอตัรา

1.  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
2.  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) 
3.  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
4.  อตัราผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล (BOND) 
5.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมผสม 
ท่ีไม่จ่ายปันผล 
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ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไ ม่จ่ ายปันผล จากเว็ปไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการการลงทุน 
(www.thaimutualfund.com) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากเวป็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) ดชันีราคาผูบ้ริโภค เก็บรวบรวมจากเวป็ไซต์ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ (www.price.moc.go.th) อตัราผลตอบแทนของดชันีพนัธบัตรรัฐบาล เก็บรวบรวมจากเว็ปไซต์สมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (www.thaibma.or.th)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ รวบรวมขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาเบ้ีองตน้ (Descriptive Analysis) เพ่ือสรุปชุดขอ้มูลท่ีน ามาศึกษา

เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ทางสถิติของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
ขั้นตอนท่ี 2  ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test) ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller หากขอ้มูล

ตวัแปรเป็นขอ้มูลท่ีไม่น่ิงจะท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดว้ยวิธี X2 – X1 ให้ขอ้มูลมีความน่ิง 
ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) วดัไดจ้ากค่าสหสมัพนัธ์     
ขั้นตอนท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตาม กบัตวัแปรตน้ โดยใชส้มการ 

R_Fundi = ai + β1 SET + β2 EX + β3 PII + β4 BOND + β5 CPI + ε     (1) 
สมการท่ี (1) แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตาม กบัตวัแปรตน้ 
ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบความแปรปรวนของของตวัคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) โดยพิจารณาจาก 

White Heteroskedasticity test 
ขั้นตอนท่ี 6 ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยทดสอบดว้ย 

Wooldridge test 
ขั้นตอนท่ี 7 ทดสอบ Panel diagnostics เพ่ือหาแบบการทดสอบท่ีเหมาะกบัการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ี

น ามาท าการวิจยั 
ขั้นตอนท่ี 8 ท าการทดสอบสมการถดถอย และสรุปผลการศึกษา 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ประกอบดว้ย ดชันีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล และอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาเบ้ีองตน้ของขอ้มูลให้ผลดงัน้ี 
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่มีนโยบายจ่ายปันผล ผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 0.05% ค่ามธัยฐาน

เท่ากบั 0.14% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.63% อตัราผลตอบแทนต ่าสุดเท่ากบั -21.70% และอตัราผลตอบแทน
สูงสุดเท่ากบั 18.76% 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีดชันีเฉล่ียเท่ากบั 1,550 จุด ดชันีต ่าสุดเท่ากบั 1,130 จุด ดชันี
สูงสุดอยูเ่ท่ากบั 1,830 จุด ค่ามธัยฐานเท่ากบั 1,570 จุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 148 จุด 
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ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีดชันีเฉล่ียเท่ากบั 132 จุด ดชันีค่าต ่าสุดเท่ากบั 111.20 จุด ดชันีค่าสูงสุดเท่ากบั 
157.90 จุด ค่ามธัยฐานเท่ากบั 129.90 จุด และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.70 จุด 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีดชันีเฉล่ียเท่ากบั 101.10 จุด ดชันีต ่าสุดเท่ากบั 99.21 จุด ดชันีสูงสุดเท่ากบั 103.30 
จุด คา่มธัยฐานเท่ากบั 100.08 จุด และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12 จุด 

อตัราผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล (Bond) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 1.47% อตัราผลตอบแทน
ต ่าสุดเท่ากบั 0.48% อตัราผลตอบแทนสูงสุดเท่ากบั 1.99%  ค่ามธัยฐานเท่ากบั 1.49% และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.29% 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียเท่ากบั 33.20 บาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ อตัราแลกเปล่ียนต ่าสุดเท่ากบั 30.22 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อตัราแลกเปล่ียนสูงสุดเท่ากบั 36.16 บาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ค่ามธัยฐานเท่ากบั 32.90 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.76 บาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 

การทดสอบความน่ิงของตวัแปรจากการทดสอบ Unit Root ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีมีความน่ิง
ของขอ้มูล ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ตวัแปรท่ีไม่มี
ความน่ิงของข้อมูล (Non-Stationary) ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล (BOND) จึงตอ้งน าตวัแปรท่ีไม่มีความน่ิงของ
ขอ้มูล มาปรับขอ้มูลดว้ยวิธีส่วนต่างของตวัแปร X2 – X1 ซ่ึงหลงัจากการปรับขอ้มูลแลว้ จึงทดสอบความน่ิงของ 
ตวัแปร ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller อีกคร้ัง พบว่าขอ้มูลมีความน่ิง จึงน าตวัแปรไปใชใ้นการวิเคราะห์  

โดยก าหนดให้ C_ หมายถึง ค่าส่วนต่างของตวัแปร ดงัน้ี 
        C_SET  คือ  ส่วนต่างของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
       C_PII  คือ  ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
         C_BOND คือ ส่วนต่างของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล 
การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรต้น (Multicollinearity) วดัได้จากค่าสหสัมพนัธ์ 

(Correlation) ท่ีมีค่าตั้งแต่ -0.8 ถึง 0.8 จากการตรวจสอบให้ผลของค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรดงัน้ี 
 EX กบั C_SET       เท่ากบั  0.1516  (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 EX กบั C_PII       เท่ากบั  0.1670  (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 EX กบั C_BOND เท่ากบั  0.2825  (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 EX กบั CPI  เท่ากบั  -0.7680 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 C_PII กบั C_SET  เท่ากบั  -0.4002 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 C_PII กบั C_BOND เท่ากบั  -0.0752 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 C_PII กบั CPI  เท่ากบั  -0.0297 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 CPI กบั C_SET  เท่ากบั  -0.2274 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 CPI กบั C_BOND เท่ากบั  -0.0047 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
 C_SET กบั C_BOND เท่ากบั  0.2146 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง 0.8) 
ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั มีค่าสหสัมพนัธ์กันต ่า หรือไม่พบปัญหา Multicollinearity จึง

สามารถน าตวัแปรตน้มาทดสอบได ้
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การทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี โดยพิจารณาจาก White's Heteroskedasticity 
Test ทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า มีค่า Prob. เท่ากบั 4.22721e-077 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จากหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรืออีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า สมการน้ีเกิด
ปัญหา Heteroskedasticity โดยปัญหาดงักล่าวไดด้ าเนินการแกไ้ขดว้ยวิธี Robust standard errors 

การทดสอบปัญหาเร่ืองตวัคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเอง โดยพิจารณาจาก Wooldridge test พบว่า ค่า Prob. 
มีค่าเท่ากับ 0.2280 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุปได้ว่า ไม่พบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (No 
Autocorrelation) 

การทดสอบ Panel diagnostics โดยพิจารณาจากค่า Prob. ทดสอบท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.9826 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า Pooled OLS model เพียงพอแก่การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีน ามาท าการ
วิจยั 

จากการทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Pooled OLS model พบว่า  
ตวัแปรอิสระต่าง ๆ มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตาม ซ่ึงได้แก่ ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม ท่ีมี
นโยบายไม่จ่ายปันผล ไดร้้อยละ 65.13 (R-squared = 0.651347)    อีกร้อยละ 34.87 เกิดจากปัจจยัอ่ืน โดยตวัแปร
อิสระท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.01 ไดแ้ก่ ส่วนต่างของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (C_SET) ส่วนต่างอตัรา
ผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล (C_BOND) และตวัแปรอิสระท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ส่วนต่างดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และส่วนต่างของดชันีราคาผูบ้ริโภค ส่วนตวัแปรอิสระท่ีไม่มีระดบันยัะส าคญัทางสถิติ 
คือ อตัราแลกเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) โดยน ามารายงานผลในรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี 
 R_Fund = 0.0915 +0.0004C_SET - 0.0004EX + 0.0014C_PII - 0.0154C_BOND - 0.0008CPI 
     (2.061)**    (8.765)***      (-1.572)     (2.714)**       (-7.821)***    (-2.0730)** 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
  

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีผล
ต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ท่ีท าการศึกษามีดงัน้ี 

ส่วนต่างของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (C_SET) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม ท่ีไม่จ่ายเงินปันผล ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
ในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้พบว่า หากส่วนต่างของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
การปรับสูงข้ึน จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม ท่ีไม่มีนโยบายจ่ายปันผล เพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจาก กองทุน
รวมผสมมีการลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ซ่ึงหลกัทรัพยต์ราสารทุนของกองทุนรวมผสม
นั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น หากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลง จะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของ
กองทุนรวม Small-Mid Cap ในประเทศไทย พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกนั และงานวิจยัของ อลงกต ค าซั่ง (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหน้ี ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมตราสารทุนและตราสารหน้ี ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนต่างของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมผสม ท่ีไม่จ่ายเงินปันผล ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทาง
เดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้พบว่า หากดชันีการลงทุนภาคเอกชน ปรับสูงข้ึน เน่ืองจากบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีการลงทุนเพ่ิมข้ึน ขยายกิจการ เพ่ือตอบสนองการบริโภค เม่ือบริษทัมีการลงทุน เงิน
จะไหลเขา้สู่ระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจา้งแรงงาน เคร่ืองจกัร ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ
บริษทัดีข้ึน ดงันั้น ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนรวมผสมและอตัราผลตอนแทน
ของกองทุนรวมผสม ท่ีไม่จ่ายเงินปันผล เพ่ิมข้ึนไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) 
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของกองทุนรวม Small-Mid Cap ในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนต่างผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (C_BOND) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายเงินปันผล ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หากผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ิม
สูงข้ึน จะส่งผลให้ผูล้งทุนเปล่ียนจากการลงทุนในกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ไปแสวงหาผลตอบแทนจาก
การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลแทน เน่ืองจากกองทุนรวมผสมมีการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหน่ึง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 และไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงมีความเส่ียงมากกว่า
ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพียงอยา่งเดียว จึงส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายเงินปันผลลดลง
ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กล่าวคือ 
หากนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดในระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนั หรือหากอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั นกัลงทุนจะเลือกลงทุนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่าย
ปันผล ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางตรงขา้มกนั เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หากดชันีราคาผูบ้ริโภคหรืออตัราเงินเฟ้อปรับสูงข้ึน จะท าให้ผลตอบแทนของตราสารหน้ีสูงข้ึน
ตาม แต่ในทางกลบักนัตราสารทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีลดลงสวนทางกลบัตราสารหน้ี ซ่ึงกองทุนรวมผสมท่ีไม่
จ่ายปันผลส่วนใหญ่จะมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Fund) ซ่ึงอาจด ารงสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน
ในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดย
ในช่วงท่ีไดท้  าการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภคหรืออตัราเงินเฟ้อมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก โดยอตัราเงินแฟ้อสา
มารถวดัไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงภาวะเงินเฟ้อคือการท่ีระดบัราคาสินค้าและบริการ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ต่อมูลค่าของเงินท่ีมีอยูส่ามารถน าไปซ้ือสินคา้ไดน้้อยลงเพราะสินคา้มีราคาสูงข้ึน 
ท าให้ผูบ้ริโภคจบัจ่ายใชส้อยได้น้อยลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยล์ดลง จึงท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมลดลงและผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมลดลงไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกช ตั้งกิตติเวช 
(2560) ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม Small-Mid 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 646 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Cap และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลงกต ค าชัง่ (2552) ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหน้ี 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปกติกองทุนรวมผสมท่ีไม่จ่ายเงินปันผลอาจมี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหน้ีต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน และหากมี
การลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะมีการท าสัญญาซ้ือขายช่วงหน้าเพ่ือลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไวท้ั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมด ท าให้อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมท่ีไม่
จ่ายปันผล 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม ท่ีไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูท้  าการวิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) , ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI)โดยจากการศึกษาพบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผสมท่ีไม่จ่ายปันผล ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลทั้ง 3 ปัจจยั มาเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจการลงทุน กล่าวคือ 
หากสภาวะเศรษฐกิจเป็นช่วงขยายตวั บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน ขยายกิจการ 
และเม่ือบริษทัมีการลงทุน เงินจะไหลเขา้สู่ระบบ มีการจ้างแรงงาน ผูบ้ริโภคมีเงินมากข้ึน จบัสอยใชส้อยไดม้าก
ข้ึน ราคาสินคา้สูงข้ึน และท าให้บริษทัมีก าไร ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีไม่จ่ายปันผลไปดว้ย 
และในทางกลบักนัหากเศรษฐกิจเป็นช่วงขาลง การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึง
กองทุนรวมผสมมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี และผูจ้ ัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธการลงทุนได้
ตลอดเวลา ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลการจากศึกษาดงักล่าว มาเป็นขอ้มูลในการปรับกลยุทธ์พอร์ตของนกัลงทุน
เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึงเพียงอยา่งเดียวได ้

 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกองทุนรวมผสมท่ีมีสดัส่วนการลงทุนหลายสินทรัพย ์เช่น ตราสารหน้ี 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทุน Property Fund หรือ REIT 
ควรจะเพ่ิมปัจจยัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจ่ายเงินปันผล อตัราภาษีท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของกองทุนรวมผสม ดอกเบ้ียนโยบาย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นตน้ และควรจดัท าขอ้มูลเป็น
รายวนั เพ่ือลดความแปรปรวนของตวัแปรตน้ ส่งผลให้ขอ้มูลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรเลือกช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสมในการวิจยั เน่ืองจากในบางสภาวะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตภยัทางธรรมชาติ และวิกฤตทางการเมือง 
อาจจะส่งผลต่อตวัแปรต่าง ๆ  ให้เกิดความคาดเคล่ือน และเพ่ือให้ไดต้วัแปรท่ีความเหมาะสมมากข้ึน เป็นผลดีต่อ
การน าขอ้มูลมาใชวิ้เคราะห์และตดัสินใจของนกัลงทุน 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 647 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

บรรณานุกรม 
 
กรกช  ตั้งกิตติเวช.  2560. ปัจจยัที่ส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap.    

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
ฐนิตพงศ ์ ช่ืนภิบาล.  2551.  ตวัแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหุ้น.  แหล่งท่ีมา: 

https://mgronline.com/mutualfund/detail/9510000101434,  4 พฤศจิกายน 2563 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย.  แหล่งท่ีมา: https://th.investing.com/, 4 พฤศจิกายน 2563 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน.   แหล่งท่ีมา: 

https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content04.pdf, 4 พฤศจิกายน 2563 
นพพล  ฉัว่โรจนพงศ.์  2560.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเซ็ท50.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
นนัทกา  แซ่เอง.  2559.  ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงนิ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการเงิน,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
นนัทลิ์นี  ธนาสิริวงศ.์  2558.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
เมลดา  ไพรพิภชั.  2557.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่

อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF).  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
สมยศ  กิตติสุขเจริญ.  2558.  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวนัของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
สมาคมจดัการลงทุน.  2563.  จ านวนบัญชีกองทุนในอุตสาหกรรมจดัการลงทุน.  แหล่งท่ีมา: 

http://ns3.aimc.or.th/web/blog/2019/11/07/จ านวนบญัชีกองทุนในอุตส/,  4 พฤศจิกายน 2563. 
สมาคมจดัการลงทุน.  2563.  มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจดัการของอุตสาหกรรมจดัการลงทุนต่อ GDP.  

แหล่งท่ีมา: http://ns3.aimc.or.th/web/blog/2019/11/06/มูลค่าทรัพยสิ์น/,  4 พฤศจิกายน 2563. 
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน,  การวดัผลการด าเนินงานกองทุนรวม (Benchmark). แหล่งท่ีมา: 

http://oldweb.aimc.or.th/, 19 กุมภาพนัธ์ 2564. 
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน. ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV).  แหล่งท่ีมา: 

https://www.thaimutualfund.com/AIMC/mutualFundCenter.jsp, 15 พฤศจิกายน 2563. 
สรรเพช็ร  สุทธิพนัธ์ และ บุญเลิศ  จิตรมณีโรจน์.  2561.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fundและ 

REIT ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย,  น. 1659-1665.  ใน การประชุมน าเสนอผลงานวจิยัระดับ
บัณฑติศึกษา คร้ังที่ 13 ประจ าปี 2561. มหาวิทยาลยัรังสิต, กรุงเทพฯ.  

Fama, Eugene F.  1970.  Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of 
Finance 25, (2): 383-417. 

http://oldweb.aimc.or.th/


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 648 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF 

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED (EGCO) 
 

ณฏัฐ์นรี ศรีเมา 1 และ อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์2 

Nutnaree Srimao and Apichat Pongsupatt 
 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO)                        
ปัจจยัราคาหุ้นท่ีน ามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค(ENERG) 
ราคาน ้ ามนัดิบ(OIL) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(USD) ราคาเช้ือเพลิงถ่านหิน(COAL) ตน้ทุน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น(KE) และตน้ทุนของส่วนของหน้ีสิน(KD) ซ่ึงการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
60 เดือน (5 ปี) โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares) ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและ
สาธารณูปโภค(ENERG) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนราคาน ้ามนัดิบ(OIL) 
และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น(KE) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค ำส ำคัญ : หุ้น, บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

Abstract 
The objectives of this study are to examine factors affecting the stock price of  Electricity Generating Public 
Company Limited (EGCO).The factors uses in this study are the Energy Price Index (ENERG), the Oil price 
(OIL), The Coal price (COAL), the exchange rate between Thai baht and the US dollars (USD), Cost of Equity       
of EGCO (KE) and Cost of Debt of EGCO (KD). Secondary and quantitative data in the form of the monthly time 
series data collected over a period of 60 months (5 Years), between January 2016 and December 2020, were used. 
Multiple Regression equations were also constructed by the Ordinary Least Squares (OLS) method.  
The result of this study found that the factors affecting the stock price of Electricity generating public company 
limited (EGCO) was the Energy Price Index (ENERG) which affects the stock price in positive relationship and 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 email: Nutnaree.Sri@ku.th 
2 อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
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the Oil price (OIL), Cost of Equity of EGCO (KE) which affects the stock price in negative relationship 
statistically, at the significance level of 0.05 
 
Keywords: Stock, Electricity Generating Public Company Limited 
 

1. บทน า 
 

สภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจไทยมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความตอ้งการอิสรภาพทางการเงินมากข้ึน 
จึงท าให้นกัลงทุนเร่ิมสนใจในการเพ่ิมรายไดโ้ดยการหาช่องทางการหารายไดใ้นระยะยาว นัน่คือการลงทุนในหุ้น
เพ่ือสร้างรายไดจ้ากการลงทุนซ้ือขายในช่วงแรกและมีผลตอบแทนในระยะยาวจากเงินปันผลในหุ้น นอกจากน้ี
เป้าหมายของนักลงทุนในหุ้นข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการลงทุน เช่น เพ่ือลดหย่อนภาษี เพ่ือผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึน หรือเพ่ือเก็งก าไรในอนาคต จากขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2563 พบว่า ผูเ้ปิดบญัชีซ้ือ
ขายหุ้น โดยเร่ิมนบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึง เดือนธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจาก 1.11 ลา้น
ราย เป็น 2.15 ลา้นราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 93.32 โดยปัจจุบนัพลงังานและสาธารณูปโภคมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น การท างาน การศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ท าให้รัฐบาลและเอกชนมีความสนใจลงทุนในธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคมากข้ึน ส่งผลท าให้ หุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมีจ านวนมากข้ึนและมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดขนาดใหญ่ (Market Capitalization) มากข้ึน 
 
ตารางที่ 1 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดโดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

  
กลุ่ม 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราตลาด 
% 

  Market Capitalization 

1 RESOURC       : ทรัพยากร 23,304.56 25.40% 
2 FINCIAL         : ธุรกิจการเงิน 22,142.79 24.13% 
3 SERVICE        : บริการ 15,711.42 17.12% 
4 AGRO             : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 8,974.53 9.78% 
5 PROPCON      : อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 8,012.61 8.73% 
6 INDUS            : สินคา้อุตสาหกรรม 6,440.17 7.02% 
7 TECH              : เทคโนโลย ี 5,948.53 6.48% 
8 CONSUMP    : สินคา้อุปโภคบริโภค 1,218.86 1.33% 

  รวม 91,753.47 100.00% 

   หน่วย : ลา้นบาท 
ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2564) 
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จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลการจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพบว่าหลกัทรัพยก์ลุม่
ทรัพยากร (RESOURC)  มีมูลค่าราคาตลาดรวมของกลุ่มสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่มหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดยมี
มูลค่าราคาตลาด  23,304.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.40 ของมูลค่าราคาตลาดทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบัในปัจจุบนั ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และ               
ภาคธุรกิจ ส่งผลท าให้ปริมาณความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง
คร่ึงปีแรกของปีพ.ศ. 2563 มีการจดัตั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนเป็น 3 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน รวมถึงมีการเพ่ิมทุนของธุรกิจประเภทน้ีกว่าร้อยละ 60 และหากพิจารณาถึงผลประกอบการ
ยอ้นหลงัในช่วงปีพ.ศ. 2559 ถึง 2561 จะพบว่า ธุรกิจประเภทน้ีมีการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรอย่างต่อเน่ืองใน
ภาพรวม (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2563)   

ทั้งน้ีบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรือ เอก็โก กรุ๊ป นั้น เป็นหน่ึงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดในดชันีกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค อนัดบัท่ี 10 โดยมีมูลค่า 334.91 ลา้นบาท (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2564) โดยมีลกัษณะเป็นหุ้น “Defensive” ท่ีมีผลการด าเนินงานสม ่าเสมอไม่ผนัผวนไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นมากนัก และการจ่ายเงินปันผลคงท่ีสม ่าเสมอ อีกทั้งยงัไดรั้บรางวลัการันตีบริษทั
พลงังานชั้นน าระดบัโลก โดยเป็นบริษทัไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความย ัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มดชันีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets 
Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ปี 2563 สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืนมาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย 
 
วัถตุประสงค์การศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ ราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ราคาน ้ามนัดิบ (OIL) อตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ราคาเช้ือเพลิงถ่านหิน (COAL)  ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น (KE) ตน้ทุน
ของส่วนของหน้ีสิน (KD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (EGCO) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ประโยชน์ต่อนักลงทุน นกัลงทุนสามารถใชม้าเป็นแนวทาง ประกอบการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และตดัสินใจเลือกลงทุนในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
บริหารความเส่ียงของ Portfolio และกระจายการลงทุน (Diversified) เพ่ือใชใ้นการประกอบการพิจารณาเลือกการ
ลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

2. ประโยชน์ต่อบริษัท บริษทัสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) เพ่ือวางแผนและก ากบัดูแลราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัให้สามารถอยูใ่น SET 100 ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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3. ประโยชน์ต่อนักบัญชี และการเงิน นกับญัชีและการเงินสามารถใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะห์ วางแผน และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษทัได้ หรือหากรู้ว่าตวัแปรใดส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อก าไรและราคาหุ้น 
สามารถวางแผนป้องกนัความเส่ียงล่วงหนา้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุ้น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
Shafiqul Alam Md. Rubel Miah and Md. Abdul Karim, (2559) ศึกษางานวิจัยเร่ือง “Analysis on Factors 

that Affect Stock Prices: A Study on Listed Cement Companies at Dhaka Stock” ดว้ยขอ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 ถึง 2558 โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหุ้นในอุตสาหกรรมซีเมนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ก าไรต่อหุ้น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น 
อตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ และดชันีราคาผูบ้ริโภค  

Muhammad Asad Saleem Malik, Saher Touqeer, Shumaila Zeb, (2561) ศึกษางานวิจัยเร่ือง "Macroeconomic 
Factors and Stock Returns: Evidence from the Emerging Market of Asia" ด้วยข้อมูลรายเดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2540  
ถึง 2557 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบั Stock Return ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 

พดัชา เพิม่พงศ์พนัธ์, สิริวรรณ โฉมจ ารูญ, (2553) ศึกษางานวิจยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค” ดว้ยขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 
2553โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณและท าการวิเคราะห์ด้วยก าลงัสองน้อยท่ีสุด                  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินให้
กูย้ืมระหว่างธนาคารอตัราการขยายตวัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

กันยา รักมีสุข, (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน)”  ดว้ยขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน 
ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้น
บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ราคาทองค า (GOLD)      

มนสิชา กลิ่นพยอม, (2558) ศึกษางานวิจยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจพลงังาน 
กรณีศึกษา บมจ.บางจากปิโตรเลียม บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บมจ. ปตท และ บมจ. ไทยออยล์” ดว้ยขอ้มูล        
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2558 โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ดว้ย
วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า บมจ.บางจากปิโตรเลียม มีตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน, บริษทั 
ไทยออยล์ จ ากดั(มหาชน) มีตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัดิบโลกดูไบ (DOP) 
อตัราส่วนระหว่างราคาหุ้นและก าไรต่อหุ้น(PE)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (USD)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม ส่วนบริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั 
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(มหาชน)  และ บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดเลยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้นๆ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 
ในช่วงปีพ.ศ.2540-2558 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นทางเลือกในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์โดย
ผูวิ้จยัไดมุ่้งเน้นเลือกศึกษาบริษทัท่ีมีความย ัง่ยืน และน่าสนใจ โดยเลือกศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มพลงังาน โดยท่ีมีมูลค่าตลาดเป็นอนัดบัท่ี 10 ในกลุ่มน้ี จึงน ามาสู่การศึกษาในงานวิจยัน้ี 

 
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎกีารวเิคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน 
แนวคิดน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ซ่ึงสะทอ้นถึงแนวโนม้ของ

ระบบเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและวฏัจักรธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกนัไป รวมทั้งพิจารณานโยบายการคลงั และนโยบายการเงิน ต่อมา
เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์วฏัจกัรธุรกิจ วงจรการขยายตวัของอุตสาหกรรม โครงสร้างการแข่งขนั 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์ประเภทบริษทัและหลกัทรัพย ์โดย
พิจารณาจากความสามารถในการท าก าไร ตลอดจนลกัษณะความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์นั้นๆ เพ่ือ
น ามาใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กับตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity)  ถ้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปรอิสระหน่ึงตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวัเรียกว่าการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นเชิงเด่ียวหรือการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)  ถา้ตวัแปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวั 
เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 
เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมากกว่าหน่ึงตวัและความสัมพนัธ์น้ีจะบอกให้

ทราบว่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กันในระดบัใด ลกัษณะการแจกแจงท่ีแสดงถึงลกัษณะ
สมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั (เฉพาะสหสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง) อาจแสดงให้เห็นไดใ้น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. สหสัมพนัธ์เชิงบวก (Positive Correlations) หมายถึง เม่ือตวัแปรตวัหน่ึงเพ่ิมหรือลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็จะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปดว้ย 

2. สหสัมพนัธ์เชิงลบ (Negative Correlations) หมายถึง เม่ือตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีกตวัหน่ึงจะ
มีค่าเพ่ิมหรือลดลงตรงขา้มเสมอ 

3. สหสมัพนัธ์เป็นศูนย ์(Zero Correlations) หมายถึง ตวัแปรสองตวัไม่มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  โดยการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดชันีราคาหุ้นรายเดือน ตั้งแต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน (5 ปี) โดยเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง
จาก SETSMART และ Bloomberg ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบผลกระทบของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 

                           ตวัแปรต้น     
 

                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
สมมติฐาน 
 

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้นบริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เป็นดัชนีท่ีใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษัทกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคน้ี 

ราคาน ้ามันดิบ (OIL) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)            
โดยน้ ามันดิบเป็นต้นทุนการผลิตท่ีส าคัญ หากราคาน้ ามันแพงข้ึน ส่งผลท าให้ก าไรลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของมนสิชา กลิ่นพยอม (2558) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้นบริษัท             
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทมีรายได้หลักจากโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งมีผลสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พัดชา เพิ่มพงศ์พันธ์, สิริวรรณ โฉมจ ารูญ (2553),  มนสิชา กลิ่นพยอม (2558) และ Muhammad Asad Saleem 
Malik, Saher Touqeer, Shumaila Zeb (2561) 

ราคาเชื อเพลิงถ่านหิน (COAL) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
ใช้ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหิน ซึ่งถือได้ว่าต้นทุนส าคัญของการผลิตไฟฟ้า หากราคาต้นทุนเช้ือเพลิงถ่านหิน
ลดลง ส่งผลท าให้ก าไรเพิ่มสูงข้ึน 

ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (KE) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ราคาหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) โดยหากต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงข้ึน ส่งผลท าให้ก าไรบริษัทลดลง  

ต้นทุนของส่วนของหนี สิน (KD) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ราคาหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) โดยหากต้นทุนส่วนของหน้ีสินสูงข้ึน ส่งผลท าให้ก าไรบริษัทลดลง  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

1. ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (ENERG) 
2. ราคาน ้ามนัดิบ (OIL) 
3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
4. ราคาเช้ือเพลิงถ่านหิน (COAL) 
5. ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น (KE) 
6. ตน้ทุนของส่วนของหน้ีสิน (KD) 
 
 
 
8. ราคาน ้ามนั (Oil Price) 
9. ราคาถ่านหิน (Coal Price) 

 

นครราชสีมาราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) (EGCO) 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficients) 
Correlation EGCO COAL ENERG OIL USD KD KE 

EGCO 1.000000       
COAL 0.232199 1.000000      
ENERG 0.630688 0.779750 1.000000     
OIL 0.247279 0.745408 0.783879 1.000000    
USD -0.688839 -0.292699 -0.653344 -0.221329 1.000000   
KD -0.255340 0.095958 -0.085892 0.126586 0.386271 1.000000  
KE 0.137803 -0.138572 0.006570 -0.341084 -0.565162 -0.424483 1.000000 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจสอบตวัแปรอิสระจากตาราง  พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตวัแปรอิสระดว้ยกนั โดยการจบัคู่ตวัตวัแปรอิสระแต่ละคู่ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficients) 
อยูใ่นช่วง ± 0.80 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระไม่เกิดปัญหาสภาวะร่วม (Multicollinearity)  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Dependent Variable: EGCO       
Method: Least Squares   

Sample(adjusted): 2016M02 2020M12   

Included observations: 59 after adjustments     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

COAL -0.157612 0.089604 -1.75899 0.0845 

ENERG 1.186743 0.122952 9.652042 0.0000 
OIL -0.098679 0.043857 -2.250001 0.0287 
USD 0.820015 0.459292 1.785387 0.0800 
KD 0.003679 0.003454 1.065103 0.2917 
KE -0.037528 0.016027 -2.341638 0.0231 

C -0.008359 0.011902 -0.702362 0.4856 

R-squared 0.700981 Mean dependent var 0.002231 
Adjusted R-squared 0.666479 S.D. dependent var 0.076312 
S.E. of regression 0.044071 Akaike info criterion -3.295029 
Sum squared resid 0.100998 Schwarz criterion -3.048542 
Log likelihood 104.2034 Hannan-Quinn criter. -3.198810 
F-statistic 20.31701 Durbin-Watson stat 1.852775 

Prob(F-statistic) 0.000000       
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หมายเหตุ : มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
R-squared                = 0.700981 
Adjusted R-squared = 0.666479 
Prob(F-statistic)       =  0.000000 
Durbin-Watson        = 1.852775 
N                              = 59 

จากการประมาณสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิถีก าลงัสองน้อยท่ีสุด สามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

EGCO = - 0.008359 + 1.186743 ENERG - 0.098679 OIL - 0.037528 KE 
     

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปได้ว่า มีค่า R-squared เท่ากับ 0.700981 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 70.01  โดยค่าสถิติของ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.852775 เม่ือน าค่าไป
เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตในตารางสถิติ Durbin-Watson ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมี N = 60, K = 6 จึงท าให้ไดค้่า 
dl = 1.372 และ du = 1.808 ซ่ึงอยู่ในช่วงยอมรับได ้สามารถสรุปไดว้่าไม่พบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่าง
ค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และจากผลการทดสอบค่า F-statistic เท่ากบั 20.32 และ Prob (F-statistic) 
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัต่อ
ตวัแปรตาม โดยผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กับราคาหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนราคาน ้ ามนัดิบ (OIL) และตน้ทุนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (KE)  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนั
ขา้มอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 

5.  สรุป อภปิรายผลการศึกษา  
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลปัจจยัตวัแปรอิสระท่ีมี
ผลต่อราคาหุ้น ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายราคาหุ้นได ้ร้อยละ 70.10 ดงัน้ี  

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)    
ในทิศทางเดียวกนั โดยดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ยบริษทัท่ีผลิตไฟฟ้า น ้ามนั แก๊ส
ธรรมชาติ และน ้าประปา โดยแนวโนม้ของดชันีกลุ่ม สามารถสะทอ้นถึงประเภทธุรกิจ และแนวโนม้อุตสาหกรรม
ไดช้ดัเจน ดงันั้น เม่ือดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้ราคาหุ้นหุ้น
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

ราคาน ้ามันดิบ (OIL) เป็นปัจจยัสร้างเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม เช้ือเพลิงน ้ามนันบัป็นเช้ือเพลิงท่ีใชเ้ป็นตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าของบริษทั และมีการน าเขา้น ้ ามนัดิบ
ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลกระทบ
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โดยตรงต่อตน้ทุนบริษทั โดยหากราคาน ้ ามนัดิบเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้บริษทัมีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ส่งผลท าให้
ก าไรบริษทัลดลง ในทางตรงกนัขา้ม หากราคาน ้ามนัดิบลดลง ท าให้บริษทัประหยดัตน้ทุนการผลิตไดม้ากข้ึน ส่ง
ผลบวกต่อก าไรของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของมนสิชา กล่ินพยอม (2558) 

ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (KE) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม โดยหากตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินทุนสูงข้ึน ส่งผลท าให้
ก าไรบริษทัลดลง และหากตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ก็จะส่งผลให้ก าไรบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน และส่งผลท าให้ราคา
หุ้นเพ่ิมสูงข้ึนตาม 
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การทบทวนแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม 
A Review of Trends in Green Human Resource Management 

 

ณฏัฐนียา  พงษ์พิทกัษ์1 และ พิทวัส เอือ้สังคมเศรษฐ์2 
Nattaneeya Pongpitak and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคมุ่์งเนน้ศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมาของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม โดย
การทบทวนวรรณกรรม ในช่วง ปี พ.ศ. 2552-2563 การศึกษาน้ีใช้ข้อมูลเชิงทุติยภูมิจากการศึกษาค้นควา้บน
ฐานขอ้มูลของ Web of Science และ Scopus โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นภาพรวมและ
แนวโน้มของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ในแง่มุมของจ านวนบทความในแต่ละปี ช่ือวารสารทาง
วิชาการ ประเภทของบทความ และประเทศท่ีตีพิมพบ์ทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ส่วน
ท่ีสองเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งได ้6 ดา้น ดงัน้ี การวิเคราะห์งาน 
การสรรหาพนกังาน การคดัเลือกพนกังาน การอบรมและการพฒันา การประเมินผลงาน และการจดัการรางวลั ผล
ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีท าให้องค์กรรวมถึงนกัวิจยัเข้าใจรายละเอียดมากข้ึนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิง
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัดา้นการวิจยั
และพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

ค ำส ำคัญ: กำรจัดกำรทรัพยำกรมนษุย์เชิงส่ิงแวดล้อม, แนวโน้ม 
 

Abstract 
This study aimed to focus on previous research of green human resource management (GHRM) by reviewing the 
literature from 2009 to 2020. The study used secondary data based on database both the Web of Science and 
Scopus by dividing the results into 2 parts. The first part is an overview and trends of GHRM. The study reveals 
number of articles, journal title, type of article, and country relating to publication in GHRM. The second part 
involves the content analysis of GHRM, which can be divided into six functions including job analysis, recruiting 
and selection, training and development, performance evaluation and award management. The results of this 
research help organizations including researcher to understand more about GHRM. In addition, they can apply 
GHRM for their practices in research and development effectively. 
 

 

Keywords: Green Human Resource Management, Trends 
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1. บทน า 
 

ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมาปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นความกงัวลท่ีสุดของโลก การอนุรักษร์ะบบนิเวศ
และทรัพยากรทางธรรมชาติจึงมีความจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการหรือองคก์รในรุ่นต่อไป (Howard-Grenville et 
al., 2014) ตั้งแต่ปี 1990 ระบบการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมาตรฐาน ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกุญแจส าคญัใน
การพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากหลายองค์กรพยายามสร้างและน าระบบดงักล่าวมาปรับใช ้เพ่ือให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายในการพฒันา (Chan, 2011) จากความกังวลดงักล่าวท่ีเพ่ิมข้ึน หากไม่มีแนวทางแก้ไขจะส่งผล
กระทบต่อความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะยาว และสภาพภูมิอากาศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีผลกบัการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศ ท าให้บริษทัต่างๆ ผลกัดนัตนเองใน
การปรับปรุงความรับผิดชอบและการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Aguinis and Glavas, 2012) 

การท่ีองค์กรส่วนใหญ่ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ท าให้องค์กรไดรั้บการ
ยอมรับจากผูบ้ริโภคและสังคมโดยรวมมากข้ึน ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมเป็นการด าเนินกิจการ
ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดีเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถสอดแทรกความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมได้ทุกขั้นตอนของการท าธุรกิจ เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน กระบวนการผลิตท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กิจกรรมท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไร เป็นตน้ (Hadjri et al., 
2019) ผูป้ระกอบการและสมาชิกในองคก์รจึงกลายเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รในอนาคต 

และเน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน การ
ก าหนดทิศทาง และกลยุทธ์จึงมีความส าคญัต่อการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร นกัวิชาการ Guerci, Longoni, and Luzzini (2016) ไดแ้สดงหลกัฐานท่ีสนบัสนุนว่าการจัดการทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มจะช่วยให้องคก์รขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีการด าเนินงานดา้น
การจดัการเชิงส่ิงแวดลอ้มก าลงัไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนในวรรณกรรมทางวิชาการต่างๆ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา โดยการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้องค์กรและนักวิจัยเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยล าดบัถดัไปจะกล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรม วิธีการศึกษา ผล
การศึกษา และสรุปผลการศึกษา ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัดา้นการวิจยัและ
พฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. บททวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงสรุปพอสงัเขปไว ้ดงัน้ี 

นกัวิชาการไดต้ระหนกัถึงบทบาทเชิงกลยทุธ์ของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (HRM) ในกระบวนการผลิตและ
การประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ในทางธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความย ัง่ยืนทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร (Macke 
and Genari, 2019) การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มจึงไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากนกัวิชาการ ท าให้
เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายและทวีความส าคญัในวงการธุรกิจขององค์กรต่างๆ มากข้ึน เพราะ การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวทางในการลดการสูญเสียให้กบัธุรกิจ ส่งเสริมและดึงดูดให้สมาชิกในองคก์รปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ ช่วยสร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน รวมถึงสร้างความตระหนกัในด้านส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม 
ตลอดจนความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานทั้งภายในและภายนอกองคก์รอีกดว้ย  

นักวิชาการหลายท่านให้ค านิยามการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดลอ้มไว ้โดย Ahmed, AlZgool, and 
Shah (2019) กล่าวว่า การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนโยบายการ
จดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่างกนั ตลอดจนการปฏิบติังานในดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กร คือ การให้พนกังาน
ทุกคนในองค์กรปฏิบติังานในดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมขององค์กรให้ย ัง่ยืน การเพ่ิมความสามารถ
ในการรับรู้และความตั้งใจท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มยงั
เป็นแนวคิดใหม่ท่ีมีขอ้ดีหลายประการส าหรับองคก์รท่ีให้ความส าคญักบักิจกรรมเชิงส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ี Singh 
et al. (2020) นิยามว่า การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญักบัองคก์ร เพราะมีความสมัพนัธ์ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มกบัผลการด าเนินงานขององคก์ร โดยความสมัพนัธ์ทางออ้มมีผลผ่านพนกังาน เน่ืองจากการ
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานของพนกังาน  และยงัมีศกัยภาพใน
การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัองค์กรดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษา Mehta and Mehta (2017) นิยามว่า 
การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มเป็นการด าเนินงานตามกระบวนการของแผนกการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์คือการวางแผน การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะความรู้ ค่าตอบแทน
และการประเมินท่ีเน้นวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั การเกิดข้ึนของกระบวนการการจดัการทรัพยากร
มนุษย์เชิงส่ิงแวดลอ้มจะช่วยให้เกิดความสมดุลของชีวิตในการท างาน และความเป็นอยู่ท่ีดีทางเศรษฐกิจ การ
ตระหนกัต่อความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดของเสีย การลดการใชพ้ลงังานท่ีไม่จ าเป็น การลดตน้ทุน เป็น
ตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Moraes et al., 2019) และในปีล่าสุดมีการศึกษาการแบ่งประเภทของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม คือ ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของพนกังานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดย
ผ่านกระบวนการสรรหา การคดัเลือกและการฝึกอบรมพนกังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แรงจูงใจของพนกังาน
ในการปฏิบติังานและการให้รางวลั เพ่ือกระตุน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยการเพ่ิมความสามารถและการ
สร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Ansari, Farrukh, and Raza, 2020) 

 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มถือเป็นการร่วมมือกนัระหว่างองค์กรกบัสมาชิกในองค์กร ในดา้น
แนวคิดและการปฏิบติังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดย
ตอ้งเร่ิมจากการคดัเลือกพนกังานท่ีตระหนกัต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเพ่ือให้
เขา้ใจและเห็นความส าคญัของการปฏิบติังานท่ีจะดูแลและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและการ
ให้รางวลัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เพ่ือจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
 

3. วธีิการศึกษา  
 

ระเบียบวิธีการศึกษาในงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยท่ีผ่านมา โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูวิ้จยัไดศึ้กษาบทความตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552-2563 เป็น
ระยะเวลา 12 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากในแต่ละปีมีนกัวิชาการสนใจศึกษาบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีมากกว่า 10 
บทความ ในขณะท่ีปีก่อนหน้าน้ีมีจ านวนบทความเฉล่ียต่อปี เท่ากบั 2 บทความ โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าขอ้มูล
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ทุติยภูมิจากบทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวบรวมจากฐานขอ้มูล Web of Science และ Scopus เป็นจ านวนทั้งหมด 436 
บทความ จากนั้น ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบและคดัเลือกบทความท่ีมีแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเพ่ืออธิบายภาพรวมและแนวโน้มของการ
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม และส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์บทความ เพ่ือหาองค์ประกอบของการ
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ภาพรวมและแนวโน้มของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม 

 
ส าหรับแนวโนม้ของบทความท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มในช่วงระยะเวลา 12 ปีท่ีผา่น

มา แสดงในภาพท่ี 1 จากการศึกษาพบว่า แนวโนม้ของจ านวนบทความเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพบมากท่ีสุดใน ปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน 106 บทความ เพ่ิมข้ึนมากกว่า 7 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2552 จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่า ใน
ปัจจุบนัปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึนและเป็นปัญหาใหญ่ระดบัโลก ท าให้นกัวิชาการหันมาให้ความส าคญั
กบัการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นอกจากน้ี จ านวนบทความท่ีเพ่ิมข้ึน
ท าให้เขา้ใจว่าการปฏิบติังานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยน าพาองคก์ร
ให้ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนได ้
 

 
ภาพที่ 1 แนวโน้มของจ านวนบทความด้านการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2552-2563 
 

การศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์บทความด้านการจดัการทรัพยากร
มนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม แสดงดงัภาพท่ี 2 พบว่า วารสารทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ 5 อนัดบัแรก คือ Journal of 
Cleaner Production มีการตีพิมพ์บทความด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด จ านวน 42 
บทความ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ต่อมาเป็น International Journal of Environmental 
Research and Public Health, Journal of Environmental Management,  Sustainability และ  Science of the Total 
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Environment ตามล าดบั โดยวารสาร Journal of Cleaner Production เป็นวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตท่ีสะอาด 
คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือให้ใชว้ตัถุดิบ พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัโรงงานอุตสาหกรรมได ้ เช่น ช่วยลดมลพิษ ลดของเสียหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ ลด
การใช้ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็น ลดพลงังาน และลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ทั้งน้ี ปัจจัยส าคญัท่ีช่วยให้การน าไป
ประยุกต์ใช้ประสบความส าเร็จได้คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม คือ การสรรหา คดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ และมีความตระหนกัดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  การ
อบรมให้ความรู้กบัพนกังานในดา้นท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การให้รางวลัและค่าตอบแทนส าหรับพนกังานท่ี
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จไดใ้นอนาคต 

  
 

ภาพที่ 2 ช่ือวารสารทางวชิาการ 5 อนัดบัแรกที่ตีพิมพบ์ทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม 
 

การศึกษาประเภทบทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการตีพิมพ์ 5 อนัดบัสูงสุด 
แสดงในภาพท่ี 3 พบว่า ส่วนมากเป็นบทความประเภทของ  Environmental Science มีมากถึง 229 ต่อมาเป็น
ประเภท Business, Management and Accounting, Engineering, Energy และ Social Sciences ตามล าดบั เน่ืองจาก
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทวีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้นกัวิชาการพยายามศึกษาเพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน เป็นผลให้บทความด้านส่ิงแวดล้อมมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดัการเชิงส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร เป็นกระบวนการท่ีร่วมมือกนัระหว่างองคก์ร
กบัสมาชิกภายในองคก์ร ในดา้นแนวคิดและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์กรในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ยงัช่วยให้เกิดสมดุลชีวิตในการท างาน และความเป็นอยูท่ี่ดีทางเศรษฐกิจ ดงันั้น 
การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาองค์กรให้ประสบความส าเร็จในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  
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ภาพที่ 3 ประเภทบทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ที่ตีพิมพว์ารสารทางวิชาการ 5 
อนัดบัแรก 
 

ทั้งน้ีประเทศท่ีมีการตีพิมพบ์ทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มในวารสารทางวิชาการมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก แสดงดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการศึกษาในสาขาน้ีมาก
ท่ีสุด ตามดว้ยประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษ รวมถึง 2 ประเทศในทวีปเอเชีย คือ ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศอินเดีย ตามล าดบั ซ่ึงประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
มากเป็น 2 ล าดบัแรกของโลก จึงให้ความสนใจในเร่ืองของการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิ ง
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยพฒันาสมาชิกในองค์กรให้ตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลกไดต้รงความตอ้งการมาก
ยิ่งข้ึน ผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า จ านวนบทความจากประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีมากถึงร้อยละ 57 
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนใน 5 อนัดบัแรก ท าให้ยืนยนัไดว้่าการจดัการเชิงส่ิงแวดลอ้มก าลงัไดรั้บความสนใจอยา่ง
มาก  
 

 
 

ภาพที่ 4 ประเทศที่ตีพมิพบ์ทความดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มในวารสารทางวิชาการ 5 
อนัดบัแรก 
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4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม 
 

ส าหรับการวิเคราะห์บทความเพ่ือหาองค์ประกอบของการจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดลอ้ม ผูวิ้จัยมี
กระบวนการศึกษา โดยเร่ิมจากการรวบรวมบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดล้อม
ทั้งหมด 473 บทความ จากนั้นคดัเลือกบทความเฉพาะการทบทวนแนวคิด การปฏิบติั และบทบาทของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากคดัเลือกแลว้พบว่า มีจ านวน 139 บทความ และต่อมาทบทวนวรรณกรรม
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับองค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของส่ิงแวดล้อมเท่านั้น พบว่า มี
บทความทั้งหมด 10 บทความ ท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประกอบไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย และครบถว้นสมบูรณ์ 
(Renwick et al., 2013 ; Arulrajah et al., 2015; Ahmad, 2015; Khurshid and Darzi, 2016; Ramasamy et al., 2017; 
Peerzadah and Mufti, 2018; Mwita, 2019; Shaban, 2019; Zubair and Khan, 2019; Faisal and Naushad, 2020) ซ่ึ ง
ในรายละเอียดของแต่ละบทความสามารถแบ่งองคป์ระกอบแยกตามนกัวิชาการไดเ้ป็น 6 ดา้น ตามตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มแยกตามบทความทั้ง 10 บทความ 
 
 

นักวชิาการ 

องค์ประกอบของการจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงส่ิงแวดล้อม 

การ
วเิคราะห์
งาน 

การสรรหา
พนักงาน 

การ
คดัเลือก
พนักงาน 

การอบรมและ
การพฒันา
พนักงาน 

การ
ประเมินผล

งาน 

การ
จดัการ
รางวลั 

Renwick et al., 2013  * * * * * 

Arulrajah et al., 2015 * * * * * * 

Ahmad, 2015  *  * * * 

Khurshid and Darzi, 2016  * * * * * 

Ramasamy et al., 2017  * * * * * 

Peerzadah and Mufti, 2018  * * * * * 

Mwita, 2019 
Shaban, 2019 

* * 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

Zubair and Khan, 2019  * * * * * 

Faisal and Naushad, 2020 * * * * * * 

 

 

โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม 
 

การวเิคราะห์งานเชิงส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการท่ีก าหนดความรับผิดชอบของงาน และระบุ
ลกัษณะเฉพาะของพนกังานในแต่ละต าแหน่ง การวิเคราะห์งานเชิงส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นความรับผิดชอบและหน้าท่ี
ของงานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและระบุความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบติัหน้าท่ี ดงันั้นจึงจ าเป็นส าหรับการ
สรรหาพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดงานและขอ้ก าหนดของงานควรครอบคลุมปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและขอ้ก าหนดทางเทคนิคอยา่งเหมาะสม (Faisal and Naushad, 2020) 

การสรรหาพนักงานเชิงส่ิงแวดล้อม เป็นการสรรหาบุคลากรท่ีมีความตระหนักต่อการปกป้องและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมนโยบายการสรรหาบุคลากรและกลยทุธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั ให้ความส าคญักบัการให้
ความรู้ การอบรม และการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การสรรหาพนกังานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจึงมีความส าคญัต่อองคก์รในบริบทการจดัหาบุคลากรขององค์กร ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มพนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูงยงัคงมองหาองคก์รท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั (Arulrajah, Opatha, and Nawaratne, 2015)  

การคดัเลือกพนักงานเชิงส่ิงแวดล้อม อาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีเกณฑใ์นการประเมินผูส้มคัร เม่ือผูส้มคัรไดรั้บ
การสมัภาษณ์หรือประเมินเพ่ือคดัเลือก บริษทัจะถามค าถามเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงวิธีน้ีเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีดี
ท่ีองค์กรสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้พ่ือคดัเลือกพนกังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้เพ่ิมจากเกณฑ์การคดัเลือก
ปกติท่ีพิจารณาจากหน้าท่ีเฉพาะของงาน และยงัสามารถวดัทศันคติผูส้มคัรท่ีมีต่อเป้าหมายขององค์กรเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการคดัเลือกพนกังานเชิงส่ิงแวดลอ้มได ้(Zubair and Khan, 2019) 

การอบรมและพฒันาพนักงานเชิงส่ิงแวดล้อม ควรมุ่งเนน้การลดอนัตรายท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและลด
ความไม่สมบูรณ์ของระบบนิเวศ กระบวนการน้ีควรมีการพฒันาและก าหนดเป้าหมายให้กบัพนกังานทุกระดบัใน
องค์กร รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีเป็นเป้าหมายของพนักงาน เพ่ือสอนพนักงานให้รู้จกั
วิธีการลดของเสีย วิธีท่ีเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรในองค์กรใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลงังาน 
นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มากข้ึน (Shaban, 2019)  

การประเมินผลงานเชิงส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าท่ีหลกัของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากหากบริษทัท่ีไม่มี
การประเมินผลงานจะไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวได ้การประเมินผล
งานพนกังานตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมินผลงานองคก์ร และเกณฑก์ารประเมินผลงานของพนกังานท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมินผลงานขององคก์รดว้ย (Arulrajah et al., 2015)  
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การจดัการรางวลัเชิงส่ิงแวดล้อม เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รนั้น 
จ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัการรางวลัเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน การจดัการรางวลัเชิงส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่ง
ได ้2 วิธี คือ รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน และ ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ โบนสัเงินสด ส่วนรางวลัท่ีไม่ใช่ตวั
เงิน ไดแ้ก่  การกล่าวยกยอ่งชมเชย และ ให้เกียรติยศ เป็นตน้ (Arulrajah et al., 2015)  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

บทความน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2552-2563 โดยสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. แสดงให้เห็นถึงภาพรวมและแนวโน้มของบทความภายใต้ขอบเขตการจัดการทรัพยากรมนุษย์เ ชิง
ส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาพบว่า นกัวิชาการมีความสนใจศึกษาหวัขอ้ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพบมากท่ีสุด
ในปี 2563 และเน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นกัวิชาการหลายท่านจึงหันมาศึกษา
งานวิจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยลดปัญหาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต โดย วารสารดา้น
การผลิตท่ีสะอาดถูกตีพิมพม์ากท่ีสุด ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยลดมลพิษ ลดของเสีย ลดการใช้
ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็น และลดต้นทุนการผลิต ส าหรับประเภทของบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์มากท่ีสุด คือ 
บทความดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสร้างสมดุลชีวิตในการท างาน มีนกัวิชาการ
จากประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ ศึกษาการพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัแต่ละองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. องค์ประกอบของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงส่ิงแวดลอ้ม แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์งาน 
การสรรหาพนกังาน การคดัเลือกพนกังาน การอบรมและการพฒันา การประเมินผลงาน และการจดัการรางวลั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Arulrajah et al., 2015; Mwita, 2019; Faisal and Naushad, 2020) นอกจากน้ีงานวิจยัน้ี
ยงัช่วยให้องค์กรและนกัวิจยัเขา้ใจรายละเอียดการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นการวิจยัและพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงยงัช่วยสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิก
ในองคก์รจนเกิดความสมดุลในชีวิตการท างานอีกดว้ย 

ส าหรับการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาเจาะลึกลงไป
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะ เพ่ือให้เขา้ใจวิธีการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงส่ิงแวดลอ้มและสามารถ
น าไปประยุกต์ใชก้บัระบบต่างๆ ของธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงกบัองค์กรนั้นๆ 
และสุดทา้ยน้ี ผูวิ้จยัคาดหวงัให้องคก์รน าหลกัการและแนวปฏิบติัไปปรับใชอ้ยา่งจริงจงั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในธุรกิจได ้
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

FACTORS INFLUENCING THE DECISIONS OF TRAVELERS TO  
HEALTH PROMOTION TOURISM 

 

ณฏัฐวรรณ แสนส าราญ1 และ ศศิวิมล มีอ าพล2 
Nattawan Sansumran and Sasivimol Meeampol 

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ โดยส ารวจความคิดเห็นจากผูท่ี้
เดินทางไปท่องเท่ียวหรือจะไปท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยมีระยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดท้ั้งหมดมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับค่าสถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) และการ
วิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่  LSD พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
อยู่ 20 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้15,001 – 
30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดพบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ในทุก
ดา้นมีความคิดเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นบุคลากร มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียงเชิงส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเคย
ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 49.8 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้าน
สถานภาพ และดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อกำรตัดสินใจท่องเท่ียว,พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว,กำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 
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Abstract 
The objective of this independent research is to study factors of marketing mix towards health promotion tourism.  
The behavior of tourists towards health promotion tourism. The behavior of tourists towards health promotion 
tourism. By polling opinions from those who travel or are going to promote health tourism. the samples used in 
this research are the 400 Sample group The period for data collection was from January to March 2021 and the 
questionnaire was used as a study tool. All the collected data were processed by using a computer program. The 
statistical data used for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis 
of variance (One-Way ANOVA) and LSD double-difference analysis. The study of the sample which majority of 
data is from single female age between 20-30 year old Bachelor's degree level of education and income in the 
range of 15,001 to 30,000 Baht. Opinion on marketing ingredient factors found that Opinions on the factors of 
marketing ingredients that influence health promotion tourism decisions. At the highest level and when 
considering each aspect, it was found that in all aspects, the idea was at the highest level. By the personnel side 
has the highest comment level. Health tourism behavior found that most of the sample group had never traveled 
to promote health. Accounted for 50.2 percent and used to promote health tourism Accounted for 49.8 percent. 
The hypothesis testing found that demographic factors of the status and education level The sample group had 
different opinions. Affect the decisions of tourists on health promotion tourism. Statistically significant at a level 
of 0.05. 
 
Keywords: Factors influencing the decisions of travelers, The behavior of tourist, Health promotion tourism 
 

1. บทน า 
 
การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นลกัษณะเดินทางเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ท่ีตวัเองชอบ แลว้จึงจดัสรรเวลาส่วนหน่ึงเพ่ือมาท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งถูกวิธีตามหลกัวิชาการและ 
มีมาตรฐาน เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบ าบดั (Aroma Therapy) และวารีบ าบดั (Water 
Therapy) การท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของนกัท่องเท่ียวรู้สึกผอ่นคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตท่ี
ดี เป็นการเพ่ิมพูนพละก าลงัให้สมบูรณ์แขง็แรง ปรับความสมดุลให้กบัร่างกาย การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
เป็นการเดินทางท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม เพ่ือสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีการผนวกกิจกรรมดา้นสุขภาพเขา้มารวมอยูใ่นการท่องเท่ียวนั้นดว้ย 

ข้อมูลสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยโครงการส ารวจข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวเชิงลึกปี 2562 การนวดและสปา เป็นหน่ึงในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมท่ีมีการ
เติบโตดา้นมูลค่าสูงอยา่งน่าสนใจ +14.52 % ส าหรับประเทศไทยนบัเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ เพราะมีความไดเ้ปรียบดว้ยตน้ทุนท่ีดีทั้งในแง่ของการบริการดา้นสุขภาพ บริการ ค่าใชจ่้าย ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 13 ของประเทศท่ีมีขนาดตลาดท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพใหญ่ท่ีสุด 20 อนัดบัแรกในปี 2556 
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จากสถานการณ์ในปัจจุบนัการเพ่ิมจ านวนประชากรของผูสู้งอาย ุสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 
ท าให้กระแสการดูแลรักษาสุขภาพของผูค้นในสังคมยงัคงมาแรงอย่างต่อเน่ือง จนพฒันากลายมาเป็นพฤติกรรม  
และเกิดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ท าให้พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวหันไปสนใจ และให้ความสนใจใน 
เร่ืองของสุขภาพท่ีมากข้ึน ใจความส าคญัดงักล่าวข้างต้นเม่ือผูค้นเร่ิมหันมาสนใจสุขภาพ และผูค้นชอบการ
ท่องเท่ียว การดูแลสุขภาพจึงเป็นกิจกรรมหน่ึง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพดว้ยการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีน าไปสู่รูปแบบการท่องเท่ียวและการศึกษาปัจจยั
ท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพจักเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ
จดัการ การท่องเท่ียว สนบัสนุนขอ้มูลต่อผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยน าผลไปใช้
ก าหนดแนวทางการตลาดท่องเท่ียวตลอดจนปรับปรุงแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์,2541 อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ 

Philip Kotler ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่
ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์
อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ดา้นราคา  (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน การก าหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม ดา้นบุคคล (People) หรือ
พนกังาน (Employee) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
(ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ,2542) พฤติกรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือ

ท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2538)  1.
เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติต่อส่ือสารต่างกัน  2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมี
ความแตกต่างทั้งในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม 3. การศึกษา ปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน (IM2,2560) 4. อาชีพ  เป็นรูปแบบการด ารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบนั 5. รายได้ คือ
ผลตอบแทนหรือส่ิงท่ีได้มาจากการขายสินค้าและบริการในรูปแบบเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด 6. ภาระ
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ค่าใช้จ่ายหมายถึง รายละเอียดการใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทั้งหมด  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของการรักษา ฟ้ืนฟู บ าบดัสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ Smith and Kelly 
(2006) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีการดูแลแบบองค์รวมโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ ส่งเสริม รักษา และฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2551) เป็นการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามใน
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพกัผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกไปพร้อมกบัการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บ าบดัรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ  
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
Chaiwut Chairerk (2562) ไดศึ้กษา “ปัจจยัการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเขต

เศรษฐกิจพิเศษตาก” จากตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจ านวน 400 
คน ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30–39 ปีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดร้ะหว่าง 20,001–30,000 บาทต่อเดือน โดยปัจจยัท่ีการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เรียงอนัดบัจากมากไปหาน้อย คือ ลกัษณะทางกายภาพ 
ผลิตภณัฑ์ราคา การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และช่องทางการจดัจ าหน่ายแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การจดัการการท่องเท่ียวในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นควรพฒันาปัจจยัทุกดา้นไปพร้อมๆ กนั 

พิทยาทร ยงค์พนัธ (2561) ไดศึ้กษา “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ใน การท่องเท่ียวเกาะพยาม จงัหวดัระนอง” โดยการสุ่มกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเกาะ
พยาม จงัหวดัระนองจ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-35 ปี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพ
สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาภาคกลาง และพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคม์า
ท่องเท่ียวเกาะพยามเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ และไม่เคยมาท่องเท่ียวเกาะพยามมาก่อน มาโดยรถส่วนตวั โดยมีสมาชิก
ผูร่้วมเดินทาง 3-5 คน และมีลกัษณะ ความสมัพนัธ์ของผูร่้วมเดินทางเป็นแบบเพ่ือน ส่วนในดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้
ความส าคญั ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ บริการ ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ 
รายได ้สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนาท่ีต่างกนั รวมถึงในดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีต่างกนั และ
ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีต่างกาย ท่ีต่างกนั 

นรินทร์สิรี เชียงพนัธ์ และ รักษพ์งศ ์วงศาโรจน (2560) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกบั
นกัท่องเท่ียวเพศหญิง จ านวน 325 คน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และใชส้ถิติการ
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ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร ผลจากการศึกษา พบว่านักท่องเท่ียวมี
แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวดา้นแรงผลกัดนัจากภายในในระดบัมาก มีแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวดา้นแรงดึงดูดจาก
ภายนอกในระดบัปานกลาง  

มีอุปสรรคทางการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด และมีแนวโน้มการกลบัมาเท่ียวซ ้ าและบอกต่อมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม
พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวดา้นแรงผลกัดนัจากภายในไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว แต่แรงจูงใจ
ทางการท่องเท่ียวดา้นแรงดึงดูดจากภายนอกและอุปสรรคทางการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ปรีชา คามาดี และสมพงษ์ อศัวริยธิปัติ (2559) ได้ศึกษา “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชลบุรี” เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชลบุรีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มเยาวชนท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรีจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พบว่า 1) นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีเพศต่างกันมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมี
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิต 

ธนัยา พรหมบุรมยแ์ละดร.นฤมล กิมภากรณ์ (2558) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และสุขภาพในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย : เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน” น าผลของขอ้มูลเชิงลึกมาพฒันาแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณระยะท่ีสอง การถดถอยผล
การวิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มท่ีค่อนขา้งชดัเจน ไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมผสมผสานท่องเท่ียวเชิง
นิเวศวฒันธรรมและสุขภาพ (2) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม โดยเฉพาะชาวต่างชาติมกัจะ
มาเรียนในเร่ืองการท าอาหารไทย มวยไทย 3) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมเชิงวฒันธรรมและสุขภาพ ท่ีเห็นชดัท่ีสุด เป็นเร่ือง
ของสปา และ (4) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์สมการถดถอย เม่ือพิจารณาจากค่า 
Standardized Coefficients Beta พบว่า ปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์ท่ีดีของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเรียง
ตามความส าคญั 5 อนัดบัแรก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานท่ี ดา้นความคุม้ค่าเงิน ดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียว ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และด้านบุคลากรแนะน าการท่องเท่ียว ตามล าดบั ส่วนปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อประสบการณ์ท่ีดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย คือ ดา้นความคุม้ค่าของเงิน ดา้นศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว 
ดา้นท่ีพกั ดา้นการเดินทาง/การขนส่งในพ้ืนท่ี ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั 

 
2.3 วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพจ าแนกตามปัจจยั

ประชากรศาสตร์ 
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2.4 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

 
 
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสนบัสนุนขอ้มูลต่อผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
2. สามารถน าผลการวิจยัไปใชก้ าหนดแนวทางการตลาดท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพตลอดจนปรับปรุงแผนการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
 

2.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว หมายถึง ส่ิงท่ีผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวใชพิ้จารณาตดัสินใจเลือก

ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และ
บริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวไปพร้อมกบัการท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการ
บ าบดัรักษาสุขภาพ เกิดการบ ารุงรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

3. วิธีการศึกษา 
 
ในการวิจยัน้ีค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรชายและหญิงท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวหรือจะ

ไปท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มีจ านวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่มาก ผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ
นกัท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริงได ้ดงันั้น ในการท าการศึกษาในคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากร ภายใตส้มมติฐาน คือ ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ผูวิ้จยัใชสู้ตรการค านวณ

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพ 
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้

ตวัแปรอิสระ 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์     
-ดา้นราคา 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
-ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นกระบวนการให้บริการ 
-ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ตวัแปรตาม 
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ของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ
โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ q = 0.5 ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่ายอมรับความคลาดเคล่ือนจากสุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบัร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอย่าง เพ่ือ
ความสะดวกในการประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในคร้ังน้ีควรก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมในการศึกษา จึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือว่าผา่นเกณฑต์ามเง่ือนไขก าหนด คือไม่
น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ แจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างประชากรชายและ
หญิงท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวหรือจะไปท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และท าการแจกแบบสอบถามให้กบัทางกลุ่ม
ตวัอยา่ง 30 ตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่า ซ่ึงได้
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.969 ซ่ึงความน่าเช่ือถือสูงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง โดยจะให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามโดยตรง และส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social media จากผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  385 ตวัอย่าง แลว้
น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ผล 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทฤษฎี 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าข้อมูลมาใชเ้ป็น
แนวทางในการท าวิจยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับ
อธิบายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของนักท่องเท่ียวโดยใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งน้ี 
ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2 มีลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงสามารถแบ่ง
ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบออนไลน์ และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการ
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวั  

เพ่ือทดสอบว่าปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกันหรือไม่ และเม่ือพบความ
แตกต่างจึงท าการวิเคราะห์ต่อดว้ยการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
 จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชากรชายและหญิงท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวหรือจะไปท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม

สุขภาพ จ านวน 400 กลุ่มตวัอยา่ง และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทดสอบสมมติฐานงานการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วน



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 675 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยู ่ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.1  

ในส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความคิดเป็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นบุคลากร มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43  

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียงเชิงส่งเสริม
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเคยท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 49.8 และเม่ือท าการพิจารณาใน
แต่ละกลุ่ม พบว่า 

กลุ่มท่ียงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ียงัไม่เคยเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพคือไม่มีเวลาการเดินทางเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 35.5 หากมีโอกาสท่องเท่ียวจะ
ท่องเท่ียวในรูปแบบการนวดเพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 32.0 จะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม คิด
เป็นร้อยละ 54.2 และความคาดหวงัไดค้ลายเครียด/ผอ่นคลาย คิดเป็นร้อยละ 37.8 

กลุ่มท่ีเคยท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการท่องเท่ียว 1 คร้ังต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 50.8 มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว 2 วนั (คา้ง 1 คืน) ต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางท่องเท่ียวต่อคร้ัง 2,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.7 เดินทางดว้ยตนเอง / ไปกบัครอบครัว,
เพ่ือน,คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 85.4 ทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเวป็ไซต์/เฟสบุ๊ค/ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 43.6 รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวคือการนวดเพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 38.5 และวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
เพ่ือเพ่ือคลายเครียด/ผอ่นคลาย คิดเป็นร้อยละ 32.3 

 
การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ี

แตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอยา่
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ี
แตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มี
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ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา ดา้นบุคลากร 
และดา้นกระบวนการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ท่ีแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ท่ีแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 1 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์       
ดา้นราคา       
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย       
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด       
ดา้นบุคลากร       
ดา้นกระบวนการให้บริการ       
ดา้นภาพลกัษณ์ทาง 
กายภาพ 

      

ภาพรวม       
(  )  แตกต่าง   
(  )  ไม่แตกต่าง 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชากรชายและหญิงท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวหรือจะไปท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด 
 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพประกอบไปดว้ย 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความคิดเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยดา้นบุคลากร มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43 

3. พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียงเชิงส่งเสริมสุขภาพ และ
เม่ือท าการพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ียงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ียงั
ไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพคือไม่มีเวลาการเดินทางเพียงพอ หากมีโอกาสท่องเท่ียวจะท่องเท่ียวใน
รูปแบบการนวดเพ่ือสุขภาพ จะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม และความคาดหวงัไดค้ลายเครียด/
ผอ่นคลาย 

กลุ่มท่ีเคยท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการท่องเท่ียว 1 คร้ังต่อปี มีระยะเวลาท่ีใช้
ในการเดินทางท่องเท่ียว 2 วนั (คา้ง 1 คืน) ต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวต่อคร้ัง 2,001 – 5,000 บาท 
เดินทางดว้ยตนเอง / ไปกบัครอบครัว,เพ่ือน,คู่รัก ทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเวป็ไซต์/เฟสบุ๊ค/ไลน์ รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวคือการนวดเพ่ือสุขภาพ และวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือเพ่ือคลายเครียด/
ผอ่นคลาย  

4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ และดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท ดงันั้น ผูป้ระกอบการ 
รวมถึงผูท่ี้สนใจจะประกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ สามารถน าขอ้มูลไปประกอบการก าหนด
แนวทางการตลาด หรือจดัท าแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มคน
โสด ท่ีอยู่ในวยัท างานหรือเร่ิมท างาน โดยมีรายได้ไม่สูงมากนัก คนกลุ่มน้ีจึงให้ความส าคญัในเร่ืองของราคา 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าในการจ่ายต่อคร้ังมากท่ีสุด  

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความคิดเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
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ดา้นบุคลากร มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43 4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์
ด้านสถานภาพ และด้านระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ รวมถึงผูท่ี้สนใจจะประกอบกิจการดา้น
การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ สามารถน าขอ้มูลไปประกอบการก าหนดแนวทางการบริการถือเป็นหวัใจส าคญั
ในการส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด โดยผา่นตวักลางอย่างเช่นบุคลากร เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพสามารถให้ความรู้ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างเช่ียวชาญ สร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัสามารถสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนัได ้

3. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียงเชิงส่งเสริม
สุขภาพมีเหตุผลท่ียงัไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพคือไม่มีเวลาการเดินทางเพียงพอ หากมีโอกาส
ท่องเท่ียวจะท่องเท่ียวในรูปแบบการนวดเพ่ือสุขภาพ จะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม และความ
คาดหวงัไดค้ลายเครียด/ผ่อนคลาย กลุ่มท่ีเคยท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการท่องเท่ียว 1 
คร้ังต่อปี มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว 2 วนั (คา้ง 1 คืน) ต่อคร้ัง  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวต่อคร้ัง 2,001 – 5,000 บาท เดินทางดว้ยตนเอง / ไปกบัครอบครัว,เพ่ือน,คู่รัก 
ทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเว็ปไซต์/เฟสบุ๊ค/ไลน์ รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวคือการนวดเพ่ือสุขภาพ และ
วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือเพ่ือคลายเครียด/ผ่อนคลาย ดงันั้น ข้อมูลส่วนน้ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ เน้นไปทางกลุ่มลูกค้าท่ีไม่มีเวลามาใช้บริการ และนักท่องเท่ียวท่ีไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ กระตุน้ให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์  
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การศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา 

A Study of Strategies to Create Competitive Advantages of 
AB Kitchenware shop, Phang Nga 

 

ณฐัจงกล อัคราพิทักษ์1 และ ปราณ ีเอี่ยมละออภัคดี2 
Nutjongkol Arkkarapitak and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษาความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขา
พงังา 2.ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา 3.ศึกษาแนวทางก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของร้าน 
AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัใช้ในการศึกษาคือลูกค้าร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา จ  านวน 400 คน 
เจา้ของและพนกังานร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาจ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 1.แบบสอบถาม  2.แบบ
สัมภาษณ์ 3. SWOT Analysis  4.Tows Matrix  ผูว้ิจยัท  าการวิเคราะห์ผลโดยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  ประกอบอาชีพรับจา้ง รายได ้20,001-30,000 บาท มาใชบ้ริการกบัเพ่ือน/คนรู้จกั ตนเองเป็นผู ้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือสินคา้เพ่ือใชง้าน  เขา้มาใชบ้ริการสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เวลา 18.01-20.00 น. ช่วงก่อน/หลงั
เลิกงาน เขา้ใชบ้ริการเพราะสินคา้ราคาถูกสมเหตุสมผล ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยูท่ี่ 500-1000 บาท ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมตลาดบริการ รองลงมาคือด้านบุคคล ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหาของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาคือ 1. 
กลยุทธ์รักษาฐานลูกคา้  2.กลยุทธ์เน้นการสร้างความแตกต่าง 3.กลยุทธ์ปรับปรุงเร่ืองลกัษณะทางกายภาพ บุคคล และ
กระบวนการ 
 
ค ำส ำคัญ : กลยทุธ์ทำงกำรตลำด, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
 

Abstract 
This research aims to 1. Study the satisfaction of marketing mix (7Ps) of AB Kitchenware, Phang Nga.  
2.  Study about AB Kitchenware’s customers behavior.  3.  Study about guidelines for determining competitive 
strategy of AB Kitchenware shop, Phang Nga.  The sample group used by the researcher was 400 customers, 
owners and employees of AB Kitchenware Phang Nga.  The tools used in the study were 1.  Questionnaire 2. 
Interview form 3.  SWOT Analysis 4.Tows Matrix.  The researcher analyzed the results by finding frequency, 
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percentage, mean and standard deviation.  The results of the study showed that most of the customers who came 
to use the service were female, the ages between 31 to 40 years old .  Education level Diploma /  Vocational 
Certificate, employment income 20,001-30,000 baht to use the service with friends / acquaintances. They are the 
influencers in making a decision of purchasing, demanding the products that useable . Service guests come once a 
week from 18.01-20.00 hours before / after work. Access the service because the price is low and reasonable. The 
cost per time is 500-1000 baht. Customers are satisfied with the price, products, distribution channels and service 
market promotion.  Secondary are the personality, physical characteristics, Processing aspect.  The most suitable 
strategy to solve the problem of AB Cookware, Phang Nga is 1. Strategy to maintain customer base 2. Strategies 
focus on differentiation 3. Strategies for improving physical characteristics, people and procedure. 
 
Key words : Marketing strategy, Marketing mix, Customer behavior, Competitive advantage 
 

1. บทน า 
 

ร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพังงา เป็นธุรกิจท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองครัวครบทุกชนิด ทั้ งปลีกและส่ง ราคาถูก รวมถึง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์งานช่างอุปกรณ์การเกษตร และพลาสติก ปัจจุบนัร้านเราเป็นร้านท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัพงังา มีเน้ือ
ท่ีประมาณ 2 ไร่ มีสินคา้ให้เลือกมากมาย ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้มีทั้งเจา้ของกิจการ โรงแรมรีสอร์ต ชาวสวน รวมถึงประชาชน
ทัว่ไปในจงัหวดัพงังาและจงัหวดัใกลเ้คียง แต่เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบโดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี  พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 คาดว่าจะ
ชะลอตวัลง ลดลงร้อยละ 0.6 (กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค2563) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
การคา้ปลีก-คา้ส่ง ท าให้ประชาชนระวงัเร่ืองการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ซ่ึงร้าน AB เคร่ืองครัวก็เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผลกระทบน้ี โดยไม่สามารถท ายอดขาดไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดคื้อ เพ่ิมข้ึน 20% จากปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังา มียอดขายในปี พ.ศ. 2562 อยูท่ี่ 48 ลา้นบาท (เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา, 2563) ดว้ยเหตุ
น้ีผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษาความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา 
2.ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา 3.ศึกษาแนวทางก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังา โดยคาดหวงัประโยชน์ระยะสั้ นคือ 1.เพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจ 20% 2. รักษาฐานลูกคา้เก่าและเพ่ิมฐาน
ลูกคา้ใหม่ 3.สร้างความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวท่ีคาดหวงัคือ 1.เพ่ิม
ยอดขายให้มากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้20% เพ่ือการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 2.เพ่ือรับมือกบัการแข่งขนัในอนาคตท่ีสูงข้ึน
เร่ือยๆ  3.ลูกคา้เกิดความจงรักภคัดีต่อร้านคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการท าวิจัยเร่ืองการศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา มี
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งท ากบัการวิจยัท่ีสามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 
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1.  เคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยใช ้(SWOT Analysis) การวิเคราะสภาพแวดลอ้มของธุรกิจหรือการ
วิเคราะห์ SWOT เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนซ่ึงจะท าให้เราสามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ บุคคลผูท่ี้
คิดคน้ทฤษฎี SWOT คือ (Albert Humphrey, 1960) การท างานของ SWOT จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน โดยสภาพแวดล้อมภายในจะเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง ( S-Strength ) และจุดอ่อน ( W – 
Weaknesses ) โอกาส ( O – Opportunities ) และอุปสรรค   ( T – Threats ) ในการด าเนินงานขององคก์ร 

2. เคร่ืองมือการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ (Tows Matrix) TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ผลการวิเคราะห์ 
SWOT มาก าหนดกลยทุธ์ทางเลือกต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นว่าเม่ือธุรกิจเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกคือโอกาสและอุป
สรรค ์จะใชส้ภาพแวดลอ้มภายในคือจุดแข็งและจุดอ่อนด าเนินการอยา่งไร (วิรัช สงวนวงศ์, 2560)  TOWS ถูกคิดคน้โดย( 
Philip Kotler, 2005) การท างานของ TOWS Matrix นั้ นจะน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT มาจบัคู่เขา้ดว้ยกนั เพ่ือมาวิเคราะห์ก าหนดกลยทุธ์ 

3. แนวคิดทฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ 3 ระดบั  (Strategic Management) การก าหนดกลยุทธ์ถือเป็นขั้นตอนต่อมาจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงกลยทุธ์ขององคก์าร (Michale E. Potter, 1980) ไดเ้สนอแนวคิดไวด้ว้ยกนั 3 ระดบั คือ 1.
กลยทุธ์ระดบับริษทั 2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ  3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

4.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค ( Consumer Behavior ) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 อ้างอิงจาก (Kotler, 
Philip,1999) Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ย 6Ws, 1H ซ่ึงเป็นค าถามและ 7Os ซ่ึงเป็นค าตอบ 

5. ทฤษฎีความพึงพอใจ ( Satisfaction Theory ) Shelly  อา้งโดย ประกายดาว, 2536 ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุข
เป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืน ๆ การวดัความพึงพอใจ
สามารถท าไดโ้ดยการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 

6. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  เป็นแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) 
ของ Philip  Kotler  กล่าวไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  
Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์2.  ดา้นราคา 3.  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 5. ดา้นบุคคล 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 7.  ดา้นกระบวนการ (ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน์ ,2541) 

จากการท าวิจัยเร่ืองการศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา มี
งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. เหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทองกญัญารัตน์
ผลการศึกษาพบ ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จ าหน่าย ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ใน
ระดบัพึงพอใจ และพึงพอใจอยา่งยิง่ในดา้นบุคคล 
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2. นนัทน์ภสั สงวนวงษ ์2558 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ และ ปัจจยัดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวทนัสมยัของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  

3. คะนึงนิจต ์หนูเช็ก 2561 ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการสินคา้และบริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต 
ผลการศึกษาพบว่าการก าหนดกลยุทธ์ทาง การตลาดมีผลต่อการจดัการสินคา้ท่ีดี โดยปัจจัย ทางการตลาดทท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึง ไดแ้ก่ คุณค่าผลิตภณัฑ์ ราคา ความสะดวกในการซ้ือ บรรยากาศภายใน การส่งเสริมการขาย และลกัษณะการ
ให้บริการ มีอิทธิพลต่อ การเลือกซ้ือสินคา้ในซุปเปอร์มาเก็ตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอายุ รายได ้ระดบัการศึกษา และผูร่้วมเดินทางมีอิทธิพลต่อจ านวนค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ปะราสร อเนก 2557 ไดศึ้กษาเร่ืองความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมกรณีศึกษา
เขตอ าเภอ เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดคือร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรมีอธัยาศยัท่ีดี
ต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในระดบัมากท่ีสุดว่ามีผลต่อความสามารถ ทางการแข่งขนัของ
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม มีระดบั ความเห็นดว้ยว่าร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งจ าหน่ายสินคา้ เฉพาะตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ทัว่ไปจ าหน่ายสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพจ าหน่ายสินคา้ให้มีความหลากหลายมีภาชนะ หรือบรรจุภณัฑท่ี์สะอาด มีการแนะน าและ
ให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีชดัเจน และจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ไม่เป็นสินคา้ท่ีหมดอาย ุ ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรตั้งอยู่ใน
ท าเลท่ีท าให้ ลูกคา้สามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยในระดบัมากคือร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรมี
การบริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ 

5. นภทัร ไตรเจตน์ 2558 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ร้านโซ
ห่วยกรณีศึกษาในตลาดไทปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps โดยรวมอยู่
ใน ระดบัมาก โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑมี์ความตอ้งการให้สินคา้ภายในร้านมีความทนัสมยั ก าลงัเป็นท่ีนิยมใน ปัจจุบนั มีสินคา้
ไวค้อยให้ บริการท่ีหลากหลาย ดา้นราคา ตอ้งการให้ราคาของสินคา้อยูใ่นเกณฑท่ี์ ยอมรับไดเ้ม่ือเทียบกบัร้านคา้อ่ืน ๆ และ
ราคาของสินคา้เม่ือเทียบกบัคุณภาพ หรือปริมาณท่ีไดรั้บมี ความเหมาะสม ในขณะท่ีดา้นสถานท่ีตอ้การร้านคา้ตั้งอยูใ่น
แหล่งชุมชนเดินทางสะดวก และมีการจดั วางสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ทาให้หาสินคา้ไดส้ะดวก ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตอ้งการให้มี การเปล่ียนคืนสินคา้ได ้และมีการลดแลกแจกแถม สาหรับดา้นบุคคลตอ้งการให้มีความซ่ือสัตยต่์อ 
ลูกคา้และมีการบริการท่ีเป็นมิตรเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดีสุภาพและเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ในดา้น กระบวนการให้บริการ 
ตอ้งการกระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกตอ้งครบถว้น และ กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว และ
ดา้นการสร้างและนาเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตอ้งการความมีเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของชุมชน และการตกแต่งร้านสวยงาม  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านABเคร่ืองครัวสาขาพงังา เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี วิธีการเก็บข้อมูลใน
การศึกษาในส่วนการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จะใช้การสัมภาษณ์เจ้าของร้านและพนักงานร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังาแบบมีโครงสร้างจ านวนรวมทั้งสิน 3 คน  และ การแจกแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรร้าน AB 
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เคร่ืองครัวสาขาพงังาจ านวน 400 คน ส่วนการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จะใชศึ้กษารวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งจากหนงัสือ บทความ บทวิเคราะห์ อินเทอร์เน็ตรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ในส่วนประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดงัน้ี 1. เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัว สาขาพงังา จ  านวน 1 คน   

2. พนกังานท่ีมีอายงุานไม่ต ่าจาก 5 ปี ของร้าน AB เคร่ืองครัว สาขาพงังาจ านวน 2 คน   3. ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังา จ  านวน 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการศึกษาจ านวน 4 เคร่ืองมือไดแ้ก่  1. การสัมภาษณ์
เจ้าของร้านและพนักงานร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาแบบมีโครงสร้างเป็นค าถามแบบปลายเปิดจ านวน 5 ข้อ  2. 
แบบสอบถามถึงปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาจ านวน 400 ชุด  3.การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เพ่ือท่ีจะทราบถึงสภาวะแวดลอ้มและเพ่ือท่ีจะมองเห็นภาพรวมของธุรกิจท่ีแทจ้ริง   4. ก  าหนดกลยทุธ์ทางเลือก
ต่าง ๆ โดยใช ้TOWS Matrix โดยมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. หลงัจากไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของร้าน และพนักงานร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา จะท าการสรุปผลการ

สัมภาษณ์เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ถึงสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรค ์ 
2. หลงัจากแจกแบบสอบถามเรียบร้อยน าขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้ง และท าการลงรหัส เพ่ือประมวลผลทางสถิติ

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือศึกษาหาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังา โดยมีขอ้มูลดงัน้ี 2.1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ห่าค่าความถ่ีและร้อยละ  
2.2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมของลูกคา้เก่ียวกับการเข้าใช้บริการร้าน AB เคร่ืองครัวและการตัดสินใจซ้ือสินคา้ร้าน AB 
เคร่ืองครัว มาค านวณหาค่าร้อยละและค่าความถ่ี  2.3.ขอ้มูลด้านความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 3.หลงัจากไดข้อ้มูลท่ีประมวณผลจากโปรแกรมประมวลผลทางสถิติส าเร็จรูปเรียบร้อยแลว้  จากนั้นขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจตามหลกัทฤษฎี SWOT Analysis  และท าการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดย
ใช ้TOWS Analysis  เพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหายอดขายของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิหลงัจากเก็บแบบสอบถามลูกค้าร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา จ  านวน 400 ชุด และน า

ข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปได้ผลการศึกษาดังน้ี   1.ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53 
ช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.5 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 55.3 อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 
27.5 ช่วงรายได ้20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.5    2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมของลูกคา้
เก่ียวกบัการใชบ้ริการร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ เขา้มาใชบ้ริการร้าน AB  เคร่ืองครัวสาขาพงังา 
กบัเพ่ือน/คนรู้จกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา คือ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 80.8  มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองครัวเพ่ือการใชง้าน  คิดเป็นร้อยละ 85 เขา้มาใชบ้ริการร้าน AB 
เคร่ืองครัวท่ีความถ่ีสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41.5 เขา้ใชบ้ริการร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาเวลา 18.01-20.00 น. 
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คิดเป็นร้อยละ 28.5 โอกาสในการเขา้ใชบ้ริการร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาคือช่วงเวลาว่างก่อน/หลงัเลิกงาน คิดเป็นร้อย
ละ 44.8 เหตุผลในการเขา้ใชบ้ริการร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาเพราะสินคา้ราคาถูกสมเหตุสมผลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 มีการใช้จ่ายในการเขา้ใช้บริการร้านเคร่ืองครัวต่อคร้ังจ านวน 500-1000 บาท คิด ป็นร้อยละ 29    3.ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา พบว่า ดา้นราคาอยู่
ในระดบัพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.55 ในส่วนสินคา้มีการลดราคาตามวนัส าคญัต่าง ๆมีความพึงพอใจสูงสุด  ดา้น
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 ในส่วนมีสินคา้ให้เลือกหลายหลายมีความพึงพอใจสูงสุด ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 ในส่วนร้านคา้มองเห็นง่ายเป็นจุดเด่นมีความพึงพอใจ
สูงสุด ดา้นส่งเสริมการตลาดบริการอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.55 ในส่วนมีส่วนลดให้ลูกคา้เจา้ประจ า มี
ความพพอใจสูงสุด ดา้นบุคคลบริการของร้านอยูใ่นระดบัพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.43 ในส่วนผูข้ายมีบุคลิกท่ีดีมีความพึง
พอใจสูงสุด ดา้นลกัษณะทางอยู่ในระดบัพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.46 ในส่วนมีท่ีจอดรถเพียงพอไวค้อยบริการมีความพึง
พอใจสูงสุด ดา้นกระบวนการของอยู่ ในระดบัพึงพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.39 ในส่วนร้านคา้มีกระบวนการบริการท่ี
ถูกตอ้งแม่นย  ารวดเร็วมีความพึงพอใจสูงสุด 

ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิหลงัจากการสัมภาษณ์เจา้ของและพนกังานร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังาดว้ยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างดว้ยค าถามปลายเปิด สามารถสรุปเน้ือหาไดด้งัน้ี ร้านคา้มีการแข่งขนัก็ค่อนขา้งสูง ท าให้ทางร้านตอ้งหา
วิธีปรับปรุงและพฒันาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริการ เร่ืองสินคา้ การตลาด หรือแมก้ระทัง่เร่ืองออนไลน์ แต่
ร้านยงัคงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อคู่แข่ง ร้านมีจุดแข็งคือ ขนาดของร้านใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัพงังา อยูใ่จกลางเมือง
และติดถนนใหญ่ มีท่ี จอดรถสะดวก สินคา้มีให้เลือกมากมายหลากหลายราคา และมีคุณภาพมาตรฐาน สามารต่อรองราคา
สินคา้ได ้ขายสินคา้ไดร้าคาถูกกว่าคู่แข่ง  เปิดร้านมานานท าให้มีฐานลูกคา้เยอะ ส่วนจุดอ่อน คือ ท่ีจอดรถและจุดช าระเงิน
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พนักงานใหม่ยงัคงไม่มีความรู้ในเร่ืองสินคา้ท่ีมากพอไม่สามารถตอบลูกคา้ไม่ได ้
ร้านมีกลยุทธ์ดา้นราคาและจดัโปรโมชั่นทุกเทศกาล และมีเป้าหมายในอนาคตเก่ียวกบัธุรกิจคือ เปิดสาขาเพ่ิมและท า
การตลาดออนไลน์ 

ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มธุรกิจคา้ปลีกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้าน AB 
เคร่ืองครัวสาขาพงังา คือ แนวโน้ม เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่า การส่งออกสินคา้ปรับตวั
ลดลงร้อยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน รวมปรับ ตวัลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามล าดบัอตัราเงิน
เฟ้อทัว่ ไปเฉล่ีย อยู่ท่ีร้อยละ-0.9 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP (กองยุทธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค 2563 ) และพบว่าในปี 2563 ธุรกิจชอ้ปออนไลน์มีมูลค่าท่ี 220,000 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของ
คา้ปลีกทั้งประเทศชอ้ปป้ิงออนไลน์ในปี 2563 มีการเติบโต 35% จากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 163,300 ลา้นบาท สัดส่วน 3% 
ของคา้ปลีกทั้งประเทศ (ผูจ้ดัการ, 2563)  

หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูศึ้กษาจึงไดว้ิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 1. เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงลดลง 0.6% ในปี พ.ศ. 
2563  ปัญหาท่ีพบคือ ท าให้ประชาชนระวงัเร่ืองการจบัจ่ายใชส้อยกนัมากข้ึน ( กองยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค 2563 ) 2. ดา้นบุคคล ปัญหาท่ีพบคือ พนักงานบางส่วนยงัขาดความรู้ในเร่ืองของสินคา้ ท าให้เกิดความล่าชา้และ
ไม่เขา้ใจกนักบัลูกคา้ ท าให้ลูกคา้ไม่ประทบัใจและอาจไปใช้บริการร้านอ่ืนได ้ (เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา,  
2563) 3. ดา้นการคา้ออนไลน์ ปัญหาท่ีพบคือ ตลาดออนไลน์โตข้ึนอยา่งมาก จากปี 2562 ถึง 35% (ผูจ้ดัการ, 2563) ลูกคา้
บางส่วนหันไปสั่งสินคา้ช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน  4. ท่ีจอดรถ ปัญหาท่ีพบคือ ช่วงเวลาลูกคา้เยอะ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
ลูกคา้อาจไปใชบ้ริการร้านอ่ืนได ้(เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา,  2563) 5. กระบวนการ ปัญหาท่ีพบคือ เน่ืองจาก
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จุดช าระเงินมี 2 จุดเท่านั้น ช่วงเวลาคนเยอะอาจจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ ท  าให้เกิดความล่าชา้ และสินคา้บาง
ชนิดของไม่เพียงพอต่อการขาย (เจา้ของร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา,  2563) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาพบว่าจากผลการวิจยัดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด (7ps) ของลูกคา้ร้าน AB เคร่ืองครัว

สาขาพงังา พบว่า ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ ของลูกคา้อยู่
ในระดบัพึงพอใจอยา่งมาก ส่วนในดา้น ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัพึง
พอใจ จึงน าขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์ตามหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรณ์ SWOT เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์กลยทุธ์ทางเลือกต่าง ๆ  โดยเคร่ืองมือ TOWS Matrix พบว่า 
ร้าน AB เคร่ืองครัวสาขาพงังา มีสภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกดี จึงเหมาะสมท่ีจะใชก้ลยุทธ์เชิงรุก เป็นกลยุทธ์
การแข่งขัน ( Competitive Strenght ) ในส่วน Differencetation คือกลยุทธ์เน้นการสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์น้ี
สอดคลอ้งกบั กลยุทธ์ระดบัธุรกิจท่ีมุ่งเน่นเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ส่วนกลยุทธ์กลยุทธ์ CRM แบบ Retention 
หรือกลยทุธ์รักษาฐานลูกคา้เก่า และ กลยุทธ์ดา้นการตลาด ( Marketing Strategy ) ท่ีไดจ้ากการน าผล SWOT เพ่ือน าผล
มาวิเคราะห์กลยทุธ์ทางเลือกต่าง ๆ โดยเคร่ืองมือ TOWS Matrix มีความสอดคลอ้งกบั กลยทุธ์ระกบัหน้าท่ี ( Functional 
Strategy ) ในส่วน กลยทุธ์ดา้นการตลาด ( Marketing Strategy )  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

หลงัจากนั้นน าขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้งของธุรกิจตามหลกั SWOT Analysis เพ่ือก าหนด
กลยทุธ์ทางเลือกโดยใชเ้คร่ืองมือ Tows Matrix สามารถสรุปกลยทุธ์ทางเลือกไดด้งัน้ี 1.กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง  2.
กลยทุธ์ปรับปรุงในเร่ืองลกัษณะทางกายภาพ บุคคล กระบวนการ 3. กลยทุธ์ CRM รักษาฐานลูกคา้เก่าโดยการท ากลยุทธ์
ดา้นการตลาด 4.กลยุทธ์การท าการตลาดออนไลน์ จากนั้นน ากลยุทธ์ท่ีไดม้าประเมิณทางเลือกในแต่ละกลยุทธ์เพ่ือคน้หา
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยการใชว้ิธีถ่วงน ้ าหนักตามความส าคญัของกลยทุธ์แบ่งเป็น 4 ดา้นคือ 1. ความเหมาะสมดา้น
งบประมาณ 2. ความเหมาะสมดา้นเวลา 3. ความเหมาะสมดา้นความคุม้ค่า 4. ความพร้อมของกิจการ ส่วนการก าหนด
คะแนนการประเมิณ 5 = ดีมากท่ีสุด 4 = ดีมาก 3 = พอใช ้2 = น้อย 1 = น้อยมากท่ีสุด สามารถสรุปไดด้งัน้ี กลยุทธ์ท่ีได้
คะแนนถ่วงน ้ าหนักมากท่ีสุดคือ  กลยุทธ์รักษาฐานลูกคา้ ไดค้ะแนนเท่ากบั 5.4  รองลงมาคือ กลยุทธ์เน้นการสร้างความ
แตกต่าง ไดค้ะแนนเท่ากบั 5.1 อนัดบัสามคือกลยทุธ์ปรับปรุงในเร่ืองลกัษณะทางกายภาพ บุคคล กระบวนการ ไดค้ะแนน
เท่ากบั 4  และอนัดบัสุดทา้ยคือกลยทุธ์การท าการตลาดออนไลน์ ไดค้ะแนน 2.25  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจากการประเมิณทางเลือกในแต่ละกลยทุธ์ เพ่ือท าการหากลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุด ผลปรากฏว่ากลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ กลยทุธ์การท าการตลาดออนไลน์ ไดค้ะแนนถ่วงน ้าหนกัท่ี 2.25  ผูว้ิจยั
ไดมี้ความคิดเห็นว่า  จากขอ้มูลทุติยภูมิในโลกยคุปัจจุบนั ตลาดออนไลน์มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ี
เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การท าการตลาดออนไลน์ในอนาคตจึงมีความส าคญัส าหรับธุรกิจ หากให้ความส าคญักบัการท าการตลาด
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ออนไลน์มากข้ึนอาจเป็นช่องทางท่ีจะสามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกทาง และอาจเป็นช่องทางในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนัในอนาคต ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และยอดขายของร้าน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 1. การเก็บขอ้มูลเฉพาะลูกคา้ของเราอาจไม่เพียงพอ อาจจะตอ้งขยายขอบเขต
การวิจยั เพ่ือท่ีจะไดค้รอบคลุมประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ลูกคา้เราดว้ย เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพ่ิมเติมท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 2. ควรท าวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ิมเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือให้ตอบโจทยด์า้นความพึงพอใจท่ีมากข้ึน 
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ปัจจยัเหตุจูงใจทีท่ าให้พนักงานลาออก และระดบัความพงึพอใจต่องาน : 
กรณศึีกษาพนักงานบริษัทโอซาก ิเทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

The motivating factors for employees to leave and level of job satisfaction  
Case study for Osaki Trading (Thailand) Co., Ltd 

 

ณัฐธยาน์ สุคนัธมาลา1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 

Nattaya Sukanthamala and Pussadee Polsaram 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจท่ีท าให้พนกังานลาออก และแนวทางในการสร้างระดบั
ความพึงพอใจต่องานของพนกังานบริษทัฯ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีด้านองค์ประกอบและความคาดหวงั ความพึง
พอใจในการท างาน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การเสริมแรง แนวคิดการเพ่ิมคุณค่าในงาน การวิเคราะห์ SWOT และการวิ
เคราะผงัก้างปลา  โดยท าการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและสาเหตุของการลาออกกับประชากรพนักงาน
ทั้งหมดในบริษทั จ านวน 15 คน และการส่มตวัอย่างในสัมภาษณ์พนกังานท่ีเคยลาออกจากบริษทั จ านวน 12 คน 
จากจ านวนพนกังานท่ีเคยลาออกทั้งหมดตลอดระยะเวลา 6 ปี จ านวน 35 คน การวิเคราะห์ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
น าเสนอขอ้มูลแบบเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นการบริหารและดา้น
สวสัดิการและเงินเดือน มีผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจต่องานและการตดัสินใจลาออกของพนกังานมากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บโอกาสเติบโต กา้วหนา้ในสายงานของตน เงินเดือนและสวสัดิการ ความภูมิใจใน
งานท่ีท าอยู ่และมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีความยติุธรรม มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 

 
ค ำส ำคัญ : กำรลำออก, ธ ำรงรักษำ, พนักงำน 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the employees' resignation motivating factor, and guidelines on 
increasing the job satisfaction via the theoretical concepts of composition and expectation, job satisfaction, 
achievement motivation, reinforcement, SWOT analysis, and fishbone diagram analysis. The Satisfaction and 
Reasons for the Resignation Questionnaire was used for 15 company's current employees and the sample group 
of 12 resigned employees out of 35 throughout 6 years. The analysis was based on statistics, mean percentage, 
and presented descriptive data. The result of this study showed that the relationship between employees and 
employers, and the welfare and salary management affect the job satisfaction and resignation decision the most. 
The factors of opportunity, growth, salary and welfare, work pride, and fair management expectation affect job 
satisfaction as well. 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
บริษทั โอซากิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั เปิดด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด าเนินธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยจดั

จ าหน่ายสินคา้ประเภทอะไหล่เคร่ืองจกัรให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีพนกังาน ณ ปัจจุบนั จ านวน 16 คน  ได้
ด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงปัญหาท่ีทางบริษทัฯ พบเจอนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2563 มีอตัราการ
ลาออกสูงถึง 29.45% ทั้งน้ีโดยผลการส ารวจพบว่า แผนกท่ีมีอตัราการลาออกสูงท่ีสุดไดแ้ก่แผนกฝ่ายขาย จ านวน 
13 คน และแผนกผูช่้วยฝ่ายขาย จ านวน 9 คน เปรียบเทียบจากจ านวนพนกังานท่ียงัคงท างานอยู ่ณ ปัจจุบนั 

 
ตารางที่ 1 สถิติการเขา้-ออกของพนกังานบริษทั โอซากิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ปีพ.ศ. จ านวนพนักงาน

ทีรั่บเข้าท างาน 
จ านวนพนักงาน

ทีล่าออก 
จ านวนพนักงาน

คงเหลือ 
สถิติ 

การลาออก 
(%) 

สาเหตุการลาออก 

2558 6 1 5 16.67% ลาออก 
2559 4 2 7 22.22% ลาออก 

2560 4 2 9 18.18% ลาออก, ไม่ผา่นการทดลองงาน 1 คน 
2561 14 11 12 47.83% ลาออก, ไม่ผา่นการทดลองงาน 2 คน 
2562 15 9 18 33.33% ลาออก, ยา้ยสถานประกอบการ 1 คน 

2563 8 10 16 38.46% ลาออก, ยา้ยสถานประกอบการ 2 คนไม่
ผา่นการทดลองงาน 2 คน 

รวม 51 35 16 29.45%  

ท่ีมา : ขอ้มูลจากแผนกบุคคลบริษทั โอซากิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั, 22 พฤศจิกายน 2563 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้พนกังานของบริษทัตดัสินใจลาออก ศึกษา

ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานในองคก์ร และหาแนวทางแกไ้ขในการลดปัญหาการลาออกของพนกังาน 
และวิธีธ ารงรักษาให้พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพอยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด  
เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยไ์ดรู้้ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุในการตดัสินใจลาออกของ

พนกังาน และไดท้ราบถึงความพึงพอใจต่องานของพนกังานท่ีมีต่อบริษทัฯ เพ่ือหาแนวทางธ ารงรักษาให้พนกังาน
คงอยู่กบับริษทัไดน้านท่ีสุด น าผลการศึกษาน้ีไปเป็นขอ้มูลประกอบการทบทวนนโยบายดา้นการบริหารงานให้
สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของพนกังานมากท่ีสุด เพ่ือธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูคู่่
องกรไดน้านท่ีสุดและมีส่วนร่วมในการพฒันาให้บริษทัเติบโต  รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี
ก าลงัประสบปัญหาเดียวกนัอยูต่่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 ทฤษฏีองค์ประกอบและความคาดหวัง (Expectancy and Valence Theory) 

 
วูมม์ Vroom. (1984) การลาออกของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างพลงัท่ีตรงขา้มสองอย่างคือ 

ปัจจยัเก้ือหนุนให้คงอยู่ (Forces to remain) และปัจจยัผลกัดนัให้ลาออก (Forces to leave) ทฤษฎีความคาดหวงัจาก
การท างาน ระบุว่าองคป์ระกอบความพึงพอใจในงานมี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบงัคบับญัชา (supervision) กลุ่มเพ่ือน
ร่วมงาน (work group) เน้ือหาของงาน (job content) ค่าตอบแทน (wage) โอกาสกา้วหน้า (promotional opportunity) 
และชัว่โมงการท างาน (hours of work)  

 

2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 
McClelland (1973) เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะว่าความตอ้งการท่ีแสวงหาการเรียนรู้โดยอาศยัชีวิตและการท่ีบุคคล

มุ่งท่ีความตอ้งการเฉพาะอย่าง มากกว่าความตอ้งการอ่ืน คือ 1. ความตอ้งการความส าเร็จ (need for Achievement 
เขียนย่อว่า nAch) 2. ความตอ้งการความรักใคร่ผูกพนั (Need for Affiliation เขียนย่อว่า nAff) 3. ความตอ้งการมี
อ านาจ (Need for Power เขียนยอ่ว่า nPow)  

 

2.3 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
 
สกินเนอร์ (1938) การเสริมแรงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และหยุด

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา ไดแ้ก่ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) การเสิรมแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement) การลงโทษ (Punishment) การยกเลิก (Extraction) ระบบรางวลั (Reward systems) เพ่ือให้การ
ท างานในระดบัสูงข้ึนและผลผลิตมากข้ึน ผูบ้ริหารจะสามารถหย ัง่ลึกถึงทฤษฎีการจูงใจ เพ่ือออกแบบโปรแกรม
การจูงใจท่ีมีประสิทธิผลส าหรับพนกังาน 

 

2.4 แนวคดิการเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
 
สนัน่ เถาชารี (2013) แนวคิดของเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรดว้ยการเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) จึงเป็น

กิจกรรมด้านการบริหารจัดการท่ีเน้นการออกแบบลกัษณะงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงแบบจ าลอง
คุณลกัษณะงานว่าเป็นวิธีการเพ่ิมคุณค่างานมีพ้ืนฐานมาจากการพิจารณาสภาวะทางจิตวิทยา (Psychological States) 
3 ประการท่ีส าคัญ ซ่ึงจะมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ 1. ประสบการณ์รับรู้ว่างานนั้นมีความหมาย 
(Experienced Meaningfulness of Work) 2. ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ของงาน (Experienced Responsibility 
for Work Outcomes) 3.การรู้ผลการกระท า (Knowledge of Results) 

 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 692 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.5 SWOT Analysis 
 
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (1996) เป็นผู้เ ร่ิมแนวคิดน้ี ได้ให้ความหมายของ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิสยัทศัน์และการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือให้อุตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 
 

2.6 เคร่ืองมือสาเหตุและผล ผังก้างปลา (Fish bone diagram) 
 
คาโอรุ อิชิกา (1943) เคร่ืองมือในการค้นหาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้สามารถหาสาเหตุของ

ขอ้บกพร่องและความลม้เหลวในกระบวนการต่างๆ ในภาษาไทยนิยมเรียกสองแบบคือ แผนภูมิก้างปลา และ ผงั
ก้างปลา การวิเคราะห์ผงัก้างปลาจะเร่ิมจากปัญหาพ้ืนฐานถูกวางไวใ้นหัวของปลา (หันหน้าไปทางขวา) และ
สาเหตุจะขยายไปทางซ้ายเช่นเดียวกับโครงกระดูก ก้างปลาแต่ละก้างแสดงถึงสาเหตุส าคญั ในขณะท่ีก้างย่อย
แสดงถึงสาเหตุของแต่ละสาเหตุส าคญั โครงสร้างของผงัก้างปลาสามารถแตกแขนงออกไปไดห้ลายระดบัตาม
ความจ าเป็นเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาเหตุผลหลกั 4 ประการในการใชผ้งัก้างปลา การแสดงความสัมพนัธ์ แสดง
สาเหตุทั้งหมดพร้อมกนั อ านวยความสะดวกในการระดมความคิด 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ชลภสัสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร และประสพชยั พสุนนท์ (2558) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ลาออก ของพนกังานแผนกห่วงโซ่อุปทาน ของบริษทัผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
สิริพิธยา พร้อมเพรียง (2558) ไดท้  าการศึกษาการส่ือสารแบบเถาองุ่น ความผกูพนั ความเหน่ือยหน่ายและความ

ตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานในองค์การ และศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารแบบเถาองุ่นท่ีมีต่อความตั้งใจ
ลาออกจากงานท่ีส่งผา่นความผกูพนัต่อองคก์ารและความเหน่ือยหน่ายของพนกังานในองคก์าร 

กญัจน์ภสั ชูผล (2559) ไดท้ าการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย
แห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ความผกูพนัต่อองคก์ร คุณภาพชีวิตการท างานกบั
ความพึงพอใจในการ ปฎิบติังานของพนกังานขายแห่งหน่ึงในจงัหวกัสมุททรปราการ 

วารุณี มิลินทปัญญา (2561) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคคล ความพึงพอใจ และความผูกพนั
ต่อองคก์ารกบัการคงอยูใ่นงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

สุทิศา ผลทรัพย ์และ อศัวิณ ปสุธรรม (2562) ศึกษาสาเหตุการลาออกของพนกังาน คน้หาแนวทางท่ีจะสามารถ
ลดอตัราการลาออกของพนกังานท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชยั (2558) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนกังานให้คงอยูก่บั
องคก์รใน อุตสาหกรรมการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิ 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
3.1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ  

 
การศึกษาน้ีจดัท าในรูปแบบของเชิงปริมาณการจดัท าแบบสอบถาม ผ่านช่องทาง Google Form  กบัพนกังาน

ปัจจุบนัของบริษทัจ านวนทั้งหมด 15 คน และเชิงคุณภาพ โดยให้แผนกทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าการสัมภาษณ์กับ
พนกังานท่ีเคยลาออกจ านวน 35 คนโดยการสุ่มสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีเคยลาออกจากบริษทัฯ จ านวน 12 
คน ผา่นทางโทรศพัท ์โดยก าหนดหวัขอ้ค าถามแบบปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

 
3.2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ  

 
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจาก แหล่งขอ้มูลของผูท่ี้เคยท าการส ารวจไวก่้อนแลว้ เช่น รายงานสถิติการเขา้

ออกของพนกังานในบริษทัฯ เพ่ือสามารถน าขอ้มูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ เพ่ือใชใ้นการค านวณหาเปอร์เซ็นของการ
เขา้ออกของพนกังานบริษทัฯ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งฯ 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานปัจจุบนัท่ียงัคงอยู่ในบริษทัฯ จ านวน 15 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ

เก็บแบบสอบถามกบัพนกังานทุกแผนกในบริษทั โอซากิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั ท่ีมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 
เดือน โดยไม่รวมผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่ น และ สัมภาษณ์พนักงานท่ีเคยลาออกจากบริษทัฯ จ านวนประมาณ 35 คน 
ในช่วง 6 ปีท่ีผา่นมา โดยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยสุ่์มสมัภาษณ์ พนกังานท่ีลาออกไปแลว้จ านวน 12 คน  

 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรม Microsoft excel โดยใชค้่าสถิติและส่วนเบียงเบนมาตราฐาน 
 
 
 

ความพึงพอใจของ

พนกังานในบริษทั 
การลาออก 

แนวทางแก้ไข  
1. ลดปัญหาการลาออกสูง 
2. ธ ารงรักษาให้พนกังานท างาน

กบัองคก์รให้ไดน้านท่ีสุด 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การศึกษาน้ีไดม้อบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูสุ่้มสัมภาษณ์พนกังานท่ีเคยลาออกจากบริษทัจ านวน 12

คน โดยการก าหนดแนวการตั้งค าถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างเพ่ือรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจยัหลกัท่ีท าให้พนกังานตดัสินใจลาออก  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาสถิติการลาออก ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัฯ พบว่าแผนกท่ีมีอตัราการลาออกของ

พนกังานสูงท่ีสุด ตลอดระยะเวลา 6 ปี คือ แผนกฝ่ายขายและผูช่้วยฝ่ายขาย โดยมีอตัราในการลาออกของฝ่ายขายสูง
ถึง 40% ผูช่้วยฝ่ายขาย 28.57%  ฝ่ายจดัซ้ือ 8.57%  ฝ่ายคลงัสินคา้ 8.57%  ฝ่ายธุรการ 2.86%  ฝ่ายวิศวกร 2.86% ฝ่าย
บญัชี 2.86% และ ฝ่ายขนส่ง 2.86%  จากจ านวนของพนกังานท่ีลาออกทั้งหมดตามล าดบั 

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม โดยผูจ้ดัท าแบบสอบถามไดแ้ก่พนกังาน 
ทั้งหมดของบริษทัและโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 15 ชุด ผูศึ้กษาด าเนินการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม และไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จ านวน 15 ชุด 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานะภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อายุงาน น้อยกว่า1-2 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดเฉล่ียปริญญาตรี 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจให้พนกังานตดัสินใจลาออก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียท่ีสูง 3 ล าดบั ท่ี
พนกังานให้ความสนใจในปัจจยัท่ีช่วยธ ารงรักษาพนกังานให้คงอยู่กบัองค์กร กล่าวคือ ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้
งานและเพ่ือนร่วมงาน นโยบายด้านการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ ท่ีเป็นเหตุปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ
ลาออกของพนกังานในบริษทั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัความพึงพอใจและสาเหตุของการลาออก โดยการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย ท่ีมี
คะแนนสูงท่ีสุด ได้แก่ ความคาดหวังท่ีจะได้เติบโตในสายงาน ได้เล่ือนยศ เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับ
การสนนัสนุน ความกา้วหนา้จากหวัหนา้ การลาออกเพ่ือไปท างานในท่ีอ่ืนท่ีให้สวสัดิการและเงินเดือนท่ีสูงกว่า 

 
สัมภาษณ์พนักงานที่เคยลาออกจากบริษัทฯ 
ผลการวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ท่ีเป็นเหตุให้พนกังานตดัสินใจลาออก มุ่งเน้นประเดน็เร่ืองการไดรั้บแรงกดดนั

จากหัวหน้างาน ปัญหาเร่ืองการเดินทางไกลมาท างานของพนกังาน การไม่เห็นถึงเป้าหมายและความกา้วหน้าใน
สายงานท่ีแน่ชดัขององค์กร การเปล่ียนแปลงระบบการท างานหรือลกัษณะงานอยู่บ่อยคร้ัง ความชดัเจนและ
ยติุธรรมในการประเมินศกัยภาพในการท างาน 
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อภิปรายผลของการศึกษา 
 
จากการศึกษาน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้พนกังานของบริษทัฯตดัสินใจลาออก มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั กล่าวคือ 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านเงินเดือนและ
สวสัดิการ ซ่ึงเป็น 3 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานในบริษทัฯมากท่ีสุด ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลภสัสรณ์ ศรีวรฉตัรภาธร และประสพชยั พสุนนท ์(2558) ช่ืองานวิจยั “ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานแผนกห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภค
แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรทั้ง 3 ปัจจยั คือ 1) ความไม่ชดัเจนในงาน 2) การรับรู้
การเมืองในองคก์ารและ 3) อตัราเงินเดือนและสวสัดิการ ทั้ง 3 ปัจจยัส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการลาออกจาก
งานของพนกังานแผนกห่วงโซ่อุปทานทั้งส้ินโดยปัจจยัดา้นเงินเดือน และสวสัดิการเป็นตวัพยากรณ์ท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุด และงานวิจยัของสุทิศา ผลทรัพย ์และ อศัวิณ ปสุธรรม (2562), ช่ืองานวิจยั “แนวทางแกไ้ขปัญหาการลาออก
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน กรณีศึกษา บริษทัเทรดด้ิงแห่งหน่ึง” ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุ
การลาออกของพนกังาน มีสาเหตุหลกั 4 ขอ้ ดงัน้ี 1) ดา้นการท างานหนกัและการเปล่ียนแปลงแผนงานบ่อย 2) 
ด้านการส่ือสารภายในบริษัท 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องไม่ค่อยดี และ 4) ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เหมาะสมกบัภาระงาน เน่ืองจากปริมาณงานเยอะ  

ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานในองค์กร พบว่าพนกังานให้ความส าคญักบัเร่ืองของหัวหน้างานท่ีมี
ภาวะความเป็นผู้น าท่ีดี มีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง รับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ระบบการ
ประสานงานท่ีดีภายในองค์กร ความก้าวหน้าในสายงานและไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และความ
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระวุฒิ ตรี
ประสิทธ์ิชยั (2558) การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์กรใน 
อุตสาหกรรมการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษา
พนกังานให้คงอยู่กบัองค์กรมากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ การมีเกณฑ์การให้รางวลัและผลตอบแทนท่ีชดัเจน และมี
ความเหมาะสมต่อความสามารถในการ ท างาน (4.21/5.00) รองมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และนโยบายการเล่ือน ต าแหน่งงานท่ีชดัเจน (4.16/5.00) และความหวงัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งงาน
สูงข้ึนเม่ือ ผลงานท่ีท าแสดงออกถึงประสิทธิภาพ (4.13/5.00) ตามล าดบั  

แนวทางแกไ้ขในการลดปัญหาการลาออกของพนกังาน และวิธีธ ารงรักษาให้พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพอยูก่บั
องคก์รให้นานท่ีสุด พบว่าภาวะความเป็นผูน้ าหวัหน้างานมีส่วนร่วมรับผิดชอบกบัพนกังาน กรณีพนกังานท างาน
ผิดพลาด การสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรท่ีดี ไม่มีปัญหาเร่ืองการเมืองภายในองค์กร เงินเดือนและสวสัดิการ
หรือรางวลัท่ีมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถมีส่วนช่วยลดปัญหาการลาออกของพนกังาน พนกังานเกิด
ความผูกพนัและจงรักภกัดีต่อองค์กร ส่งผลให้พนกังานอยู่กบัองค์กรไดน้านท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กญัจน์ภสั ชูผล (2559),  ช่ืองานวิจยั “ความผูกพนัต่อองค์การ คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานขายแห่งหน่ึงในจงัหวดสมุทรปราการ” ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา สายงานการปฎิบติัประสบการณ์ท างาน รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจในการปฎิบติังานโดยรวมไม่ให้แตกต่างกนั 2) ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยู ่ดา้น
บรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) 
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คุณภาพชีวิตการท างานดา้นมิติการไดรั้บความคุม้ครองเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ดา้นมิติการไดรั้บการปฎิบติัอยา่งเป็น
ธรรม ด้านมิติการมีอิทธิพลในการตดัสินใจ ด้านมิติการท างานได้ท างานท่ีท้าทายความสามารถ ด้านมิติความ
สมดุลระหว่างงานและชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานปฎิบติังานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 4) 
ความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจให้พนกังานตดัสินใจลาออก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียท่ีสูง 3 

ล าดบั ท่ีพนกังานให้ความสนใจในปัจจยัท่ีช่วยธ ารงรักษาพนกังานให้คงอยูก่บัองคก์ร กล่าวคือ ความสัมพนัธ์กบั
หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน นโยบายด้านการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ ท่ีเป็นเหตุปัจจัยหลกัในการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานในบริษทั 

ปัจจยัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน โดยการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ความ
คาดหวงัท่ีจะได้เติบโตในสายงาน ได้เล่ือนยศ เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการสนันสนุน ความก้าวหน้าจาก
หัวหน้า การลาออกเพ่ือไปท างานในท่ีอ่ืนท่ีให้สวสัดิการและเงินเดือนท่ีสูงกว่า ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลส่วนน้ีมาทบทวน
นโยบายการบริหารของบริษทัเพ่ือท าการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานและ
พิจารณาขอเขตของความจ าเป็นท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร 

น าผลการศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยศึกษาแนวทางในการแกไ้ขเพ่ือลดปัญหาความสัมพนัธ์
ระหว่างหัวหน้างานและพนกังาน รวมไปถึงเพ่ือร่วมงาน ร่วมสร้างวฒันธรรมองค์กรและถ่ายทอดให้พนักงาน
เขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทบทวนและปรับปรุงนโยบายของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 
ข้อเสนอส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคล และผู้บริหารระดับสูงได้น าไปปรับใช้ มี

ข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 ด้าน 
 ด้านการพัฒนาทักษะและภาวะผู้น าของหัวหน้างาน การจดัคอร์สอบรมให้กบัหวัหน้างานทุกแผนก เพ่ือเพ่ิม

ทกัษะในดา้นการมีภาวะผูน้ าท่ีดี เพ่ือพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ท่ีดีในการท างานร่วมกนัระหว่างพนกังานใตบ้งัคบั
บญัชา จดัโครงการสนบัสนุนให้หวัหนา้งานออกไปหาประสบการณ์ส าหรับการเป็นหวัหนา้งานจากท่ีอ่ืน และเปิด
โอกาสให้สามารถกลบัมาท างานท่ีองคก์รเดิมได ้ 

ด้านการพฒันาความสัมพนัธ์ของพนักงานในองค์กร จดัหาคอร์สอบรมหรือกิจกรรมท่ีท าให้กบัพนกังานทุกคน
มีส่วนร่วมและท าความรู้จกักนัมายิ่งข้ึน เช่น CSR Team Building เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในการท างานไดดี้ยิ่งข้ึน  

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในงาน และสร้างสรรผลงาน จัดคอร์สอบรมด้านทกัษะในงานหรือองค์ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ให้พนกังาน จดัท าโครงการพฒันาองคก์รมาน าเสนอเพ่ือให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนัชิง
รางวลัหรือการโชวผ์ลงานท่ีสามารถสร้างโอกาสในดา้นความกา้วหนา้และเติบโตของสายงานได ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 
1. แผนกบุคคลท าการส ารวจและสัมภาษณ์พนกังานท่ีลาออกทุกคน เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีแน่ชดัของการ

ลาออกของพนกังาน และสัมภาษณ์หัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการบริหารบุคคลากร
ให้ดียิ่งข้ึน 

2. แผนกบุคคลมีการส ารวจและจดัหาคอร์สอบรมท่ีช่วยเร่ืองพฒันาความสมัพนัธ์และการพฒันาบุคคลากร รวม
ไปถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมความผูกพนัภายในองค์กร เพ่ือให้พนกังานเกิดความรัก ความสามคัคี และความผูกพนั
ภายในองคก์ร 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้านสะดวกซ้ือ 
เซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

Factor affecting purchasing decision of chilled meatballs  
from Seven-Eleven of consumer in bangkok 

 

ณฐัพงศ์  ชาญอภิชัยกิจ1 และ ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะณี2 

Natthapong Chanapichaikit and Theerakorn Udomratanamanee 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาด้านปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เย็นในเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดว้ยการเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งหมด 388 ตวัอยา่ง และน ามาประมวลผลแบบเชิง
พรรณา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  และเม่ือไดผ้ลการศึกษา จะน าไปเป็นแนวทางพฒันาสินคา้และก าหนดกล
ยทุธ์การขายต่อไป 
ผลการศึกษา คือ ปัจจยัท่ีมีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนั้น มี 5 ปัจจยั คือ 1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรม โดยกลุ่มตวัจะเลือกซ้ือ
อาหารเพราะรองทอ้ง และทานเล่น , 2. ดา้นส่วนประกอบ เลือกลูกช้ินหมูและปลาและกงัวลเร่ืองวตัถุกนัเสียและแป้ง ,  
3. ดา้นบรรจุภณัฑ์ จะเลือกแบบถุงสูญญากาศ สีแดง 4. ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า แบรนด์ซีพี เป็นท่ีนึกถึงมากท่ีสุด,  
5. ดา้นการส่ือสาร ณ จุดขาย เป็นจุดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 
ค ำส ำคัญ: เซเว่นอีเลฟเว่น1,  แบรนด์ซีพี2 ,แต้จ๋ิว3,น ำชัย4 

 

Abstract 
The research aimed to study Factor affecting purchasing decision of chilled meatballs from 7-Eleven of consumer in 
Bangkok, collected data by online and offline 388 samples. Processing by descriptive and multiple regression 
analysis. To develop product concept and set a sales strategy. 
According to the study, it was found 5 factors affect to purchasing decision, 1. Behavioral - The group chose to buy 
food because of light meal. 2. Ingredients they chose pork balls and concern about starch. 3.Packaging – they chose 
vacuum pack with red color. 4.Company image - CP brand is the most recognizable 5. Communication – Shelf talker 
and advertising at the door are most likely to be perceived by the consumer. 

 

Keyword: Seven-Eleven1,  CP Brand2 , Teochew3, Namchai 4 
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1. บทน า 
 

ซีพีเอฟจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหารสัตว ์จ  ากดั” ดว้ย
ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท โดยเร่ิมดว้ยธุรกิจอาหารสัตวบ์กและการเล้ียงสัตวบ์กในประเทศไทย ในปี 2548 ไดเ้ร่ิมใช้
ตราสินคา้ กบัสินคา้เน้ือสัตวแ์ปรรูปพ้ืนฐาน พร้อมกบั การเร่ิมธุรกิจการผลิตสินคา้อาหารพร้อมรับประทาน เน้ือสัตวแ์ปรรูป
พร้อมทานภายใตต้ราซีพีออกจ าหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศมากข้ึน ซีพีเอฟไดข้ยาย และลงทุนสร้างโรงงานผลิต
สินคา้แปรรูปต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงหน่ึงในนั้น คือ เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต “ลูกช้ิน” ตั้งอยู่
ท่ี จ.สมุทรสาคร ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีฮาลาล  ดงันั้น กลุ่มสินคา้ลูกช้ินท่ีโรงงานสามารถผลิตได ้ จึงตอ้งเป็นลูกช้ินปลา และ 
ลูกช้ินไก่ จึงไดเ้ร่ิมพฒันาสินคา้ลูกช้ินลงสู่ตลาด ในตลาดลูกช้ินมีหลากหลายราย โดยในแต่ละกลุ่มสินคา้ ก็จะมีคู่แข่งขันท่ี
แตกต่างกนั เช่น กลุ่มลูกช้ินปลา มีผูน้ าตลาด คือ ส.ขอนแก่น  กลุ่มลูกช้ินหมู มีผูเ้ล่นหลกั คือ แบรนด ์ส.ขอนแก่นและหมูดี  
ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงกลุ่มลูกช้ินปลาแช่เยน็ และลูกช้ินไก่แช่เยน็ เป็นหลกั ทางบริษทัฯไดพ้ยายามพฒันาสินคา้ลูกช้ินลงสู่
ตลาดอยูห่ลายคร้ัง ทั้งกลุ่มลูกช้ินปลา ลูกช้ินไก่และสร้างความแตกต่างให้สินคา้ดว้ยการน าลูกช้ินปลา และลูกช้ินปลาทอดมา
ผสมกนั แต่ก็ยงัไม่ส าเร็จ เน่ืองจากการออกสินคา้ลูกช้ินท่ีผา่นมาใชแ้บรนด ์ เอเอ และแบรนดบี์เคพี ซ่ึงเป็นแบรนด์ใหม่ ท าให้
อาจเป็นสาเหตุท่ีท  าให้การท าธุรกิจน้ียงัไม่ประสบความส าเร็จ อยา่งไรก็ตาม ทางผูว้ิจยัยงัไม่ทราบเหตุผลท่ีแน่ชดั จึงเป็นท่ีมา
ของการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี     

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มลูกช้ินแช่เยน็  
2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัปัจจยัการรับรู้แบรนด ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มลูกช้ินแช่เยน็ 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มลูกช้ินแช่เยน็ 
 

ประโยชน์จากการศึกษาคร้ังนี้ 
 
1.  เพ่ือเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือสินคา้กลุ่มลูกช้ินแช่เยน็และน าไปพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
2. เพ่ือน าแนวทางไปก าหนดกลยทุธ์การขายและการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

      
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกสองหรือ

มากว่าสองทางเลือก และทางเลือกจะตอ้งมีพร้อมให้บุคคลไดท้  าการตดัสินใจเลือก เช่น การตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้ A 
หรือ B, การตดัสินใจจะเลือกท ากิจกรรม A หรือ B เป็นตน้ Sciffman & Kanuk (2007) โมเดลรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด โมเดลน้ีแบ่งกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ   1. 
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ   
Engel, Blackwell and Miniard (1995) 

 
ทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ (Demographic)  หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้ ศาสนา เช้ือชาติ  ดา้นพฤติกรรม และ ดา้นจิตวิทยา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็น
ลกัษณะพ้ืนฐานท่ีนกัการตลาดก็จะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยง
กบัความตอ้งการความชอบและอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk 
(2003) 

พฤติกรรม  หมายถึง อาการท่ีแสดงออก หรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือเจอกบัส่ิงเร้าบางส่ิง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาการ
แสดงออกต่าง ๆ  เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตได ้เช่น การตดัสินใจซ้ือ การพูด การแสดงสีหน้า การเดินทาง 
เป็นตน้  

จิตวิทยา  หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัจิตใจ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค อารมณ์ บุคลิกภาพ 
อนัส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 
การรับรู้ในแบรนด์ (Brand perception) การตระหนกัรู้ถึงแบรนด ์ (Brand Awareness) เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีช่วย

ให้ลูกคา้ สามารถจดจ าตราสินคา้ (Brand recall) เม่ือกล่าวถึงสินคา้ประเภทนั้นได ้ คุณภาพของแบรนด์ (Brand quality) 
หมายถึง คุณภาพโดยรวมของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ไดจ้ากแบรนดน์ั้นๆ Aake (1991); Keller (1993) 

Laroche et al(1996) กล่าวว่า นักการตลาดมกัจะใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย ส่ือสังคมออนไลน์ การส่ือสารแบบปากต่อปาก ฯลฯ ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ไดย้ินหรือ ไดเ้ห็นแบรนดห์น่ึง
บ่อยๆ เกิดการเปิดรับแบรนด ์(brand exposure) น าไปสู่การยอมรับแบรนด ์การจดจ า และระลึกกึได ้(brand recognition) 
และน าไปสู่การตดัใจซ้ือในท่ีสุด 

 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร (Communication Theory) การส่ือสาร คือ การส่งผา่นข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บผา่นส่ือ 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วนประกอบพ้ืนฐาน คือ 1. ผูส่้งสาร2. ผูรั้บสาร3. ส่ือ 4. สาร  และส่วนประกอบท่ี 5 ท่ีส าคญัของ
การส่ือสาร คือ ผลตอบกลบั (Feedback) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ผูส่้งสารรับรู้ว่าข่าวสารนั้นผุรั้บได้รับตามท่ีผูส่้งตั้งใจไว ้     
นภวรรณ คณานุรักษ ์(2563)  

เคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยม คือ  IMC ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากนกัวิชาการและผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ว่า เป็นกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มดิจิทลัแบบหลายช่องทางท่ีซับซอ้นในปัจจุบนั (Child, 2012; Keller, 
2016)   

 
จากทฤษฎีดงัท่ีกล่าวมานั้น ทั้งดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นการรับรู้แบรนด์และดา้นการส่ือสาร

สามารถน ามาประยกุตใ์ห้สอดคลอ้งคลอ้งกบังานวิจยั โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัได ้ดงัน้ี 
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3. วธีิการศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรชายและหญิง ท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5,666,264 คน 
โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวนสูตรของ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ และความคลาด
เคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ค านวณจากสูตร ดงัน้ี 

 

n =  
N

1 + Ne2 

  =     5,666,264 
 1 + (5,666,264)(0.05)2 

  = 399.94   ≈ 400 คน 
 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง   ใชว้ิธีแบบการสุ่มตวัอย่างตามโควตา โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลแบบ Online 200 ตวัอย่าง และแบบ 
offline 200 ตวัอยา่ง  

การเก็บตวัอยา่ง แบบ Online จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) จ านวน 200 ตวัอยา่ง 
การเก็บข้อมูลแบบ Offline จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบ่งตามพ้ืนท่ี จะคัดเลือกจากจ านวนประชากรในเขตท่ีมีความ

หนาแน่นสูง ในเขตกรุงเทพชัน่ใน คือ เขตบางรักและเขตสาทรซ่ึงเป็นเขตใจกลางเมืองท่ีมีกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มนกัเรียน 
นกัศึกษาและพนกังานออฟฟิตอยู ่ เขตชัน่กลาง คือเขตบางนา ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการสัญจรของกลุ่มเป้าหมายอยา่งหนาแน่นทั้ง
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บุคคลทัว่ไปและพนกังานออฟฟิต และเขตชั้นนอก คือเขตตล่ิงชนั (บางหวา้) ซ่ึงเป็นเขตท่ีบุคคลทัว่ไปและพนกังานออฟิศ
เดินทางผา่นกนัอยา่งหนาแน่น นอกจากน้ีจะแบ่งโควตา้ในการแจกแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นเขตในกรุงเทพฯ ออกเป็น 3 
ส่วน คือ กรุงเทพฯชั้นใน จ านวน 100 ตวัอย่าง กรุงเทพฯชั้นกลาง จ  านวน 50 ตวัอย่าง  และกรุงเทพฯชั้นนอก จ านวน 50 
ตวัอยา่งเพ่ือความกระจายตวัของขอ้มูล ส่วนอีก 200 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ประกอบไปดว้ย 3 ตวัแปรหลกั คือ 
1. ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม และดา้นจิตวิทยา จ านวน 2 ขอ้ 
2. ดา้นการรับรู้ดา้นแบรนด์ ประกอบไปดว้ยปัจจยัย่อย 4 ดา้น คือ ดา้นส่วนประกอบ , ดา้นสารอาหาร , ดา้นบรรจุ

ภณัฑ ์และดา้นภาพลกัษณ์บริษทั จ านวน 9 ขอ้ 
3. ดา้นการส่ือสาร ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย 2 ดา้น คือ ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นผูมี้อิทธิพล จ านวน 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เย็นในเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขคกรุงเทพมหานคร มีลักษณะค าถามเป็นให้ระดบั

ความส าคญั (likert scale) จ านวน 8 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้เป็นตน้ มีลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด 

จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอเสนอแนะส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด   
วิธีการเก็บขอ้มูล แบ่งวิธีการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบออนไลน์ จ  านวน 200 ตวัอยา่ง และแบบออฟไลน์ 

จ  านวน 200 ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น  
1. แบบออนไลน์ ผูว้ิจยัเลือกจากกลุ่มชุมชนออนไลน์ ท่ีใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นเป็นประจ าท่ีอยู่ใน จ านวน 200 

ตวัอยา่ง ฝากแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ม “เซเว่นแฟนคลบั” และ“ของดีบอกต่อ รีวิวของกินเซเว่น 7-11” 
2. แบบออฟไลน์ จ  านวน 200 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัเ ลือกจากเขตท่ีมีจ  านวนประชากรหนาแน่นทัว่กรุงเทพมหานคร  เก็บ

ขอ้มูลจากโซนกรุงเทพฯชั้นใน 100 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการฝากแบบสอบถามให้กบัทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตบางรัก
และสาทรจ านวน 2 สาขา กรุงเทพชั้นกลาง คือ เขตบางนา จ านวน 50 ตวัอย่าง และกรุงเทพชั้นนอก คือ เขตตล่ิงชนั 50 
ตวัอยา่ง     
 

4. อภปิรายผล 
 

การศึกษางานวิจยัฉบบัน้ี มีการตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือในการวิจยัดว้ยวิธี ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient’s 
Alpha) มีค่าเท่ากบั 0.738  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.7 นั่นหมายถึง ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไป
วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปได ้

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลโดยใชว้ิธีการทางสถิติ 2 วิธี คือ ประมวลผลและบรรยายขอ้มูลสถิติเชิงพรรณา และใชว้ิธี
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
 (ค่า Sig < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประกอบนั้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ใน
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
(ค่า Sig < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสารอาหาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
(ค่า Sig <0.05) 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็
ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟ  เว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
(ค่า Sig < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 7  ปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ีช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค  

ยอมรับสมมติฐาน 
(ค่า Sig < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นผูมี้อิทธิพล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

 
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 8 สมมติ ฐาน พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เย็นใน

เซเว่นอีเลฟเว่น ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5 สมมติฐาน คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม, ปัจจยัดา้นส่วนประกอบ, ปัจจยัดา้น
บรรจุภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และปัจจยัดา้นการส่ือสาร ณ ช่องทางขาย ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตัดใจ
ซ้ือ ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นสารอาหาร และปัจจยัดา้นการส่ือสารโดยผูมี้อิทธิพล โดยทาง
ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลในดา้นความสัมพนัธฺระหว่างทฤษฎีไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ จะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ตั้งแต่การหาขอ้มูล
จากส่ือออนไลน์ จากผูบ้ริโภคอ่ืนท่ีเคยซ้ือสินคา้ การเปรียบเทียบสินคา้ดา้นปริมาณ ราคาและแบรนด์ผูผ้ลิต การตดัสินใจซ้ือ 
และเม่ือสินคา้มีรสชาติและคุณภาพท่ีดีตามท่ีตอ้งการก็จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโมเดลการตดัสินใจซ้ือของ 
แองเกิล, แบลคเวลและ มิเนียร์ด (Engel, Blackwell and Miniard, 1995) รวมถึงการตดัสินใจซ้ือ แบบท่ีไม่สามารถคาดเดา
การตดัสินใจซ้ือได ้เน่ืองมากจากทศันคติและรสนิยมส่วนบุคคล และการรับฟังขอ้มูลจากผูอ่ื้น ดงัท่ีผลการวิจยัไดร้ะบุว่า การ
หาขอ้มูลสินคา้ของกลุ่มตวัอย่างมกัจะหาขอ้มูลจากผูบ้ริโภคอ่ืนท่ีเคยซ้ือสินคา้นั้น แลว้จึงจะเกิดกระบวนการตดัสินใจต่อไป 
ตามโมเดลทของคอตเลอร์ (Kotler, 2003)  จะเห็นไดว้่ารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย 5 
ขั้นตอนหลกัดงัท่ีกล่าวมา ดงันั้น เม่ือเขา้ใจถึงกระบวนการทั้งหมดน้ี ในการวางแผนพฒันาสินคา้ใหม่ หรือก าหนดกลยุทธ์
การขาย เราสามารถก าหนดวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจุด 

2.  ทฤษฎีประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ยดา้นพฤติกรรม และดา้นจิตวิทยา ดงัท่ีผลส ารวจทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้แช่เยน็ทัว่ไปในเซเว่นนั้น กลุ่มตวัอยา่งมกัจะซ้ืออาหารแช่เยน็ในเซเว่นมาเพ่ือรองทอ้งและทานเล่นเป็นอาหารระหว่าง
ม้ือ ดงันั้น ทางผูว้ิจยัตอ้งออกแบบสินคา้ท่ีตอบโจทยก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเน้นทานรองทอ้งหรือทานเล่น ส่วนทางดา้น



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 705 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จิตวิทยานั้น ไดส้อบถามถึง ความคาดหวงัหรือตน้แบบหรือแหล่งท่ีมาของลูกช้ินท่ีดีควรมาจากท่ีใด ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถ
ขอ้มูลส่วนมาเป็นตน้แบบในการพฒันาสินคา้ เพ่ือให้ตอบโจทยก์บัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคไดต่้อไป 

3.  ทฤษฎีการรับรู้แบรนด ์จากผลการส ารวจ พบว่า แบรนดลู์กช้ินแช่เยน็ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัเป็น 3 ล  าดบัแรก คือ ซีพี, แตจ๋ิ้ว 
และน าชัย แมว้่าในช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลจะยงัไม่มีลูกช้ินแบรนด์ซีพีก็ตาม นั่นหมายถึง แบรนด์ซีพี เป็นท่ีจดจ า (Brand 
recall) ของผูบ้ริโภค และเม่ือถามถึงแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแบรนดซี์พี ก็มีแนวโนน้ตดัสินใจซ้ือสูง นัน่คือ ซีพี เป็น
แบรนดท่ี์มีคุณภาพ (Brand Quality) และมีความเช่ือมัน่ในแบรนดน้ี์ (Brand trust) ตามทฤษฎีของเอเคอร์ และเคลเลอร์ จาก
ขอ้มูลจะเห็นไดว้่า แบรนด์ซีพี มีความแข็งแกร่ง เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแตจ๋ิ้ว หรือน าชยั ดงันั้น การใชเ้ลือกแบรนด์ซีพีลงสู้
ตลาด จึงมีโอกาสท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดลูกช้ินแช่เยน็น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ทฤษฎีการส่ือสาร จากการส ารวจพบว่า จะตอ้งสร้างวตัถุประสงค์ในการส่ือสารออกเป็น 2 ประเภทคือ การส่ือสารเพ่ือ
การจูงใจ (Propose or persuade) คือ การส่ือสารเพ่ือแนะน าสินคา้หรือโปรโมชัน่ดว้ยส่ือออนไลน์ยอดนิยมย่าง Facebook 
และอีกวตัถุประสงค์หน่ึง คือ เพ่ือจูงใจให้เกิดการตดัสินใจส่ือสารเพ่ือกระท าหรือตดัสินใจ (dispose or decide) คือ การท า
การส่ือสาร ณ จุดขาย หรือ ส่ือหนา้ประตูเซเว่นฯ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยตรง โดยการใชส่ื้อทั้ง 
2 ประเภทน้ีจะตอ้งท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี ส่ือออนไลน์ตอ้งท าหน้าท่ีในการชกัจูงหรือโน้มนา้วให้เกิดความสนใจ ส่วนส่ือ 
ณ จุดขายจะตอ้งท าหนา้ท่ีให้เกิดการสินใจซ้ือในท่ีสุด   
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 5 
ปัจจยั คือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นส่วนประกอบ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นช่องทางจ าหน่าย ลว้นแลว้แต่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือทั้งส้ิน และค าตอบท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบมาลว้นแลว้แต่มีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัและมี  3 ปัจจยัท่ี
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือด้านจิตวิทยา ด้านสารอาหาร และด้านการส่ือสารโดยผูมี้อิทธิพล ทางผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นพฤติกรรม พบว่าการซ้ือลูกช้ินแช่เยน็ในเซเว่นนั้น กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือ คือ ทานเล่น/รอง
ทอ้ง และเลือกจากรสชาติและคุณภาพดี ดงันั้น ในการพฒันาสินคา้ลูกช้ินท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะตอ้งให้
ความส าคญัในดา้นรสชาติและคุณภาพเป็นหลกั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าและบอกต่อกบัผูบ้ริโภคคนต่อไป 

2. ดา้นส่วนประกอบ จะเห็นไดจ้ากผลการวิจยั คือ กลุ่มตวัอยา่งจะเลือกบริโภคลูกช้ินหมูและลูกช้ินปลาเป็นหลกั แต่
กงัวลว่าลูกช้ินนั้นจะมีวตัถุกนัเสียและแป้งเป็นส่วนผสม ดงันั้น ควรพฒันาสินคา้ลูกช้ิน ลูกช้ินหมูหรือปลาท่ีเป็นตลาดใหญ่ 
และตอ้งลดส่วนผสมของวตัถุกนัเสียหรือแป้งให้นอ้ยท่ีสุด 

3. ดา้นสารอาหาร แมว้่าประเด็นดา้นน้ีจะไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่กลุ่มตวัอยา่งก็มีความกงัวลในสารอาหาร
บางอยา่งท่ีอยูใ่นลูกช้ิน เช่น โซเดียม ไขมนั และคาร์โบไฮเดรตท่ีสูง ดงันั้น การพฒันาสินคา้ลูกช้ิน ควรจะหลีกเล่ียงวตัถุดิบ
อันก่อให้เกิดสารอาหารต่างๆเหล่าน้ีข้ึนมา หรือ มองอีกมุมหน่ึง ก็สามารถท าให้สารอาหารเหล่าน้ีเป็นจุดขายได้ เช่น 
โซเดียมต ่า หรือไขมนัต ่า ไม่มีไขมนั เป็นตน้ 

4. ดา้นบรรจุภณัฑ ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งยงัคงตอ้งการรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์เป็นถุงสูญญากาศ และจะพิจารณาขอ้มูลบน
ฉลากก่อนว่าเป็นลูกช้ินประเภทอะไร แลว้จึงมาดูว่าเป็นแบรนดอ์ะไร และตอ้งการมองเห็นสินคา้ท่ีอยูด่า้นในบรรจุภณัฑ ์
ดงันั้น การออกแบบบรรจุภณัฑ์จะตอ้งระบุชดัเจน ว่าเป็นลูกช้ินประเภทอะไร แบรนด์อะไร ใชสี้สันท่ีโดดเด่นบนบรรจุ
ภณัฑ ์เช่น สีแดง และสามารถมองเห็นสินคา้ดา้นในบรรจุภณัฑไ์ด ้ 
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5. ดา้นภาพลกัษณ์บริษทั จะเห็นไดว้่า เม่ือถามถึงแบรนด์ลูกช้ินท่ีกลุ่มตวัอย่างนึกถึง กลุ่มตวัอย่างจะเลือกแบรนดซี์พี 
แมว้่าในขณะนั้นจะยงัไม่มีลูกช้ินแบรนดซี์พีวางขายก็ตาม และค าตอบของกลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจและมีแนวโน้มจะซ้ือ
ลูกช้ินแบรนดซี์พีมาทาน ดงันั้น การใชแ้บรนดซี์พีลงสู่ตลาดลูกช้ิน เพ่ือแข่งขนัในตลาดจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอยูม่าก 

จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในปัจจยัต่างๆ ทั้งดา้นแบรนด ์ ท่ีส่วนใหญ่เลือกแบรนด ์ ซีพี ล  าดบัการอ่านขอ้มูลสินคา้โดย
เร่ิมจากพิจารณาว่าเป็นลูกช้ินประเภทอะไร ในท่ีน้ีผูว้ิจยัน าเสนอเป็นลูกช้ินหมู ดา้นส่วนประกอบท่ีกงัวลเร่ืองแป้งและ
คาดหวงัว่าลูกช้ินตอ้งเน้ือแน่นและเดง้ จึงตอ้งส่ือสารว่าเป็นลูกช้ินท่ีมีปริมาณเน้ือหมูมาก ดา้นสารอาหารท่ีมีความตอ้ง 
โปรตีน จึงตอ้งใส่ขอ้มูลน้ีลงบนฉลาก ดา้นของรูปแบบบรรจุภณัฑ,์ สีสันและตอ้งเห็นสินคา้ภายในบรรจุภณัฑ ์จึงออกแบบ
เป็นถุงสูญญากาศ สีแดงตดัดว้ยสีส้ม ซ่ึงเป็นคู่สีท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกตอบมากท่ีสุด และมีช่องเจาะใสท่ีสามารถมองเห็น
สินคา้ดา้นในได ้ทางผูจ้ยัไดจ้  าลองภาพรูปแบบการพฒันาสินคา้มา ดงัภาพ 

 
 
รูปที ่2 ตวัอยา่งรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดข้อ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม 

 
6. ดา้นช่องทางจ าหน่าย มีส่วนส าคญัในการท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดว้่า ในช่วงเวลาดงักล่าว มีสินคา้ใหม่ หรือ มีโปรโมชั่น

ใหม่อะไรบา้ง รวมถึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทนัที ดงันั้น การท าส่ือ ณ จุดขาย ทั้งบนต าแหน่วท่ีวางสินค้า หรือส่ือหน้า
ประตูเซเว่นฯ เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าการส่ือสารในช่วงเวลาท่ีมีสินคา้ออกใหม่ 

7. แมผ้ลการวิจยัจะตอบว่า ผูท้รงอิทธิพล หรือ กลุ่ม Influencer/Blogger จะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่ค าตอบของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จะหาขอ้มูลเพ่ิมเติมใน comment ของผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆท่ีไดเ้คยทดลองซ้ือสินคา้นั้นจริงๆ จากโพสข
อง Influencer/Blogger นั้นเอง ดงันั้น การท าการส่ือสารออนไลน์ดว้ยการใช ้Influencer/Blogger ยงัคงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นใน
การสร้างการรับรู้ เพียงแต่จะตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ในการส่ือสารเพ่ิมเติม ดว้ยการว่าจา้ง ผูบ้ริโภคจ าลองเขา้ไปให้ความเห็น
ในโพสนั้นๆเพ่ิมเติม ถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้นั้น เพ่ือความน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป  การวิจยัคร้ังต่อไปนั้น จะตอ้งท าการวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณผสมผสานกนั เพ่ือท่ีทางผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตั้งแต่เร่ืองการรับรู้ ขั้นตอนการ
พิจารณาเลือกซ้ือว่าทานคู่กบัอะไร ลูกช้ินหมูเหมาะกบัทานในรูปแบบใด ลูกช้ินปลาตอ้งทานคู่กบัอะไร การตดัสินใจเลือก
ซ้ือ ณ จุดขาย ระดบัราคาท่ีคิดว่าเหมาะสม ตลอดจนการตดัสินใจซ้ือซ ้ า ของกลุ่มลูกช้ินแช่เยน็ เพ่ือท่ีทางผูว้ิจยัจะสามารถ
น าขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ และสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาพฒันาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมไป
ถึงการก าหนดกลยทุธ์การขายต่อไป 

ข้อจ ากดัของการศึกษาวจิัยในคร้ังนี ้เน่ืองในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้การเก็บขอ้มูลของหัวขอ้การวจิยั
ในคร้ังน้ี ท  าให้มีขอ้จ ากดัและจ าเป็นลดความเส่ียง ดว้ยการลดจ านวนการเก็บแบบสอบภามแบบออฟไลน์ และลดต าแหน่ง
ท่ีลงพ้ืนเก็บแบบสอบถามลง โดยแบ่งวิธีการเก็บแบบสอบถามเป็น 2 รูปแบบ คือ ออนไลน์ 200 ตัวอย่าง และแบบ
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ออฟไลน์ 200 ตวัอยา่ง จึงท าให้การเก็บขอ้มูล อาจจะยงัไม่กระจายตวัในพ้ืนท่ีเป้าหมายในกรุงเทพมหานครดีนกั ขอ้มูลท่ี
เก็บแบบสอบถามจากออฟไลน์อาจจะยงักระจุกในบางพ้ืนท่ื แต่อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาก็สามารถน ามาเป็น
ขอ้มูลอา้งและน าไปปฏิบติังานจริงต่อได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ืองกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้านอาหารไทยสยามชาร์มม่ิง  
มีวตัถุประสงคคื์อ เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะใชส้ร้างความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ 
ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง ผลการศึกษา 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 70 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ31 - 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท เคยเขา้มา
ใชบ้ริการ 1 คร้ังข้ึนไป ความถ่ี 2 – 3 คร้ังต่อเดือน ใชบ้ริการในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ช่วงเวลา 17.01 – 19.00 น. ใช้
บริการร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ และรู้จกัร้านจากคน
รู้จัก มีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix สามารถสรุปกลยทุธ์ได ้3 ทางเลือก คือ 
1. กลยทุธ์การขยายตลาด 2. กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 3. กลยทุธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม  
 
ค ำส ำคัญ: กลยทุธ์, ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ควำมพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose of an independent study on ‘Strategies for Creating Competitive Advantages of Siam Charming Thai 
Restaurants’ is to determine strategies for creating competitiveness, to study consumer behavior and satisfaction 
in marketing mix of consumers who used the service at Siam Charming Restaurant. According to the study results 
of a sample of 70 people, it was found that most of the respondents who used the service were female, aged 31-
40 years with marital status, held a bachelor's degree, worked in a private company,  earned 20,001 - 30,000 baht 
of income, used the service 1 time or more, 2 - 3 times/month of frequency, and used the service on Saturday - 
Sunday during 05:01 pm - 07:00 pm together with their family members. Their family members had an influence 
on the decision to use the service and know this restaurant from acquaintances. Their satisfaction with the 
marketing mix was at the ‘highest’ level. After that, the interview data and questionnaires were conducted by 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพมหานคร 10400 email: ca2toonz_6_@hotmail.com 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 709 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

SWOT Analysis, and the strategies were determined by the TOWS Matrix. Strategies can be summarized in three 
choices: 1) Market Expansion Strategy, 2) Digital Marketing Strategy, and 3) Niche Differentiation Strategy. 
 
Keywords: Strategies, Competitive Advantage, Marketing Mix, Satisfaction 
 

1. บทน า 

 
ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 6 เมษายน 2561 ซ่ึงเกิดจากการท่ีเจา้ของกิจการไดมี้

โอกาสเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศแลว้พบว่า คนต่างชาตินั้นนิยมรับประทานอาหารไทยมาก และจะเป็น
ตวัเลือกตน้ๆ ท่ีจะเลือกรับประทานอาหารนอกบา้น จึงคิดว่าเราเป็นคนไทยก็ควรจะช่วยอนุรักษแ์ละน าอาหารไทย
ให้กลบัมาเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง คือร้านอาหารไทยยุคใหม่ท่ีสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่าง เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยยคุไหน ถา้ข้ึนช่ือว่าอาหารไทย
แลว้นั้น จะมีเสน่ห์และจุดเด่นในตวัเอง 

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2563 มีความเส่ียงมากข้ึนท่ีจะทรงตวัหรืออาจหดตวั จากปี 2562 โดยมีมูลค่าตลาดอยูท่ี่
ราว 4 แสนลา้นบาท หากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ไม่คล่ีคลายเร็ว เพราะไม่ใช่เพียงมีผลต่อพฤติกรรม
การรับประทานอาหารนอกบา้นเท่านั้น แต่ยงัซ ้ าเติมความอ่อนแอ ของก าลงัซ้ือครัวเรือนต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ 
เพราะภาวะชะงกังนัของธุรกิจท่ีมีห่วงโซ่การผลิตเช่ือมโยงกนั ทัว่โลกและจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลง 
(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2563) และดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร
เตม็รูปแบบ มีรายไดท่ี้ลดลง โดยตน้ทุนคงท่ีก็ยงัตอ้งจ่าย เช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าจา้งพนกังาน ค่าดูแลรักษาสถานท่ี เป็น
ตน้ ซ่ึงส่งผลต่อจุดคุม้ทุนและก าไรของธุรกิจเปล่ียนแปลงไป จึงตอ้งการหาแนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั และสร้างกลยุทธ์เพ่ือด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป
ภายใตบ้รรทดัฐานใหม่(New Normal) ในการท าธุรกิจ ซ่ึงรายไดข้องร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงในช่วงปี 2561 มี
รายได ้9,092,250 บาท และปี 2562 มีรายได ้11,463,483 บาท ซ่ึงธุรกิจก าลงัเติบโตข้ึน แต่จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
มีส่วนท าให้รายไดใ้นปี 2563 ลดลง โดยในปี 2563 มีรายได ้5,352,653 บาท จึงตอ้งท าการศึกษเพ่ือหากลยทุธ์ท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่กิจการ และสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะใชส้ร้างความสามารถในการแข่งขนัของร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้

บริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. เจา้ของร้านสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชพิ้จารณา ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันากลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของร้าน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจได ้
2. สามารถน าแนวทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไป

สร้างกลยทุธ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้
3. สามารถน าผลการศึกษามาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ท่ีมีต่อร้านสยามชาร์มม่ิงได ้ 
4. เป็นแนวทางให้ผูส้นใจทัว่ไปไดศึ้กษา เพ่ือน าไปปรับใชใ้นการบริหารจดัการร้านอาหารได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎี SWOT Analysis เป็นทฤษฎีท่ีเสนอแนวคิดโดย (Albert Humphrey, 2005) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์

โดยการส ารวจสภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงการวิเคราะห์
ปัจจยัภายในองค์กร ประกอบดว้ย จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
องคก์ร ประกอบดว้ย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  

การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หลงัจากการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพ่ือก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกแลว้ก็จะน าขอ้มูลทั้งหมดมาจบัคู่วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์จุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัอุปสรรค 
จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ให้องคก์รว่าควรใชก้ลยทุธ์ใด โดยแบ่งเป็น กลยทุธ์
เชิงรุก (SO) กลยทุธ์แนวทางแกไ้ข (WO) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) และกลยทุธ์เชิงรับ (WT) 

ทฤษฎีความพึงพอใจ กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่าส่ิงท่ีควร
จะเป็นไปตามความตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เม่ือไดส่ิ้งนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือท า
ให้บรรลจุุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้าง
ความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ การวดัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
สามารท าไดห้ลายวิธีไดแ้ก่  การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์  การสงัเกต  

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) อ้างอิงจาก (Kotler, 1999) Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้ และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 
consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึง
ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศยั
ค าถาม 6W1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, Why, What, Whom, When, Where และ How เพ่ือคน้หาลกัษณะท่ีเก่ียวกบั
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พฤติกรรมผู้บริโภค 7 ประการ  หรือ 7 O’s ซ่ึงประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, 
Occasions, Outlet และ Operations  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีควบคุม
ได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ปุณยวจัน์ แอกทอง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์การเพ่ิมผลประกอบการของ

ร้านอาหาร 4Dinner จากการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อผลประกอบการของร้านมาจากการเขา้มาเพ่ิมมาก
ข้ึนของจ านวนคู่แข่ง ท าให้ทางร้านตอ้งเร่งหาแนวทางในการปรับใชก้ลยทุธ์โดยไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหามา 3 
กลยุทธ์ 1) กลยุทธ์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดการแข่งขัน 2) กลยุทธ์การขยายธุรกิจเข้าไปในธุรกิจท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัธุรกิจเดิม 3) กลยทุธ์เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเอ้ือประโยชน์)  

เหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของร้าน ทอง
กัญญารัตน์ จากการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมภายใน (SWOT Analysis) และท า 
TOWS Matrix เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ สามารถสรุปได ้3 กลยุทธ์ดงัต่อไปน้ี 1. กลยุทธ์การเพ่ิม
สายผลิตภณัฑ์ (Product Expansion Strategy) 2. กลยุทธ์การจดัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ( CRM : Customer 
Relationship Management) 3. กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) เม่ือไดแ้นวทางเลือกกลยทุธ์ ผูศึ้กษาได้
ท าตารางการตดัสินใจท าการถ่วงน ้ าหนกั กลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ กลยุทธ์การจดัการบริหารความสัมพนัธ์
ลูกคา้ จึงเสนอแนะให้เจา้ของร้านทอง กญัญารัตน์ท ากลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้  

วรารัตน์ ศรีธนะรัตน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการสร้างกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร
ระดบักลาง กรณีศึกษา: ร้านอาหารแรด อร่อยเลิศ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ในร้านอาหารแรด อร่อยเลิศ ท่ี 
ระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้มาใช ้บริการของ
ลูกคา้ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ มาใชบ้ริการในระดบัมาก
เท่านั้น  

กมลทิพย ์ชิวชาวนา (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix 7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ครัววาสนาซีฟู้ดของ
ผู้บริโภค ผลการศึกษาวิจัยพบว่าจากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ ธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix 7P’s) ภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารครัววาสนาซีฟู้ด เม่ือพิจารณาจากปัจจยั
รายดา้นพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัไปท่ี 5 ดา้นท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีร้านอาหารครัววาสนาซีฟู้ด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้น การส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการ ในขณะท่ีด้าน
พนกังานผูใ้ห้บริการและดา้นลกัษณะทาง กายภาพไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีร้านอาหารครัววาสนาซีฟู้ด 
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ณชพฒัน์ ศิรวฒันามงคล (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของร้านอาหารแพศรีวิชยั อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาทมากท่ีสุด มาใชบ้ริการ
ร้านแพศรีวิชยัในวนัหยุดเทศกาลในช่วงเวลา 18:01-21:00 น.มากท่ีสุด ส่วนใหญ่รู้จกัร้านแพศรีวิชยัจาก การมีคน
แนะน า ส่วนใหญ่สั่งอาหารจะดูตามเมนู/รายการอาหาร ส่วนใหญ่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,001- 2,000 บาท และมา
รับประทานอาหารร้านแพศรีวิชยัในแต่ละคร้ังประมาณ 1-5 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นอนัดบั
แรกในแต่ละปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความสะอาดของอาหาร ดา้นราคา คือ การ
มีป้ายบอกราคาอาหารท่ี ชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือความสะดวกในการจอดรถท่ีร้าน ดา้นส่งเสริม
การตลาด คือ การมีพนกังานแนะน าอาหาร ดา้นบุคลากร คือ ความถูกตอ้งของพนกังานในการให้บริการ ดา้น
กระบวนการ คือ การจดัโต๊ะให้ลูกคา้นนัง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
คือ การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน 

 

3. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 2 วิธีไดแ้ก่ 1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัเจา้ของร้าน 

และพนักงานร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงจ านวน 5 ท่าน 2.ท าการแจกแบบสอบถามผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงจ านวน 70 ท่าน ซ่ึงผูศึ้กษาใชวิ้ธีก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนของ Cochran (1997)  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
แบบสมัภาษณ์เจา้ของร้าน และพนกังานของร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดว้ย

ค าถามปลายเปิด ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง  โดย
มีการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดม้าจากการสมัภาษณ์ เพ่ือจบัใจความส าคญั และน ามาเขียนสรุปเป็นประเดน็ต่าง ๆ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมของลูกคา้ ส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง ได้แก่ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางการให้บริการ  และดา้นกระบวนการ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดย
ใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั คือ 5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 4 คะแนน
หมายถึง มาก 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง นอ้ย 1 คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของร้าน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์
เจา้ของ และพนกังานร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง ดว้ยเคร่ืองมือ SWOT Analysis และใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix มา
ท าการก าหนดกลยทุธ์  

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติSPSS หาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที (T-Test) ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง และใชก้ารวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ย
วิธี LSD ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะน าขอ้มูลท่ีประมวลผลไดจ้ากการสมัภาษณ์ และแบบสอบถามมา
ท าการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ ( SWOT Analysis) ทั้งภายในและภายนอก และก าหนดกลยทุธ์โดยใช้
เคร่ืองมือ TOWS Matrix 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 70 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้มาใช้

บริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 
20,001 – 30,000 บาท 

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 70 คน 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้มาใชบ้ริการตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป เขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารสยามชาร์ม
ม่ิง 2 – 3 คร้ังต่อเดือน มกัจะเขา้มาใชบ้ริการในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ 17.01 – 19.00 น. 
โดยจะมาใชบ้ริการร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการคือสมาชิกในครอบครัว 
แหล่งท่ีมาท่ีท าให้รู้จกัร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงคือ ไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั 

ขอ้มูลความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดของร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง จากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 70 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือการจดัวางและตกแต่งอาหารท่ี
สวยงาม ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.41 อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ แสดงรายการราคาของ
อาหารอย่างชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 อยู่ในระดบั พอใจมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ มีช่องจอดรถอย่างเพียงพอ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.15 อยู่ในระดบั พอใจมาก โดย
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พนกังานขายให้ขอ้มูลส าคญักบัลูกคา้ ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.58 อยู่ใน
ระดบั พอใจมากท่ีสุดโดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความใส่ใจในการให้บริการของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 อยู่ในระดบั พอใจมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ห้องน ้ าภายในร้านมี
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ความสะอาด และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด 
โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีการแสดงรายการราคาอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ 3 
ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การขยายตลาดซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยในการเพ่ิมรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการขายอาหารเพียงอย่างเดียว โดยมีการเพ่ิมการบริการรับจดัเล้ียงทั้งใน และนอกสถานท่ีมากข้ึน 
จากเดิมท่ีตอ้งรอลูกคา้เขา้หา เป็นเดินเขา้หาลูกคา้เองมากข้ึน ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์การตลาดดิจิทลัซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ี
จะใชโ้อกาสจากการเติบโตอย่างมากของส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ของร้านให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากท่ีสุด และทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะใช้เพ่ือสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเมนูอาหารสุขภาพ เพ่ือให้มีความแตกต่างจากเมนูร้านอ่ืนๆมากข้ึน  

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 

31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท รู้จกัร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงจากการแนะน าของคนรู้จกั มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา คือแสดงรายการราคาของอาหารอยา่งชดัเจน ดา้นของช่องทางการจดั
จ าหน่าย คือมีช่องจอดรถเพียงพอ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือพนักงานขายให้ข้อมูลส าคัญกับลูกค้า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ ณชพฒัน์ ศิรวฒันามงคล (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารแพศรีวิชัย อ  าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 – 30,000 บาท ซ่ึงรู้จกัร้านจากการท่ีมีคนแนะน า ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา คือการมีป้ายบอก
ราคาอาหารท่ีชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือความสะดวกในการจอดรถท่ีร้าน ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ 
การมีพนกังานแนะน าอาหาร 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ามาใช้บริการตั้ งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป มักจะเข้ามาใช้บริการในวนัเสาร์ – อาทิตย์ 
สอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ วรารัตน์ ศรีธนะรัตน์ (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการสร้างกลยทุธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านอาหารระดบักลาง กรณีศึกษา : ร้านอาหารแรด อร่อยเลิศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ อยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ดา้น
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้มาใช ้ส่วนมากเขา้มาใชบ้ริการในวนัหยุด(เสาร์ – 
อาทิตย)์ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกัจะเขา้มาใชบ้ริการในวนัเสาร์ - 
อาทิตย ์โดยจะมาใชบ้ริการร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการคือสมาชิกใน
ครอบครัว แหล่งท่ีมาท่ีท าให้รู้จักร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงคือ ได้รับค าแนะน าจากคนรู้จัก ซ่ึงสอดคล้องกบั
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กรณีศึกษาของ กมลทิพย ์ชิวชาวนา (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ครัววาสนา
ซีฟู้ดของผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมมาใชบ้ริการท่ีร้านกบัครอบครัว ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ
ในวนัเสาร์และอาทิตย ์ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั 

จากผลการศึกษาความแตกต่างของความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ของ
ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กรณีศึกษาของ เหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
ร้าน ทองกญัญารัตน์ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความ พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจใน
ส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้สนอกลยุทธ์การขยายตลาด ท่ีอาศยัจุดเด่นของร้านท่ีมีสถานท่ีในการจดังานต่างๆ 
สร้างความแตกต่างจากโอกาสโดยการรับจดังานต่างๆ ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ท่ีรองรับคน
จ านวนไม่มาก ซ่ึงสอดคล้องกบักรณีศึกษาของ ปุณยวจัน์ แอกทอง (2554) ท่ีได้ตดัสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การ
เจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านการกระจายธุรกิจโดยมีความสัมพนัธ์กับธุรกิจเดิม โดยอาศยัจุดเด่นของร้าน สร้างความ
แตกต่างในการด าเนินงานจึงเกิดแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าโดยถือเป็นการขยายธุรกิจชนิดอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑ์เดิม ยงัท าให้ทางร้านสามารถขยายตลาด เพ่ิมส่วนแบ่งครองตลาดได ้ เพ่ิมยอดขายและก าไรเน้นเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการมากท่ีสุด ในเร่ืองของความใส่ใจในการให้บริการของพนกังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นจุดแขง็
ของร้านในเร่ืองของการบริการของพนกังาน และส าหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีทางร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง
ควรจะตอ้งปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึนคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ 
เน่ืองจากขอ้มูลพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทานอาหารท่ีร้านส่วนใหญ่จะไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั ซ่ึง
การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์จะท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ 3 
ทางเลือก จากนั้นผูศึ้กษาได้ท าการถ่วงน ้ าหนักแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การขยายตลาด เป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยกลยุทธ์การขยายตลาดเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยในการเพ่ิมรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการขายอาหารเพียงอย่างเดียว โดยมีการเพ่ิมการบริการรับจดัเล้ียงทั้งใน และนอกสถานท่ีมากข้ึน 
จากเดิมท่ีตอ้งรอลูกคา้เขา้หา เป็นเดินเขา้หาลูกคา้เองมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ท่ียงัไม่มีแนวโน้มว่าจะดีข้ึน ก็จะยงัท าให้อุตสาหกรรม

ร้านอาหารยงัไม่สามารถกลบัมาเติบโตได้อย่างเดิม ประกอบกบัความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการจดังาน
แต่งงาน หรืองานเล้ียงต่างๆ ท่ีตอ้งการจดัเป็นกลุ่มเลก็ๆ ไม่ตอ้งการแขกเยอะ การท่ีร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง น ากล
ยุทธ์การขยายตลาดไปใชจ้ะช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งบริเวณใกลเ้คียง และสามารถมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากแหล่งอ่ืน ทดแทนการขายอาหารเพียงอย่างเดียว และนอกจากกลยุทธ์การขยายตลาด ท่ีผูศึ้กษาเสนอ
แลว้ ยงัมีกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ในทางเลือกท่ี 2 ท่ีทางร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงควรน าไปใชร่้วมกนัดว้ย เน่ืองจาก
ในปัจจุบนั ส่ือสงัคมออนไลน์ก าลงัมีแนวโนม้ในการเติบโตท่ีสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้
หลากหลายประเภทอยา่งรวดเร็ว  

จากการศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของร้านสยามชาร์มม่ิง พบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางการให้บริการ ในเร่ืองของ ป้ายช่ือร้านอาหารช่วยให้มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียท่ีต ่า แสดงให้เห็นว่าป้าย
ช่ือร้านอยูใ่นต าแหน่งท่ีอบัสายตา มองเห็นยาก ซ่ึงส่งผลต่อการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ ร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง
จึงควรปรับปรุงต าแหน่งการจดัวาง หรือเปล่ียนแปลงป้ายใหม่ให้สามารถมองเห็นไดง่้ายข้ึน 
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของร้าน ไม่สามารถน าออกมาแสดงไดอ้ยา่งครบถว้น ท าให้

ขอ้มูลท่ีไดย้งัมีความครอบคลุมไม่มาก 
ข้อจ ากัดในด้านประชากร เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส

COVID-19 รอบท่ี2พอดี ท าให้จ านวนประชากรท่ีศึกษามีจ านวนจ ากัด และใช้ระยะเวลามากข้ึนในการเก็บ
แบบสอบถาม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 
การเก็บแบบสอบถามผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใชบ้ริการเฉพาะท่ีร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงอาจจะไม่เพียงพอ ควรท่ี

จะตอ้งเพ่ิมแจกแบบสอบถามประชากรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารสยามชาร์มม่ิงดว้ย เพ่ือท่ีจะ
สามารถทราบถึงมุมมองประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ในการน ามาเปรียบเทียบเพ่ือทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัได ้

ท าการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารสยามชาร์มม่ิง เพ่ือท่ีจะทราบ
ขอ้มูล ท่ีเป็นมุมมองของผูบ้ริโภคต่อร้านโดยตรง เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
และภายนอกของร้าน ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และถูกตอ้งตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรร 
ในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

Factors That Affect Consumer Behaviorto Decisions Buying Housing 
 in Bang Khen, Bangkok 

 

ณฐัพร จันทวงค์1  
Nattaporn  Chantawong 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้ซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลเชิงบวก ดา้นกฎหมาย มี
อิทธิพลเชิงลบ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มีอิทธิพลเชิงบวก โดยดา้นราคา มีอิทธิพล
สูงสุด รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: ประชำกรศำสตร์ ,ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ,ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม ,พฤติกรรมผู้บริโภค ,กำร
เลือกซือ้บ้ำนจัดสรร 
 

Abstract 
This study is quantitative research, The sample size was people will be 400 samples who bought Housing in Bang 
Khen, Bangkok area. results showed the personal characteristics, gender, status, educational level, occupation, 
average monthly income. And the number of family members influences the decision to bought Housing  in Bang 
Khen, Bangkok area is different. Environment Social and culture have a positive influence, the law has a negative 
influence. Marketing mix factor in terms of products, the price has a positive where price has the highest influence, 
followed by product and the distribution channels had a negative influence on the decision to bought Housing in 
Bang Khen, Bangkok area. 
 
Keywords: Demographic Factor, Marketing Mix (4Ps), Environmental factors, Consumer behavioral (6Ws 1H), 
Decisions Buying Housing 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 E-mail : caramelmuay@gmail.com 
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1. บทน า 

 
บา้นหรือท่ีอยู่อาศยั หมายถึง สถานท่ี ท่ีบุคคลในครอบครัวใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพกัอาศยันบัว่า

เป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษยโ์ดยทัว่ไป และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั อีกทั้งท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นส่ิงท่ีหลายคนมองว่าเป็นเคร่ืองมือแสดงให้เห็นถึงความมัง่
คัง่หรือสถานภาพทางการเงินของบุคคลนั้นๆ รวมถึงยงัเป็นการออมเงินหรือเป็นการลงทุนในระยะยาวรูปแบบ
หน่ึงอีกดว้ย ท าให้มีนกัลงทุนหนา้ใหม่หลายรายหันมาพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งบา้นจดัสรรเพ่ิมข้ึนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดส่้งผลต่อผูบ้ริโภคในแง่การตดัสินใจเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในหลายดา้น ดงัน้ี 

- ผูบ้ริโภคถึง 75% ชะลอการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยอ์อกไป  
- ผูบ้ริโภค 32% มองว่า ราคาท่ีอยูอ่าศยัมีความผนัผวนสูง   
- ผูบ้ริโภค 31% ไดรั้บการพิจารณาสินเช่ือบา้นจากธนาคาร/สถาบนัการเงินยากข้ึนหรือชา้ลง  
ซ่ึงนอกจากปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั เช่น ปัจจยัดา้นราคา ดา้นสินเช่ือ และดา้นท าเล 

แลว้ ผลส ารวจยงัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัใหม่ๆ เช่น รูปแบบโครงการ ฟังก์ชัน่บา้น ระบบระบายอากาศและความ
ร้อน เป็นปัจจยัใหม่ๆท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการพิจารณาเลือกท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะกบัการ Work from Home ท่ี
ไม่เคยเกินข้ึนมาก่อน จากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลไห้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมาตรการ LTV ท า
ให้ยอดขายท่ีอยู่อาศยัช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 หดตวั -45% และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการ
ใหม่ๆออกไป โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม แต่หันมาเน้นการท าตลาดในโครงการแนวราบอยา่ง บา้นเด่ียว บา้นแฝด 
ทาวน์โฮม มากข้ึน อาจท าให้ปัจจยัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปหรือเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีโครงการ
เปิดใหม่ส่วนใหญ่ยงัอยูต่ามแนวรถไฟฟ้า เช่น สายสีน ้าเงิน สีเขียว และสีเหลือง อีกดว้ย เหตุน้ีจึงท าให้ผูวิ้จยัลือกท่ี
จะการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ข้ึน 

โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโครงการบา้นจดัสรรในการเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ในการซ้ือท่ีอยู่อาศยัในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และน าเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ทนัต่อสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดโดยเฉพาะหลงัเกิดวิกฤตโควิท-19 และตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้มากท่ีสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาภายในกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคญั และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษางานวิจยั ตามแนวคิดทฤษฎี ดงัน้ี 
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2.1 แนวคดิและความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ผูบ้ริโภค หมายความว่า ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ

ธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความ
รวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ ธุรกิจโดยชอบแมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค
ท าการคน้หา/การคิด/การซ้ือ/การใช/้การประเมินผล ใน สินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ 
หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึง พอใจ หรือหมายถึงการศึกษาถึงการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือและ การใชสิ้นคา้ ซ่ึงกล่าวโดยสรุป ในงานวิจยัน้ีจะศึกษาภายใตก้รอบความหมายของพฤติกรรมของ 7 
ผูบ้ริโภค คือ กระบวนการในการหาขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จนเกิดการตดัสินใจซ้ือ และประเมินผล การตดัสินใจ
โดยในการตดัสินใจอาจมีส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองภายใน (Inside Stimulus) และส่ิง
กระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) โดยส่ิงกระตุ้นท่ีผูวิ้จัยสนใจ ศึกษาในงานวิจัยคร้ัง น้ีเป็นส่ิงกระตุ้น
ทางการตลาด (Marketing Stimulus) ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มี เป็นส่ิง
กระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

- ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) 
- ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
นอกจากน้ียงัมีประเด็นลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วน บุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ความ
ตอ้งการหรือปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) จะมีการ 
ตดัสินใจในประเด็นต่างๆดงัน้ี - การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) - การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) - การ
เลือกผูข้าย (Dealer Choice) - การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) - การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase 
Amount) ดงันั้นการประกอบธุรกิจนั้น ผูข้ายจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ เก่ียวกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ สามารถผลิตสินคา้หรือบริการไดต้รง
กบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค น าไปสู่การจูง ใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ ตลอดจนสามารถน าไป
ปรับปรุงและพฒันาสินคา้หรือบริการเดิมให้ดียิ่งข้ึน เกิดเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอี้กดว้ย 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ รายไดป้ระชาชาติ อตัราดอกเบ้ีย และสถานะทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงเป็นตวัก าหนดอ านาจ
ซ้ือ ประกอบไปดว้ย รายไดร้วมของผูบ้ริโภค หน้ีสินท่ีมี เงินออม ทรัพยสิ์น ความสามารถในการกูย้ืมเงิน ลว้นแต่มี
ผลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 
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Kotler (1997, อ้างอิงใน ขวญัใจ ช้างหล า 2559) ปัจจัยทางสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในสังคมมนุษยท์ุก
สงัคมลว้นแต่มีการจดัแบ่งสงัคมออกเป็นล าดบัชั้น ท าให้เห็นถึงความแตกต่างในสงัคม โดยสมาชิกในแต่ละชั้นจะ
มีค่านิยม พฤติกรรม ความสนใจ คลา้ยคลึงกนัรวมกนัอยู ่ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดชนชั้นทางสงัคมไม่ไดใ้ชเ้กณฑ์
รายไดเ้พียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัมีเกณฑอ่ื์นๆร่วมดว้ย เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ ถ่ินหรือท าเลท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

ปัจจยัทางวฒันธรรมของสงัคมกลุ่มใหญ่สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็นกลุ่ม ๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มเรียกว่า วฒันธรรมยอ่ย 
โดยอาศยัเกณฑ์บางอย่างในการแบ่ง เช่น ลกัษณะประชากรศาสตร์ ภูมิภาค ความเช่ือทางการเมือง ความเช่ือทาง
ศาสนา ชนชาติและเช้ือชาติต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปัจจัยทางการเมืองและกฏหมายปัจจุบนัการเมืองและกฏหมายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
เน่ืองจากเหตุการณ์หรือนโยบายต่างๆทางการเมืองนั้นอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศนอกจากนั้น
กฏหมายหรือขอ้ก าหนดต่างๆของหน่วยงานรัฐ ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ย เช่น การปรับลด/เพ่ิม อตัราดอกเบ้ีย
หรือขอ้ก าหนดต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับลด/เพ่ิม อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆของหน่วยงานรัฐ 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคท่ี

สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 ) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้
เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ การ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product 
Differentiation) (2) องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่าง
ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ เป็นตน้ (3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์(Product Positioning) เป็น
การออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) เ พ่ือให้ผลิตภัณฑ์ มีล ักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน(New and 
Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน (5) กลยุทธ์เก่ียวกบั
ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้
เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009) หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่า
สูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของ
ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 
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3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและ
กิจกรรมใช ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย
คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ
การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการส าหรับการใชห้รือบริโภค (Kotler and Keller. 2009) หรือหมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 
ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม 

การกระจายตวัหรือการสนบัสนุนการกระจายสินคา้ (Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และ
สินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงั
ก าไร (Kotler and Keller. 2009) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญัมีดงัน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และ
การคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป ยงัตลาดเป้าหมาย 
การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้าทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย วตัถุประสงค์ของการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือบอกให้ลูกคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑอ์อกจ าหน่ายในตลาดพยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพ่ือ
เตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค  

 
แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ6W1H  
Philip Kotler (อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ไดก้ล่าวไวว้า การวิเคราะห์ให้ทราบถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ี ยวกบพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภค โดยใชค้ าถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือ
คน้หาคค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึง ประกอบไปดว้ย 1. ใครบา้งอยูในตลาดเป้าหมาย ( Who is  
in the target market) เป็นค าถาม เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer 
buy) เป็นค าถามเพ่ือให้ ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์(Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบ
ของ ผลิตภัณฑ์ (Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวาคู่แข่ง (Competitive differentiation) 3. ท าไม
ผูบ้ริโภคจึงได้ตดัสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy) เป็นค าถาม เพ่ือต้องการทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา 4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบด้วยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช้ 5. 
ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการ ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น 
ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
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วนัส าคญัต่างๆ 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการ ทราบถึงช่องทางหรือ
แหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้าน ขายของช า เป็ นตน้ 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออ
ยางไร (How does the consumer buy) เป็นค าถามเพ่ือต้องการทราบขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึง
ประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

 
กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
                       ตวัแปรต้น                                                                          ตวัแปรตาม 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ซ้ือบา้น

จดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ดงัน้ี 

                                              n          =        
𝑃(1−P)(𝑍)2

𝑒2  

เม่ือ     n           =            ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. พศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายไดร้วมครอบตรัวต่อเดือน  
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
1. ดา้นเศรษฐกิจ 
2. ดา้นกฏหมาย 
3. ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ปัจจัยด้านการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ 
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร 

ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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           P           =           ค่าเปอร์เซนตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มตวัอยา่งประชากร 
          e            =            ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
          Z           =            ระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญัท่ีผูศึ้กษาก าหนดไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมี

ค่า Z= 1.96 
แทนค่าสูตร ดงัน้ี  

                             n        =         
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2  

                                       =          384.16 ~ 385 ตวัอยา่ง 

ดงันั้นเพ่ือให้การค านวนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง
จะใชวิ้ธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกโครงการบา้นจดัสรรในเขต
บางเขน 10 โครงการ 

ขั้นตอนท่ี 2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดโควตาในการเก็บ
แบบสอบถามจ านวนโครงการละ 40 ชุด ทั้งหมด 10 โครงการ รวม 400 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดน้ า
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอยา่งผ่านทางนิติบุคคลของแต่ละโครงการโดยผูวิ้จยัจะท าจดหมายขออนุมติัจากทาง
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเพ่ือส่งให้กบัทางนิติบุคคลของแต่ละโครงการ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มาก

สุด รองลงมา อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพ พบว่า สมรส /อยู่ด้วยกัน ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มากสุด รองลงมา ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,000 - 60,000 บาท/เดือน มากสุด รองลงมา 60,001 - 90,000 บาท/เดือน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวน 3 - 5 คน กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรร ขนาดท่ีดินของบ้านจัดสรรท่ี
ตดัสินใจซ้ือ  60 -69 ตารางวา มากสุด ราคาบา้นจดัสรรท่ีเลือกซ้ือ 4.00 - 5.99 ลา้นบาท  อตัราส่วนเงินดาวน์ท่ีตอ้ง
ช าระกบัโครงการ ร้อยละ 0 มากสุด โดยมีความสนใจบา้นจดัสรรท่ีพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัทีเป็นส่วนใหญ่และตอ้งการ
ระยะเวลาในการผ่อนช าระกับธนาคาร จ านวน 16 - 20 ปี จ านวนหมู่บ้านท่ีเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
จ านวน 4 - 6 โครงการ ส าหรับบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือบ้าน มากสุด คือ บิดา/มารดา รองลงมา คู่
สมรส/แฟน ช่องทางท่ีไดรู้้จกัโครงการบา้นทางอินเตอร์เน็ต รองลงมา ส่ือส่ิงพิมพ์ และมีปัญหาท่ีพบจากตวับา้น 
คือ หลงัคาบา้นร่ัวซึม มากสุด รองลงมา ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการของส่วนกลาง  

กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้น
จัดสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครในระดบัมาก โดยให้สูงสุด ด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ด้านสังคมและ
วฒันธรรม และดา้นกฎหมาย ตามล าดบั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
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ความส าคญัในการเลือกซ้ือบ้านจดัสรรในระดบัมาก โดยสูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์   รองลงมา ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตามล าดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย มี
อิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  และปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  โดยดา้นราคา มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน สอดคล้องกบัแนวคิดStanton and Futrell (1987) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปรัชญาภรณ์ 
เพไร (2559) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค 
โดยผลวิจยัพบว่ากลุ่มเพศหญิงจะมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน สูงกว่า กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ต ่ากว่า กลุ่มหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่และกลุ่มสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรในเขตบางเขน ต ่ากว่า กลุ่มหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขนสูงกว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี และ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรรในเขตบางเขน สูงกว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สอดคลอ้งกบังานวิจยั นพคุณ เลียงประสิทธ์ิ 
(2559) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ ระดบัการศึกษา ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/ค้าขายมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจัดสรรในเขตบางเขน ต ่ากว่า กลุ่มอาชีพราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นักลงทุน อาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงาน
บริษทัเอกชนมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน ต ่ากว่า กลุ่มอาชีพนกัลงทุน อาชีพ
อิสระ และ กลุ่มอาชีพนกัลงทุนมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขนสูงกว่า กลุ่ม
อาชีพอิสระ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยั นพคุณ เลียงประสิทธ์ิ (2559) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 
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จากการศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความส าคัญในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในระดับมากมี
ความส าคญัในระดบัมาก โดยให้สูงสุด ด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ด้านสังคมและวฒันธรรม และด้านกฎหมาย 
ตามล าดบั ซ่ึงในดา้นเศรษฐกิจสูงสุดในดา้นเลือกซ้ือบา้นเด่ียวตามสถานภาพทางการเงิน  ดา้นกฎหมายสูงสุดในด้าน
มาตรการ LTV ของรัฐมีผลกระทบในการตัดสินใจซ้ือ และด้านสังคมและวัฒนธรรมสูงสุดในด้านต้องการ
สาธารณูปโภคต่างๆ  โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสงัคมและวฒันธรรมมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ขวญัใจ ช้างหลา (2559) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
เด่ียวราคามากกว่า 5 ลา้นบาทของผูบ้ริโภคท่ีมีผูสู้งอายใุนครอบครัว 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในระดบั
มาก โดยสูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดบั สอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายและน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดได ้ซ่ึง
ผลวิจยัพบว่าในด้านผลิตภณัฑ์สูงสุดในด้านขนาดของท่ีดินและพ้ืนท่ีใช้สอย ดา้นราคาสูงสุดในด้านราคาบ้านมี
ความสัมพนัธ์กับท าเลและคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสูงสุดในด้านสามารถเข้าถึงข่าวสารได้จากทาง
ออนไลน์ และด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุดในด้านการให้ส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ โดยผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  โดยดา้นราคา มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัแนวคิด Armstrong and Kotler (2009) ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมทาง
การตลาด นั้นเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีท าการคดัเลือกตลาดเป้าหมายการตั้งวตัถุประสงค์และพฒันาส่วนประสมทาง
การตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย หรือเป็นกุญแจท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จก็คือตอ้งท าความ
เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเพิม่ยอดขายของผลติภัณฑ์กระดาษช าระของ 
บริษทั เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ในภาวะวกิฤตโควดิ-19 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The approach to increase tissue paper product sales of Berli Jucker Public 

Company Limited in COVID-19 crisis in Bangkok metropolis 
 

ณฐัพร พร่ังพร1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Nuttaporn Prungporn and Piraphong Foosiri  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑ์กระดาษช าระของ
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลปฐมภูมิไดร้วบรวม
จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 545 คน ผ่าน google form  จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผูวิ้จยัน าเสนอ      
กลยทุธ์ 2 แนวทาง คือ กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) และกลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) โดยบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑใ์หม่ให้สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ เพ่ือความสามารถในการแข่งขนั 
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด และเพ่ิมโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมของสินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้ข้ึนเป็นรายแรกของไทย 
 
ค ำส ำคัญ:  เพ่ิมยอดขำย, ผลิตภัณฑ์กระดำษช ำระในวิกฤตโควิด-19 

 

Abstract 
The independent study of the approach to increase sales of tissue paper of Berli Jucker Public Company Limited 
in COVID-19 crisis in Bangkok metropolis. The primary data was collected by questionnaires of 545 samples via 
google form. According to the analysis and result of the study, researcher propose 2 strategies, which are Attacking 
Strategy (SO Strategy) and Defensive Strategy (ST Strategy). Berli Jucker PCL has to develop new products and 
packaging with unique selling points in order to increase competitive advantage, to expand the sales channel to 
online in order to increase the market share, and to increasing advertising campaign making consumer 
acknowledge the product innovation that the company is the first company in Thailand who invented it.  
 

Keywords:  Increase sales, Tissue paper product in COVID-19 crisis 
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1.  บทน า 

 
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมีความผนัผวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาสู่

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้งปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิด จนไปถึงสภาวะการตดัสินใจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุ  
นิวนอมอลน้ี ภาคธุรกิจจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้ถึงปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในยุค
ใหม่น้ี น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมยอดขายและขีดความสามารถการแข่งขนัทางธุรกิจเพ่ือชิงต าแหน่งผูน้ าอนัดบั 1 ในกลุ่ม
กระดาษทิชชูในประเทศไทย ซ่ึงในช่วงไตรมาสแรก สินคา้กลุ่มอุปโภค เช่น ทิชชู เคร่ืองใชส่้วนตวั มียอดขายท่ี
เติบโตข้ึนจากความตอ้งการสินคา้ดงักล่าวท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งผลิตภณัฑ์ส าหรับท าความสะอาด กระดาษทิชชู กระดาษ
เปียก แอลกอฮอล ์และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ แต่ในไตรมาสท่ี 2 พฤติกรรมการกกัตุนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลดี
ต่อผลประกอบการของกลุ่มในช่วงไตรมาสแรก เร่ิมลดระดบัลงตั้งแต่ตน้เดือนเมษายนเป็นต้นมา ซ่ึงส่งผลต่อ
ยอดขายของกลุ่มกระดาษทิชชู ท าให้ตอ้งหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑ์
กระดาษช าระของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ในภาวะวิกฤตโควิด-19  
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

วนัชยั มีชาติ (2554) กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์มีขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) การก าหนดพนัธกิจของ
องคก์าร (2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร (3) การก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนกลยทุธ์หลงัจากศึกษา
พนัธกิจและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร (4) การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ารจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆ ประกอบดว้ยแผน 3 ระดบั ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ในระดบัองคก์ารโดยรวม, กลยุทธ์ในระดบัหน่วยงานยอ่ยหรือ
ระดบัหน่วยธุรกิจ และแผนระดบัปฏิบติัการ (5) การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
 
2.2  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ4Ps) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (1) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น 
หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ (2) ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
จ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์(3)  การจดัจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม
ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด (4)  การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร
เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ เพ่ือจูงใจให้เกิดความหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ 
(Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ 
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2.3  ทฤษฎี SWOT Analysis  
 

การพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลก าหนดกลยทุธ์ เรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของ
องคก์าร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) มาจากตวัอกัษรยอ่ของค า 4 ค าคือ (1)  Strengths (จุดแขง็) วิเคราะห์จุด
แข็งของบริษทัเพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ (2)  Weaknesses (จุดอ่อน) วิเคราะห์ขอ้ดอ้ย
ในทุกแผนกตามความเป็นจริง เพ่ือน ามาลบจุดดอ้ย  (3)  Opportunities (โอกาส) วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีท าให้
บริษทัได้เปรียบ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์จาก
ข่าวสาร ผา่นส่ือต่าง ๆ (4)  Threats (อุปสรรค) วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ท า
ให้ธุรกิจด าเนินงานไดไ้ม่สะดวก 
 
2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making Theory) 
 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ 
ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจ
ของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบั
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของการบริโภคตามล าดบัดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) การรับรู้ปัญหา, การแสวงหาข้อมูล, การประเมินผลทางเ ลือก, การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 
 
2.5  ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Five Force Model) 
 

เป็นกรอบแนวคิดในการวินิจฉยัองคก์ารของ Michael Porter ซ่ึงเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ เจา้ของทฤษฎี Competition 
theory เช่ียวชาญในดา้นการประยุกต์ใชแ้ผนองค์การเขา้สู่ตลาดใหม่และการจดัการการเปล่ียนแปลง เน้นการสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององค์การดว้ยการวิเคราะห์ภยัคุกคามของส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมภายนอกโดย
พิจารณาจากกลุ่มอิทธิพล 5 กลุ่ม (กิรติ ยศยิ่งยง, 2549) (1) ภยัคุกคามจากการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่  
(2) ความรุนแรงของการแข่งขนัระหว่างบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั (3) อ  านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (4) อ  านาจ
การต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (5) ภยัคุกคามจากผลิตภณัฑท์ดแทน 
 
2.6  ทฤษฎี TOWS Matrix 
 

การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่จากการ
จับคู่ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัภายในท่ีได้ จากการวิเคราะห์ SWOT สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท     
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(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) (2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) (3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  (WO Strategy)             
(4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล ทีปะปาล, 2551) 
 
2.7  ทฤษฎี PESTLE ANALYSIS  
 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) กล่าวว่า การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจ ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาสในการท าธุรกิจ ประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยั ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) Political คือ
ปัจจยัดา้นการเมืองท่ีส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ (2) Economic คือปัจจยัดา้นการเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบ
และโอกาสต่อธุรกิจ (3) Social คือปัจจยัดา้นสังคมท่ีส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ (4) Technology คือปัจจยั
ดา้นเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ (5) Environment คือปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบและ
โอกาสต่อธุรกิจ (6) Legal ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ 
 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วรกุล งามไกวลั (2557) ไดศึ้กษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อพรีเซ็นเตอร์ตวัการ์ตูน และการตระหนกัรู้ในตรา
สินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีใชพ้รีเซ็นเตอร์เป็นตวัการ์ตูน จากการศึกษาพบว่ามีทศันคติเก่ียวกบัผูน้ าเสนอ
สินคา้ท่ีเป็นตวัการ์ตูนบนหีบห่อผลิตภณัฑก์ระดาษช าระว่ามีความเหมาะสม, ตวัการ์ตูนบนหีบห่อผลิตภณัฑท่ี์ชอบ
มากนั้นมีความสนใจมากเป็นพิเศษ ผูน้ าเสนอสินคา้เป็นตวัการ์ตูนท าให้เกิดความน่าสนใจในตวัสินคา้ ในความพึง
พอใจระดบัมากส่วนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ท าให้เกิดความอยากทดลองใชสิ้นคา้, ท าให้เกิดความภูมิใจในสินคา้
ท่ีใชอ้ยู่, ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้, ภาพตวัการ์ตูนบนบรรจุภณัฑ์สวยงามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและ
ภาพลกัษณ์ของตวัการ์ตูนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

วรรณลกัษณ์ เชาว์ศรีวงศ์เทพ (2552) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อกระดาษ
ช าระ(ทิชชู่)เซลล็อกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
กระดาษช าระ(ทิชชู่)เซลลอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ด้านราคา
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ดา้นการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึง
พอใจมาก และดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจปานกลาง 
 

3.  วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัฉบบัน้ีคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือและใชก้ระดาษ
ช าระดว้ยตนเอง ซ่ึงผูวิ้จยัไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิง
สูตรของคอแครน (Cochran) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได้
ไม่เกินร้อยละ 5 จากการค านวณตวัอย่างท่ีตอ้งการคือ 384 ตวัอย่าง โดยผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถาม
เองผ่าน google form ซ่ึงใช้การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) ในกลุ่มเฟสบุ๊คเน่ืองจาก
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สถานการณ์โควิด-19 ท าให้เก็บขอ้มูลตวัอยา่งมาไดท้ั้งส้ิน 545 ตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัแบ่งขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีในการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยค าถามแรก ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามอาศยัอยูใ่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร จะเขา้สู่ค าถามท่ีผูวิ้จยัเลือกใน
การวิจยัโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม, ส่วนท่ี 2 เป็น
ค าถามในด้านคุณภาพ, ตราสินค้า, บรรจุภณัฑ์, ขนาดผลิตภณัฑ์ และราคาผลิตภณัฑ์และ ส่วนท่ี 3 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระดาษช าระของบริษัทฯ ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดยแบ่งขอ้มูลโดยการลงรหสัตามตวัแปร และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม Microsoft Office Excel โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาปัจจยัระดบัมหภาค (PEST Analysis) 
SWOT Analysis และเคร่ืองมือคิดกลยทุธ์เพ่ือการเพ่ิมยอดขาย Tows Matrix 
 

4.  ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1  ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 

ผลการศึกษาพบว่าค าถามในดา้นทศันคติของดา้นคุณภาพ, ตราสินคา้, บรรจุภณัฑ์, ขนาดผลิตภณัฑ์ และราคา
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีเกณฑ์แต่ละหัวขอ้ใหญ่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติ
ระดบัดีมากในหัวข้อการลดราคามีส่วนท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 เพียงข้อเดียวท่ีโดดเด่น ส่วนการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กระดาษช าระของแบรนด์ เซลล็อกซ์, ซิลค์, แม็กซ์
โม่, เบลล์, บีเจซี ไฮจีนิสต์ ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกจากข้อมูลรายข้อพบว่า
ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้มากกว่า 3 ปีข้ึนไป, ความถ่ีในการซ้ือพบว่าส่วนใหญ่ซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน, 
มูลค่าในการซ้ือพบว่าส่วนใหญ่ซ้ือ 51-100 บาทต่อคร้ัง, ช่องทางในการซ้ือผลิตภณัฑ์พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือท่ีซุปเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ (Tesco Lotus, Big C, Makro), ปัญหาในการซ้ือช่วงโควิด-19พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา, 
ปริมาณในการซ้ือช่วงโควิด-19พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเท่าเดิม, บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพบว่าส่วนใหญ่เป็นตนเอง, 
ความตั้งใจในอนาคตท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑก์ระดาษช าระของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) มีแนวโน้มว่าจะซ้ือ
ต่อ, การแนะน าและบอกต่อบุคคลอ่ืนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) มี
แนวโน้มว่าจะบอกต่อ จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิอา้งถึงค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารบริษทั เบอร์ล่ี 
ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 กล่าวว่ายอดขายในไตรมาส 2/63 ลดลงร้อยละ 
2.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัเกิดจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจกระดาษทิชชู
และธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส้ านกังาน  
 

4.2  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 

โดยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัระดบัมหภาค (PEST Analysis) ดงัน้ี 
1.  การเมือง (Political) การชุมนุมทางการเมืองในช่วงโควิด-19 ท าให้ประชาชนมีการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ หรือ

ท ากิจกรรมนอกบา้นในช่วงโควิด-19 มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ประชาชนใชสิ้นคา้กระดาษช าระมากข้ึน เน่ืองจากตอ้ง
รักษาความสะอาดมากกว่าปกติท าให้บริษทัฯมีโอกาสเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 733 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.  เศรษฐกิจ (Economic) เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีข้ึนส่งผลให้ประชาชนเร่ิมออกมาจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้มากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้ให้ประชาชนผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมรักษาสุขอนามยัมากยิ่งข้ึน 

3.  สังคม (Social) ปัจจุบนัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของประเทศไทยไดก้้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ ท าให้
ประชากรผูสู้งอายตุอ้งหมัน่รักษาสุขอนามยัและสุขภาพ ส่งผลให้บริษทัฯมีโอกาสทางธุรกิจ 

4.  เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีท่ีทางบริษทัสรรหามาเลือกใชเ้ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสของ
ธุรกิจ ซ่ึงผลิตภณัฑข์องทางบริษทัฯสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีหลากหลาย 

 
โดยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) (1) ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ (2) มีความแข็งแกร่งในด้าน

เงินทุน (3)แบรนดก์ระดาษช าระของบริษทัฯไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภค เน่ืองจากทางบริษทัฯ มีการพฒันา
กระบวนการผลิตให้เป็นผูน้ านวตักรรมรายแรกอยู ่(4) เป็นผูน้ าในตลาดและใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัใน
การผลิต ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพระดับสากล  (5) บี เจซีมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานสากล และบีเจซีมีการดูแลกระบวนการผลิตท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งมลพิษทางน ้ าและ
ทางอากาศ (6) บีเจซีไดท้  าการตลาดและจดัจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคผ่าน 6 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่, ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านคา้ในสถานีบริการน ้ ามนั, ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม, กลุ่มลูกคา้สถาบนั, 
ร้านคา้ในต่างประเทศ และช่องทางในตลาดออนไลน์ (7)  บริษทัฯยงัคงรักษาความเป็นผูน้ าตลาดในกลุ่มกระดาษ
ช าระในประเทศดว้ยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 39 และบริษทัยงัมีเป้าหมายท่ีจะขยายโอกาสในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยบีเจซีมีส านกังานตวัแทนใน 5 ประเทศ  

2.  การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  (1) วตัถุดิบท่ีส าคญั คือ เยื่อรีไซเคิล เยื่อใยยาว และเยื่อใยสั้นจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงสินคา้เกษตร มีราคาไม่แน่นอน ผนัผวนตามฤดูกาล ผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน (2) ช่องทางการ
ขายในร้านสะดวกซ้ือสาขาเลก็ๆบางทีไม่มีสินคา้จ าหน่าย 

3.  การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities) (1) การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลดีให้ผลิตภณัฑก์ระดาษช าระ
ของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึนจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาสุขอนามยัมีมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงยอดขายของบริษทัฯมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง (2) การชุมนุมทางการเมืองในช่วงโควิด-19 ท าให้
ประชาชนตอ้งรักษาความสะอาดมากข้ึน (3)  รัฐบาลมีการผอ่นปรน พรก.ฉุกเฉิน และรณรงคก์ารออกมาจบัจ่ายใช้
สอยร้านคา้นอกบา้นมากข้ึน 

4.  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) (1) มีสินค้าทดแทนในเร่ืองท าความสะอาดในตลาดมากยิ่งข้ึน เช่น 
กระดาษทิชชูเปียกผสมแอนต้ีแบคทีเรีย, สเปรยแ์อลกอฮอล ์เจลลา้งมือ ฯลฯ (2) คู่แข่งรายใหม่ในตลาดมีเพ่ิมมาก
ข้ึน (3) สินคา้ลอกเลียนแบบไดง่้าย เช่น การพิมพล์ายบนกระดาษ 

 
4.3  การสร้างทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละกลยุทธ์ 
 

1.  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) (1) เพ่ิมความลึกของสายผลิตภณัฑ์    ( Product Line Depth ) กระดาษทิชชู 
เช่น ออกแบบลวดลายการ์ตูนลิขสิทธ์ิ หรือตามกระแสวยัรุ่น อาทิ ลายแพคเกจจ้ิงหีบห่อเป็นลายนกัร้องเกาหลี และ 
ออกแบบกระดาษและบรรจุภณัฑ์ย่อยสลายไดง่้ายตามกระแสรักษ์โลก เพ่ือเขา้ถึงเฉพาะกลุ่ม (2) จดัโปรโมชัน่
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ส าหรับการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ (3)  โฆษณาประชาสมัพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ ให้ลูกคา้ทราบนวตักรรมของ
สินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้ข้ึนเป็นรายแรกของไทย 

ข้อดี (1) การเพ่ิมความลึกของสายผลิตภณัฑ ์ท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้เฉพาะกลุ่มได ้ (2) จดัโปรโมชัน่ส าหรับ
การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ ท าให้ลดตน้ทุนในการเช่าวางสินคา้หน้าร้าน และโปรโมชัน่ลดราคาสามารถท าให้เกิด
ลูกคา้รายใหม่เน่ืองจากราคาท่ีถูกกว่าซ้ือหน้าร้าน อีกทั้งการซ้ือของทางออนไลน์มีความสะดวกและตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการลดระยะห่างจากการออกพ้ืนท่ีสาธารณะ (3) โฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ 
ให้ลูกคา้ทราบนวตักรรมของสินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้ข้ึนเป็นรายแรกของไทย 

ข้อเสีย (1) มีตน้ทุนในการทดลองผลิตสินคา้ใหม่ และค่าใชจ่้ายในการโฆษณา (2) ผูบ้ริโภคไม่ไดท้ดลองจบั
สินค้าท าให้การสั่ง ซ้ือออนไลน์ เหมาะสมกับลูกค้าท่ี ซ้ือใช้ประจ า ท่ีจงรักภักดีต่อแบรนด์ (3) โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ 

2.  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  (1) ลงทุนท า Ecosystem ท าเยื่อกระดาษดว้ยตวัเอง โดยการจดัหา
เกษตรกรภายนอกเขา้มาปลูกให้ (2) เน่ืองจากเกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งรักษาสุขอนามยั
ส่วนตวัเป็นพิเศษ จึงตอ้งออกสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สะดวกต่อการหยิบใชแ้ละพกพาไปทุกท่ี 

ข้อดี (1) ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ ลดอตัราความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน สามารถ
ควบคุมปริมาณวตัถุดิบไดด้ว้ยตวัเอง (2) บรรจุภณัฑท่ี์สะดวกต่อการหยิบใชแ้ละพกพาไปทกุท่ี สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีสามารถหยิบใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเอามือไปสมัผสัในกระเป๋า เพ่ือลดการสะสมเช้ือโรคท่ีมือ
ไปติดสมัภาระท่ีอ่ืน 

ข้อเสีย (1)  มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัตั้งทีมบริหารเพ่ือดูแลวตัถุดิบท่ีผลิตเอง, ระยะเวลาในการรอคอย
ตน้ไมโ้ตมีเวลายาวนาน ท าให้ตอ้งหาเกษตรกรร่วมลงทุนมาก (2)  ตน้ทุนในการทดลองผลิตสินคา้ใหม่ และ
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา 

3.  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) (1) ผลิตสินคา้ทดแทน เช่น กระดาษท่ีสามารถเชด็ท าความสะอาดได้
เทียบเท่า   เจลลา้งมือแอลกอฮอลล ์(2) เพ่ิมความลึกของสายผลิตภณัฑ(์ Product Line Depth ) คิดนวตักรรมใหม่ๆ 
เพ่ือให้ครองใจผูบ้ริโภค เช่น กระดาษส าหรับท าความสะอาดเฉพาะอยา่ง อาทิ กระดาษเชด็โถสุขภณัฑท่ี์ผสมน ้ ายา
ฆ่าเช้ือสูตรพิเศษแบบแห้ง และท าการจดลิขสิทธ์ิเฉพาะแบรนด ์

ข้อดี (1)  การผลิตสินคา้ทดแทนเอง สามารถป้องกนัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายหนา้ใหม่ในตลาดได ้ (2)  การเพ่ิม
ความลึกของสายผลิตภณัฑ(์ Product Line Depth ) โดยคิดนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้เราสามารถครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดในไลน์ผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชูได ้

ข้อเสีย (1)  การผลิตสินคา้ทดแทนท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้ใหม่และ ท าให้มีระยะเวลาในการ
ทดลองผลิตสินคา้ยาวนาน 

4.  กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) (1) จดัท าโปรโมชัน่ส่วนลดให้ตวัแทนจ าหน่ายเพ่ือดึงส่วนแบ่งทางการตลาด
เพ่ือช่วยกลุ่มลูกคา้สถาบนั (Institutional Channel) คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของบริษทัเพ่ือน าไปใชห้รือให้บริการแก่
ผูบ้ริโภคโดยไม่ไดมี้การขายต่อ เช่น กลุ่มลูกคา้โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารโรงพยาบาล และ
ส านกังาน เป็นตน้ โดยมีตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัเป็นผูแ้ทนในการขาย 

ข้อดี (1) การเขา้ดูแลผูป้ระกอบการโดยตรงสามารถเขา้ถึงตลาดกลุ่มใหญ่ได ้และเราสามารถครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดไดเ้พ่ิมข้ึน 
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ข้อเสีย   (1) อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการน าเสนอต่อผูบ้ริโภคกลุ่มธุรกิจและอาจขายซ ้ าซ้อนกบัตวัแทนจ าหน่าย
ตวัเอง 
 
4.4  การน ากลยุทธ์ที่เสนอเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
 

ผูวิ้จยัน าเสนอกลยทุธ์ 2 แนวทาง คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) และ กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) โดย
การทดลองผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ลอกเลียนแบบไดย้ากและจดลิขสิทธ์ิเพ่ือเขา้มาดึงส่วนแบ่งการตลาด อีกควร
เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ เน่ืองจากการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ในปัจจุบนัจะช่วยให้
บริษทัสามารถท ายอดขายเพ่ิมข้ึนไดร้วดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ใน
ปัจจุบนัท่ียงัตอ้งลดระยะห่างจากกนั และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ ให้ลูกคา้ทราบนวตักรรม
ของสินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้ข้ึนเป็นรายแรกของไทย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิผูวิ้จัยได้รวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามผ่าน google form online 
จ านวน 545 คน โดยแบ่งค าถามเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม, ทศันคติของด้าน
คุณภาพ, ตราสินคา้, บรรจุภณัฑ,์ ขนาดผลิตภณัฑ ์และราคาผลิตภณัฑ ์ และพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
กระดาษช าระของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร       

เม่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัระดบัมหภาค (PEST Analysis) และ SWOT 
Analysis จากการวิเคราะห์การสร้างทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา โดยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
สรุปผลได้ว่าผูวิ้จัยน าเสนอกลยุทธ์ 2 แนวทาง คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) และ กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST 
Strategy) ซ่ึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ใหม่ โดยการทดลองผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ลอกเลียนแบบได้
ยากและจดลิขสิทธ์ิเพ่ือเข้ามาดึงส่วนแบ่งการตลาด อีกควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 
เน่ืองจากการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ในปัจจุบนัจะช่วยให้บริษทัสามารถท ายอดขายเพ่ิมข้ึนไดร้วดเร็ว อีก
ทั้งยงัเป็นการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีในปัจจุบนัยงัตอ้งลดระยะห่างทางกายภาพจาก
กนั และเพ่ิมโฆษณาประชาสมัพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ ให้ลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมของสินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้
ข้ึนเป็นรายแรกของไทย 
 
5.1  การอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัน าเสนอกลยทุธ์ จากทฤษฎี TOWS Matrix 2 แนวทาง คือ กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
และ กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ดงัน้ี  

1.  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ โดยการทดลองผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ลอกเลียนแบบไดย้ากและจดลิขสิทธ์ิเพ่ือ
เขา้มาดึงส่วนแบ่งการตลาดเพ่ืออุดช่องว่างของไลน์ผลิตภณัฑใ์นตลาด ออกแบบลวดลายการ์ตูนลิขสิทธ์ิ หรือตาม
กระแสวยัรุ่น อาทิ ลายแพคเกจจ้ิงหีบห่อเป็นลายนกัร้องเกาหลี และ ออกแบบกระดาษและบรรจุภณัฑย์อ่ยสลายได้
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ง่ายตามกระแสรักษ์โลก เพ่ือเขา้ถึงเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรกุล งามไกวลั (2557), ท่ีไดศึ้กษา
อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อพรีเซ็นเตอร์ตวัการ์ตูน และการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ใชพ้รีเซ็นเตอร์เป็นตวัการ์ตูน จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค หรือกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นตวั
การ์ตูนท าให้เกิดความน่าสนใจในตวัสินค้าและเกิดการตดัสินใจซ้ือสินค้า และถา้เป็นตวัการ์ตูนท่ีชอบท าให้มี
ความสนใจในตวัสินคา้นั้นเป็นพิเศษ 

2.  เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ เน่ืองจากการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ในปัจจุบนัจะ
ช่วยให้บริษทัสามารถท ายอดขายเพ่ิมข้ึนไดร้วดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19ในปัจจุบนัท่ียงัตอ้งลดระยะห่างจากกนั 

3. โฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมถึงออกบูธสินคา้ ให้ลูกคา้ทราบนวตักรรมของสินคา้ท่ีทางบริษทัคิดคน้ข้ึนเป็น
รายแรกของไทย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ วรรณลกัษณ์ เชาว์ศรีวงศ์เทพ (2552) ท่ีได้ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อกระดาษช าระ(ทิชชู่)เซลลอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นตราสินคา้ 
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กระดาษช าระ (ทิชชู่) เซลล็อกซ์ในดา้นตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัพึง
พอใจมาก ไดแ้ก่ ขอ้ช่ือเสียงของตราสินคา้ บริษทัควรรักษาตราสินคาให้อยู่ในพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อไป เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคมีความจดจ าตราสินคา้  
 
5.2  ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

สืบเน่ืองมาจากโรคระบาดโควิด-19 รอบท่ี 2 ในประเทศไทย ท่ีส่งผลให้ผูวิ้จยัไม่สามารถเก็บแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง ผูวิ้จัยจึงเก็บแบบสอบถามผ่าน google form online เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีต้องลดเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามไดต้อบค าถามเกินจากท่ี
คาดการณ์ไวต้อนแรก ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูวิ้จยั 

ผูวิ้จยัซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกจึงศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิท่ีทางบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั เผยแพร่เท่านั้น ผูวิ้จยัจึง
ขออนุญาตคิดวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีมี น าเสนอกลยุทธ์จากทฤษฎี TOWS Matrix เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล
ทัว่ไป 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จัยศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ
ทศันคติเฉพาะกลุ่ม ผูวิ้จยัจึงอยากเสนอแนะให้เลือกเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือน ามาเปรียบเทียบพฤติกรรมและทศันคติ เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และอยากให้มีการสัมภาษณ์โดยการถามผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง เพ่ือลดความไม่เขา้ใจในค าถาม ไดจ้บัผลิตภณัฑต์วัอยา่ง และอาจถามขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น
อ่ืนๆไดเ้พ่ิมเติมมากข้ึน 
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Corporate Image and Service Innovation Affecting Service Decision 
A Case Study of The Government Housing Bank in the Headquarters 

 

ณฐัพล เมฆนิล1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 
Nuttapol Maknin  and Suthawan Chirapan Sato 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อิทธิพล ดา้น
ภาพลกัษณ์องคก์รและดา้นนวตักรรมบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังาน
ใหญ่ เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั กลุ่มประชากรตวัอยา่ง 384 คน สุ่มแบบ
บงัเอิญ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (LSD) การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับภาพรวมของอิทธิพลด้านภาพลักษณ์องค์กรและด้านนวัตกรรมการบริการ                                   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ อย่างแตกต่างกนั ส่วนอิทธิพลดา้นภาพลกัษณ์องค์กรและนวตักรรมการบริการ
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์องคก์ร, นวตักรรมบริการ, การตดัสินใจใชบ้ริการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 

Abstract 
This research aimed to study the different effects of demographic data, the influence of the corporate image and 
the service innovation on the decision of the customers of the Government Housing Bank in the Headquarters, in 
using its provided.  The Study is a quantitative research.  A questionnaire was conducted utilizing a total of 384 
samples and an accidental sampling technique was employed.  For a descriptive data analysis, it included 
frequency, percentage, average and standard deviation.  Regarding an inferential data analysis, it involved                   
the analysis of variance (ANOVA) , the fisher’s least significant difference (LSD) , the correlation analysis and         
the enter-multiple regression analysis. The results of this research showed that the majority of the respondents 
opined that both the influence of corporate image and the service innovation had a significant impact on their decision 
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making, showing the overall highest level.  After testing the hypothesis, the result showed that the difference                  
in demographic data affected the decision to use the service provided by the Government Housing Bank in                         the 
Headquarters in a dissimilar manner. Meanwhile, both the influence of corporate image and service innovation 
significantly affected the customers' decision demonstrating a statistical significance at the level of 0.05 (Sig. = 0.000) 
 
Keyword: Corporate Image, Service Innovation, Government Housing Bank 

 

1. บทน า 
 

ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเฉพาะกิจของรัฐถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเป็นแหล่งเงินทุน
เพ่ือการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดในระบบการเงิน โดยธนาคารพาณิชยจ์ะประกอบธุรกิจการรับฝากเงิน 
หรือรับเงินจากประชาชนท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือส้ินระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์จากเงินนั้น 
(นิยามของค าว่า “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551) แต่จากภาวการณ์
ปัจจุบนัซ่ึงมีจ านวนธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ธนาคารทั้งหลายต่าง
พยายามท่ีจะมุ่งเน้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์และสร้างสรรค์พฒันานวตักรรมการบริการ หรือปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการบริการดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัและสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปไดไ้วว้างใจและตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารแห่งนั้น ทั้งยงัถือเป็นการดึงดูดนกัลงทุน
หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ตดัสินใจเขา้มาร่วมลงทุนหรือร่วมงานอีกดว้ย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ก็ประสบปัญหาจากการแข่งขนัของธุรกิจการเงินการธนาคารเช่นเดียวกบั
ธนาคารแห่งอ่ืน ซ่ึงมีผูแ้ข่งขนัรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึนเร่ือยๆ แมว้่าตลอดช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ.2558-2563)  ธอส. จะครองส่วนแบ่งการตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นอนัดบัหน่ึงมา
โดยตลอด แต่กลบัมีอตัราการเติบโตของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสูงเพียงอนัดบัท่ีสาม และมีอตัราการเติบโตของ            
เงินรับฝากสูงเพียงอนัดบัท่ีส่ีเท่านั้น ปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงผลด าเนินงานท่ีส าคญัของ ธอส. เปรียบเทียบกบัธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2563 
ท่ีมา: แผนยทุธศาสตร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2564-2568 
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 1,256,305 2,079,456 2,204,102 2,067,045 2,139,056 2,140,553 

อัตราการเติบโตของ 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 3.89% 3.79% 9.86% 6.15% -0.14% 3.40% 

เงินให้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 1,256,305 251,659 413,813 346,688 545,695 339,195 

อัตราการเติบโตของ 
เงินให้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 3.89% 0.19% 4.49% 7.21% 0.25% 0.61% 

เงินรับ าก 1,060,970 2,529,002 2,353,363 2,304,806 2,253,397 2,402,066 

อัตราการเติบโตของ 
เงินรับ าก 6.76% 9.20% 9.03% 11.58% 4.49% 4.01% 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงตระหนักถึงสถาวการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยการปรับเปล่ียน
นโยบายท่ีเนน้การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รพร้อมน านวตักรรมทางเทคโนโลยีทางการเงินต่าง  ๆมาใชก้บัการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือสร้างความมัน่คงน่าเช่ือถือ และเป็นการจูงใจให้ลูกคา้รายใหม่ไดเ้ปิดโอกาสและตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการซ่ึงถือเป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนพร้อมกบั              
การครองส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงไดต้ลอดไป  

ด้วยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อิทธิพลด้าน
ภาพลกัษณ์องค์กร และอิทธิพลด้านนวตักรรมบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของธนาคารอาคารสง
เคราะห์เพ่ือท่ีจะน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขภาพลกัษณ์องค์กรและ
นวตักรรมการบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างแท้จริงอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและ               
การแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.) 
2) ศึกษาอิทธิพลดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.) 
3) ศึกษาอิทธิพลดา้นนวตักรรมบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.) 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 
1) สมมติฐานท่ี 1 คือ ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้และพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ของลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ อยา่งแตกต่างกนั 

2) สมมติฐานท่ี 2 คือ อิทธิพลดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ภาพลกัษณ์ตรา
ยี่ห้อหรือโลโกห้รือสญัลกัษณ์ต่างๆ และภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (ดา้นบริหารจดัการ, ดา้นบุคลากรหรือ
พนกังาน, ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3) สมมติฐานท่ี 3 คือ อิทธิพลดา้นนวตักรรมการบริการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และ
สภาพแวดลอ้มส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา 
 
1) ประโยชน์ต่อการพฒันาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร นวตักรรมการบริการ การตดัสินใจซ้ือ 

(ใชบ้ริการ) และหาความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ภาพลกัษณ์องค์กร และนวตักรรมการบริการ กบั 
ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ (ใชบ้ริการ)  

  2) ประโยชน์ต่อการบริการจดัการโดยสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงและพฒันา                     
การด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริงและเป็น
ประโยชน์ต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลต่อยอดให้กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดอ้ธิบายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความส าคญัต่อก าหนดเป้าหมายและ ส่วน

แบ่งการตลาดเพราะง่ายต่อการวดัทางสถิติ โดยลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันจะส่งผลต่อลกัษณะทางจิตวิทยา 
ความคิด ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จากปัจจยัไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานะทางสงัคม และรายได ้

 
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
Kotler (2000) ไดอ้ธิบายว่า ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ความเช่ือ ความคิด การรับรู้เก่ียวกบัองคก์รหรือสินคา้

หรือบริการขององคก์ร เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการตามบริบทของการตลาด ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีลูกคา้รับรู้
เก่ียวกบัองคก์ร โดยสามารถจ าแนกภาพลกัษณ์ออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อตวัสินคา้หรือบริการ
ขององคก์รเพียงอยา่งเดียวไม่รวมถึงตวัองคก์รธุรกิจ  

2) ภาพลกัษณ์ดา้นตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อตวัยี่ห้อหรือ ตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายการคา้ 
บ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของสินคา้และบริการโดยเนน้ถึงคุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขายของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
ตามการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงให้มีความแตกต่างกนั  

3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพลกัษณ์ท่ีเน้นเฉพาะภาพของสถาบนัหรือ
องค์กรเพียงส่วนเดียวสะทอ้นการด าเนินงานขององคก์รไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร และดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับนวตักรรมการบริการ 
Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia Summit (2013) สรุปว่า การสร้างนวตักรรมการบริการ

ตอ้งอาศยักรอบ (Framework) โดยมีส่วนประกอบโครงสร้าง หรือ Building Block  จ านวน 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มูลสารสนเทศ (Data) หมายถึง วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของคุณค่า (Value) ท่ีคาดหวงัจากผลงานของ

นวตักรรมบริการ รวมทั้งเง่ือนไขข้อจ ากัด เป็นคุณลกัษณะหรือรายละเอียดของข้อเสนอท่ีจะถูกสร้างข้ึน เช่น 
บริการใชร้ถยนต ์ขอ้มูลในน้ีหมายถึงลกัษณะการบริการและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการให้ความสะดวกแก่ผูใ้ชท่ี้ตอ้งรู้
ต าแหน่งของรถยนต ์สามารถเปิดประตูและสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ดโ้ดยอาศยักุญแจอิเลก็ทรอนิกส์พิเศษ  

2) กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการในฝ่ังผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ เป็นส่วนส าคญัของ
นวตักรรมบริการท่ีมกัจะมาจากแนวความคิดใหม่ๆ 

3) เทคโนโลยี (Technologies) เป็นการสนบัสนุนกระบวนการเพ่ือสร้างขอ้เสนอและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้จาก
การเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กรให้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอและกระบวนการสร้าง
คุณค่า เช่น ตวัอย่างบริการรถยนต์เพ่ือเดินทางสญัจรขา้งตน้ ประกอบดว้ยเทคโนโลยีการใชร้หสัดาวโหลด ลงใน
เคร่ืองโทรศพัทเ์พ่ือใชเ้ป็นกุญแจเปิดรถและสตาร์ทเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

4) สภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดและภาวการณ์ของลูกคา้ท่ีจะช่วยให้ 
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นการเขา้ใจบริบทของ
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ผูบ้ริโภคเพ่ือจะได้สามารถตอบโจทย์ตามบริบทดงักล่าวได้ รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ท่ีมีนัยส าคญัต่อ         
การออกแบบขอ้เสนอและระบบบริการท่ีน าไปสู่การสนบัสนุนให้ลูกคา้สร้างคุณค่าไดเ้ตม็ท่ี เช่น รูปแบบธุรกิจของ 
IKEA ท่ีเนน้การบริการให้ลูกคา้มีส่วนในการออกแบบและเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะกบัรสนิยมของตนเอง 
ซ่ึงหมายถึงตอ้งมีสถานท่ีท่ีแสดงการวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลกัษณะต่างๆ ให้ลูกคา้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เป็นตน้ 

 
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ (ใช้บริการ) 
Kotler & Keller (2006) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ 

ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนคามล าดบั ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหา การคน้ขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ (ใช้
บริการ) และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 
ผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ปิยะรัตน์ เอ่ียมจินดา (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ คุณภาพบริการ การสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อตดัสินใจใชบ้ริการ ไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ คุณภาพบริการ และการสร้างภาพลกัษณ์  

อญัชิสา ชูศรี (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง นวตักรรมบริการ การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และการตลาดแบบปาก
ต่อปากท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการหอผูป่้วยโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการมากท่ีสุด คือ นวตักรรมบริการด้านกระบวนการ รองลงมา คือ 
การตลาดแบบปากต่อปาก การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม ภาพลกัษณ์ดา้นราคา และนวตักรรมบริการดา้นสภาพแวดลอ้ม  

จามจุรี เภอเกล้ียง (2561) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบจ าลองการตดัสินใจใชบ้ริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า           
ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด 
ขณะเดียวกนันวตักรรมการบริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ และปัจจยัทางสงัคมดา้นอิทธิพลส่วนบุคคล ก็มีผลเช่นกนั 

ขวญัเรือน สุมิพนัธ์ (2563) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์และคุณภาพบริการของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ ภาพลกัษณ์ด้านตราสินค้า รองลงมาคือ
ภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ และภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร ตามล าดบั 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ จากกลุ่มตวัอย่างโดยคดัเลือกจากกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใชบ้ริการ

ผลิตภณัฑ์เงินฝากหรือผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ เน่ืองจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จดัเก็บสถิติขอ้มูลจากจ านวนบญัชีเงินฝากหรือเงินกู้ โดยไม่ไดจ้ดัเก็บสถิติจากจ านวนลูกคา้ 
ซ่ึงอาจมีการฝากร่วมหรือกูร่้วม ท าให้อาจมีจ านวนลูกคา้มากกว่าหน่ึงคน ต่อหน่ึงบญัชีได ้จึงไม่อาจทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่ชดัได ้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของคอแครน (W.G. Cochran, 1953) ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 384 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ใชแ้บบสอบถามท่ีไดรั้บ            การ
ทดสอบค่าความเช่ือมัน่โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคโดยรวมเท่ากบั 0.981 มีความเท่ียงสูง (Nunnally, 
1978) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ระยะเวลาเก็บตวัอย่างตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 26 
กุมภาพนัธ์ 2564 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติเชิงพรรณนา                     ท่ี
น ามาใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (LSD)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter (Enter-Multiple Regression) 

ภาพลักษณ์องค์กร  
1. ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
   - ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
   - ดา้นบริการ 
2. ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ/ โลโก ้/สญัลกัษณ์ 
3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร 
   - ดา้นบริหารจดัการ  
   - ดา้นบุคลากร/พนกังาน 
   - ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

Philip Kotler (2000) 
การตดัสินใจใช้บริการ  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  
Kotler & Keller (2006) 

 นวตักรรมการบริการ 
1. ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ  
2. ดา้นกระบวนการ 
3 ดา้นเทคโนโลย ี
4 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

SRII Asia Summit (2013) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณา 
ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 

58.60 อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 31 ถึง 40 ปี จ านวน 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 สถานภาพโสด จ านวน 262 ราย คิดเป็นร้อยละ 
68.20 ระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี จ านวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.60 ประกอบอาชีพขา้ราชการ
หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.80 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 ถึง 25,000 
บาท จ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 และเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการผลิตภณัฑเ์งินฝาก จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.90  

ข้อมูลภาพลกัษณ์องค์กร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัขอ้มูลภาพลกัษณ์
องค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ (x ̅ = 4.44, S.D.= 0.596) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดบัความเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กรด้านบริหารจัดการ (x ̅ = 4.59, S.D.= 0.580) 
รองลงมา คือ ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อหรือโลโก ้หรือสญัลกัษณ์ (x ̅ = 4.54, S.D.= 0.662) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการด้านผลิตภณัฑ์ (x ̅ = 4.45, S.D.= 0.692) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร (x ̅ = 4.44, S.D.= 0.619) 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กรดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (x ̅ = 4.39, S.D.= 0.737) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
หรือบริการ (x ̅ = 4.37, S.D.= 0.643) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์รดา้นบุคลากร/พนกังาน (x ̅ = 4.34, S.D.= 0.752) 
และภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการดา้นบริการ (x ̅ = 4.31,  S.D.= 0.698) ตามล าดบั 

ขอ้มูลนวตักรรมการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัขอ้มูลนวตักรรม
การบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ (x ̅ = 4.36, S.D.= 0.651) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดบัความเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ (x ̅ = 4.42, S.D.= 0.671) และดา้นสภาพแวดลอ้ม (x ̅ = 4.42, 
S.D.= 0.685) รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ (x ̅ = 4.30, S.D.= 0.746)  และดา้นเทคโนโลยี (x ̅ = 4.30, S.D.= 0.727)  

ขอ้มูลการตดัสินใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั การตดัสินใจใชบ้ริการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ (x ̅ = 4.46, S.D.= 0.653) เม่ือพิจารณาเป็นค าถามรายข้อ พบว่า                     
ข้อท่ีมีระดบัความเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านศึกษาหาขอ้มูลการให้บริการของ ธอส.ก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริการ                 
(x ̅ = 4.55, S.D.= 0.691) รองลงมา คือ ท่านมีแผนท่ีจะเลือกใชบ้ริการ ธอส. หรือแนะน าให้บุคคลท่ีท่านรู้จกัมาใช้
บริการในอนาคต (x ̅ = 4.52, S.D.= 0.729) รองลงมา คือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธอส. เพราะมีผลิตภณัฑ์เงิน
ฝากและผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองตรงตามความตอ้งการของท่านอย่างครบถว้น (x ̅ = 4.47, 
S.D.= 0.767) รองลงมา คือ สิทธิประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจาก ธอส.มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เช่น สิทธิ
ประโยชน์จากการถือบตัร ATM, การใชสิ้ทธิกูย้ืมผ่านโครงการขอ้ตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานตน้สงักดักบั ธอส. 
(x ̅ = 4.46, S.D.= 0.823) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธอส. เพราะมีความสะดวกในการใชบ้ริการ            
(x ̅ = 4.39, S.D.= 0.829) และท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธอส. เพราะ มีคุณภาพการบริการท่ีดี และไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานจากรางวลัคุณภาพต่างๆ เช่น รางวลัรัฐวิสหกิจดีเด่น (SOE Award), รางวลั Thailand Quality Award 
(TQA) เป็นตน้ (x ̅ = 4.39, S.D.= 0.889) ตามล าดบั 

การวเิคราะห์สถิตเิชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ อยา่งแตกต่างกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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เพศมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการเพศชายมีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
มากกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพศทางเลือก ส่วนกลุ่มใชบ้ริการเพศหญิงมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกว่ากลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการเพศทางเลือก 

อายมีุผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยกว่า
กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี น้อยกว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และน้อยกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการ             
ท่ีมีอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี  ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยกว่า
กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการช่วงอายุอ่ืนๆ              
มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโดยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสดมีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการท่ีน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสจดทะเบียน และน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู่/หม้าย/หย่า                  
ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพคู่อ่ืน  ๆมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                            
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโดยแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่า กลุ่มผู ้ใช้บริการท่ีมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีระดับ                      
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ และนอ้ยกว่า
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนหรือ
ลูกจา้งมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และน้อยกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ
หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมากกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ส่วนกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวัมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมากกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการช่วงอายคุู่อ่ืนๆ มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

ระดบัรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า  กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท           
มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท นอ้ยกว่า
กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท น้อยกว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท และน้อยกว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาท ข้ึนไป ส่วนกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคู่อ่ืน  ๆมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                    
ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเฉพาะผลิตภณัฑ์เงิน
ฝากมีระดบัระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีมากกว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการทั้ง 2 ผลิตภณัฑ์ ส่วนกลุ่มผูใ้ช้บริการ
ผลิตภณัฑค์ู่อ่ืนๆ มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2 ภาพลกัษณ์องค์กร ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อหรือ           
โลโก้หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ และภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร (ดา้นบริหารจดัการ, ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน, 
ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณระหว่างตวัแปรภาพลกัษณ์องคก์รกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ภาพลักษณ์องค์กร B 
Std. 
Error 

Beta 
(β) 

t Sig. F Sig. 

(Constant) 
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นบริการ 
ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อหรือโลโกห้รือสญัลกัษณ์ต่างๆ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร 
- ดา้นบริหารจดัการ 
- ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 
- ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

.214 
 

.086 

.165 

.152 
 

.159 

.246 

.152 

.127 
 

.036 

.038 

.048 
 

.048 

.034 

.038 

 
 

.091 

.177 

.154 
 

.142 

.283 

.171 

1.684 
 

2.360 
4.382 
3.194 

 
3.303 
7.321 
3.989 

.093 
 
.019* 
.000* 
.002* 
 
.001* 
.000* 
.000* 

227.254 .000 

R = 0.885,     R Square = 0.783,  Adjusted R Square = 0.780 
Std. Error of the Estimate = 0.306369,  F = 227.254,   Sig = 0.000 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, Unstandardized Coefficients = Std. Error, Standardized Coefficients = Beta (β)  
 
จากผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณพบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มีค่าเท่ากบั 0.000 

แสดงให้เห็นว่ามีตวัแปรย่อยดา้นภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งน้อยหน่ึงดา้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ สามารถ
อธิบายความสัมพนัธ์ได้ว่า อิทธิพลด้านภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการอตัราร้อยละ 78.30             
เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระ พบว่า ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์รดา้นบุคลากรหรือ
พนกังานส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ดา้นบริการ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กรดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อหรือโลโก้หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์รดา้นบริหารจดัการ และภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ทั้งน้ี สามารถหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดจ้ากสมการ
การตดัสินใจใชบ้ริการ = 0.214 +0.283 (ภาพลกัษณ์พนกังาน) + 0.177 (ภาพลกัษณ์บริการ) + 0.171 (ภาพลกัษณ์
ความรับผิดชอบต่อสงัคม) + 0.154 (ภาพลกัษณ์ตราสินคา้) + 0.142 (ภาพลกัษณ์การจดัการ) + 0.091 (ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์) 

สมมติฐานที่ 3 นวตักรรมการบริการ ประกอบไปด้วย ข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และ
สภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 747 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณระหว่างตวัแปรนวตักรรมการบริการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

นวตักรรมการบริการ B 
Std. 
Error 

Beta 
(β) 

t Sig. F Sig. 

(Constant) 
ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นเทคโนโลยี  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

.678 

.150 

.298 

.082 

.337 

.114 

.052 

.046 

.041 

.048 

 
.154 
.340 
.091 
.353 

5.963 
2.873 
6.502 
2.016 
6.991 

.000 

.004* 

.000* 

.045* 

.000* 

303.002 .000 

R = 0.873,     R Square = 0.762,  Adjusted R Square = 0.759 
Std. Error of the Estimate = 0.320442,  F = 303.002,    Sig = 0.000 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, Unstandardized Coefficients = Std. Error, Standardized Coefficients = Beta (β)  
 
จากผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณพบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มีค่าเท่ากบั 0.000 

แสดงให้เห็นว่ามีตวัแปรย่อยด้านนวตักรรมการบริการอย่างน้อยหน่ึงด้านท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดว้่า อิทธิพลดา้นนวตักรรมการบริการส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอตัราร้อยละ 
76.20 เม่ือพิจารณาน ้าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระ พบว่า นวตักรรมการบริการดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 
และด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ ทั้ ง น้ี สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริการท่ีส่งผลต่อ                          
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จากสมการ การตัดสินใจใช้บริการ = 0.678 +0.353 
(สภาพแวดลอ้ม) + 0.340 (กระบวนการ) + 0.154 (ขอ้มูลสารสนเทศ) + 0.091 (เทคโนโลยี) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านกังานใหญ่ โดยแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ท่ีต่างกันสามารถส่งผลต่อลกัษณะทางจิตวิทยา ความคิด และความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้แตกต่างกันได้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฉัตรพงษ์ โคตะบุญมี (2555) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ือง ประเภทนวตักรรม                       
ทางการเงินของธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาท่าอุเทน                  
โดยผลการศึกษาพบว่า เพศ เงินฝากหลกั เงินฝากโครงการพิเศษ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน                
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาท่าอุเทน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Kotler (2000) ว่า ภาพลกัษณ์องค์กรในบริบทของการตลาดเป็น            
ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัองคก์ร หรือสินคา้ หรือบริการขององคก์รองคก์รธุรกิจ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ               
ปิยะรัตน์ เอ่ียมจินดา (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ คุณภาพบริการ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น                 
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การสร้างภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของขวญัเรือน สุมิพันธ์ (2563) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง 
ภาพลกัษณ์และคุณภาพบริการของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ ภาพลกัษณ์
ดา้นตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ดา้นองค์กรหรือสถาบนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการศึกษา พบว่า นวตักรรมการบริการมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดตามกรอบนวตักรรมการบริการ ตามแนวคิดของ Service Research and 
Innovation Institute (SRII) Asia Summit (2013) และ Hertog (2000) ว่าองค์กรธุรกิจควรเขา้ใจถึงธรรมชาติของ
การบริการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยดุน่ิง นวตักรรมบริการท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง จ าเป็นตอ้งมีการสร้าง
อย่างเป็นเป็นระบบ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของของอญัชิสา ชูศรี (2559) ซ่ึงไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง นวตักรรมบริการ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และการตลาดแบบปากต่อปากท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการหอผูป่้วย โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า นวตักรรมบริการดา้นกระบวนการส่งผลต่อผูรั้บบริการในการตดัสินใจ
เข้ารับบริการหอผูป่้วย โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ นวตักรรมบริการ               
ดา้นสภาพแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจามจุรี เภอเกล้ียง (2561) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง แบบจ าลอง           
การตดัสินใจใชบ้ริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า โดยผลการศึกษาพบว่า นวตักรรมการบริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจรถเช่า 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัคร้ังนี้ในเชิงบริหารจดัการ 
1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์ห้ตอบสนองต่อกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยให้มากข้ึน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม Gen Y (เกิดช่วงปี 
2523-2540) และ Gen Z (เกิดตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้ไป) เพ่ือกระตุน้การตดัสินใจใชบ้ริการ  

2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรปรับปรุงภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรหรือพนกังานดว้ยการพัฒนาศกัยภาพและ
คุณภาพของพนักงานให้มีความรู้ความเช่ียวชาญให้บริการอย่างมีมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา บริการท่ีรวดเร็ว 
สุภาพ เอาใจใส่ต่อลูกคา้ มีมารยาท แต่งกายดี ซ่ึงจะเป็นการลงทุนดา้นภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุงภาพลกัษณ์ด้านบริการ เช่น การขยายสาขาให้คลอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ หรือ                 
การเพ่ิมช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (Multi Chanel) หรือการบูรณาการช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
(Omni Channel) เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวก เป็นตน้ ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การสนบัสนุนช่วยเหลือสังคมดว้ยการสนบัสนุนด้านท่ีอยู่อาศยั
ให้แก่ ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ เป็นตน้ ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุงภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อหรือโลโก้หรือสญัลกัษณ์ เช่น 
การออกแบบตราโลโก้หรือสัญลกัษณ์ให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย เป็นต้น ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุงภาพลกัษณ์              
ดา้นบริหารจดัการ เช่น การน าธนาคารเขา้ประกวดรับรางวลัเกียรติยศท่ีส าคญัต่างๆ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของ
การเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงทางการเงินและเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ และล าดบัสุดทา้ย 
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คือ การปรับปรุงภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์เงินฝากหรือผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ตามความแตกต่างและความตอ้งการท่ีหลากของแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรลงทุนพฒันาด้านสภาพแวดล้อม เช่น การน าเอาส่ิงอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการเงินท่ีทนัสมยัมาให้บริการลูกคา้อย่างเพียงพอ มุ่งเนน้ให้พนกังานสร้างสภาพแวดลอ้มของ
การบริการ ก็จะเป็นการลงทุนดา้นนวตักรรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุงดา้น
กระบวนการ เช่น การลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้ให้รวดเร็วยิ่งข้ึนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน การให้บริการ
ในลกัษณะ One Stop Service เป็นตน้ ล าดบัถดัมา คือ การปรับปรุงการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ เช่น การให้ขอ้มูลท่ีลูกคา้
สามารถเขา้ใจไดง่้ายชดัเจน ตอบกลบัขอ้มูลแก่ลูกคา้เป็นรายบุคคล เป็นตน้ ล าดบัสุดทา้ย คือ การปรับปรุงดา้นเทคโนโลยี 
เช่น การออกแบเทคโนโลยีทางการเงินตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละบุคคล เป็นตน้ 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัคร้ังนี้ 
1) ผลการวิจยัน้ีอา้งอิงไดเ้ฉพาะกลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่เท่านั้น 
2) งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form หรือ QR Code ท าให้ผูวิ้จัย                

ไม่สามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึกได ้
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนนอกเหนือจากการตดัสินใจใชบ้ริการ เช่น ความจงรักภกัดี หรือ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ เป็นตน้ หรือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
นอกเหนือจากอิทธิพลด้านภาพลกัษณ์องค์กรหรือนวตักรรมการบริการ เช่น คุณภาพบริการ ส่วนประสม                      
ทางการตลาด ปัจจยัดา้นการปฏิบติัทางธุรกิจแบบลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) เป็นตน้ 

2.ควรขยายศึกษาขอบเขตการศึกษาดา้นพ้ืนท่ีให้คลอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ  
3.ควรใชวิ้ธีการศึกษาวิจยัในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพหรือการศึกษาวิจยัเชิงผสมผสาน 

เพ่ือจะไดข้อ้มูลเชิงลึกมาวิเคราะห์มากยิ่งข้ึน 
4.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า 
 Factors affecting the selection purchase of condominium along skytrain line 

 

ณฐัพิชชา สุขอิ่ม1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
 Nutpicha Sookim and Pussadee Polsaram 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และ ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน โดยใชแ้นวคิด 
ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ทฤษฎีด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ และ ทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประชากรคือ คือผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อนจ านวน 385 คน เก็บขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test F-Test ผลการศึกษา พบว่า ประชากรศาสตร์ เพศ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
รายได ้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั อาย ุและ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่า การเลือกซ้ือค านึงถึงท าเลท่ีตั้งเป็นส่วนใหญ่ มี
วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัในชีวิตประจ าวนั การตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ระยะเวลาในการ
ตดัสินใจจะอยูท่ี่ 3 -7 เดือน ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น  
 
ค ำส ำคัญ: อสังหำริมทรัพย์, คอนโดมิเนียม,กำรเลือกซื้อ,แนวรถไฟฟ้ำ BTS,ส่วนประสมทำงกำรตลำด  
 

Abstract 
This study aimed to study demographic characteristics. To study the behavior of buying condominiums and to 
study the marketing mix affecting the purchase of condominiums along the BTS Skytrain. Using the concept of 
demographic theory, the theory of purchasing behavior and demographic market mix theory is that 385 people are 
purchasing condominiums along the BTS line. Data were collected by using a quantitative questionnaire. Data 
analysis using statistical packages by searching for frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-
Test. The study found that demography, gender, education level, occupation, monthly income was different. There 
are no different levels of purchase decision and different age and status. There are different levels of purchasing 
decisions. In terms of buying behavior, it was found that buying was based mostly on location. There is a purpose 
in choosing to buy for living in everyday life. There was a decision to buy by yourself the decision time will be 
from 3-7 months. The marketing mix was found at a high level in all aspects 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 

ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ท าให้ 
ประสบปัญหายอดขายลดลง ผลการส ารวจจาก จากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารสงเคราะห์  สถานการณ์
ดา้นอุปทานท่ีอยู่อาศยัท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล อาคารชุดท่ีเปิดขายใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2563 มี
จ านวนเพียง 5 โครงการ ลดลงร้อยละ -83.3 มีเพียง 2,893 หน่วย ลดลงร้อยละ -77.6 มูลค่า 21,915 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ -68.9 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 30 โครงการ 12,929 หน่วยมูลค่า 70,520 ล้านบาท 
จ านวนหน่วยท่ีเปิดขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.7 (ดงัแสดงในตารางท่ี 1)จะเป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน และเปิดขาย
ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 18.2 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอ ขายในระดบัราคา 
1.01 – 2.00 ลา้นบาท มากท่ีสุด ส่วนห้องชุดประเภท 2 ห้องนอน มีสดัส่วนร้อยละ 12.5 และขายในระดบัราคา 3.01 
– 5.00 ล้านบาท มากท่ีสุด ส าหรับห้องชุดแบบ 3 ห้องนอนข้ึนไป  มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.6 และขายในระดบั
มากกว่า 10 ลา้นบาทข้ึนไปมากท่ีสุด (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 โครงการท่ีอยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563 

 
ท่ีมา:  ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ต.ค. 2563. 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์  3 ประการ เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

และประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการลงทุน ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม ในการ

เลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูป้ระกอบการในการท าธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
คอนโดมิเนียม น าขอ้มูลจากการวิจยัไปใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา โดยการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดการท าวิจยัของธุรกิจกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 
การศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละดา้น จะท า

ให้มีการเลือกซ้ือสินคา้และใช้บริการท่ีแตกต่างกันซ่ึงมี 2 แนวคิดดงัน้ี ลกัษณะประชากรศาสตร์ใช้ข้อมูลดา้น
ประชากรศาสตร์ เพ่ือเป็นการแบ่งส่วนตลาดท าให้มีประสิทธิผลในการก าหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอ่ืน ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้เน่ืองจากความแตกต่าง
ของประชากรในแต่ละดา้น จะท าให้มี การเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

แนวคดิด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือ 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น การคน้หาและวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

ของผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วย
ให้นกัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์ของการตลาด (Marketing Strategies) เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้
อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws, และ 1H Who? What? Why? Where? 
และ How? เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง ประกอบดว้ย Occupants Objects Objectives Organizations 
Occasion Outlets and Operations แสดงการใช ้7 ค าถาม เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และตารางท่ีแสดงการ
ประยกุตใ์ช ้7Osของกลุ่มเป้าหมาย และค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(ธงชยั ชูสุ่น, 2556) 

แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546: 24) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้ว
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัคือ 4P’s 1.ดา้น
ผลิตภณัฑ ์2. ดา้นราคา  3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่อย 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
ดา้นประชากรศาสตร์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ภูริณฐั ธนวิบูลยช์ยั (2557) ซ่ึงท าวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า เพศ, 
สถานภาพ, การศึกษา, รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั  อาย ุและ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ส่วนงานวิจยัของ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือบ้านจัดสรรของผูบ้ริโภคในขอนแก่น พบว่า อายุ สถานภาพ, การศึกษา, รายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั เพศ และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 
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ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ สัญชยั ธนะวิบูลยช์ยั (2559) ซ่ึงท าวิจยัเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฆล พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัหลกัในชีวิตประจ าวนั และมีการจดัสินในการเลือก
ซ้ือดว้ยตนเอง 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ภูริณฐั ธนวิบูลยช์ยั (2557) ท าวิจยัเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนกังานบริษทัเอกชน พบว่า ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งของ อาทิตยา อยัยะวรากูล (2552) ท าการศึกษาปัจจยัทางการตลาด แรงจูงใจ ค่านิยมและ แนวโน้มการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บริษทัมหาชนจ ากดั เอสซี แอสเสท ของผูบ้ริโภค ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์และราคา ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ ส่วนด้านสถานท่ี ท่ีตั้ งโครงการไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจ ผลงานวิจยัของ จิดาภา ปะตงัเวสา (2557) ท าการวิจยัเก่ียวของกบั ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

                       ตวัแปรตน้                                                     

 
  
                                                                                                                     
                                                                                                                           
 
                                                                                                                                ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
   - เพศ 
   - อาย ุ
   - สถานภาพ                                                                              
   - ระดบัการศึกษา 
   - อาชีพ 
   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

         ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)  
   - ดา้นผลิตภณัฑ ์
   - ดา้นราคา 
   - ดา้นสถานท่ี 
   - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้า BTS 
- ขอ้ค านึงของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 
- วตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกซ้ือ 
- บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
- ระเวลาท่ีคาดการณ์ในการตดัสินใจซ้ือ 
 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเชียวอ่อน 
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3. วธีิการศึกษา 
 
จากการศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือผูท่ี้ท่ีก าลงัเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสี

เขียวอ่อน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรเป้าหมายท่ีแน่นอน ท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การค านวนสูตรการ
ค านวณของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) โดยจ าเป็นตอ้งใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตรค านวนใน
กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุดคือ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 
50% หรือ 0.5 โดยมีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 0.05 จากการ
ค านวนพบว่า  จ านวนกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง  

การศึกษาน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามในรูปแบบ Link และเผยแพร่ต่อไปยงั Social 
Network ไดแ้ก่ Facebook โดยมี 2 วิธีคือ ท าการโพสต ์Link ไปยงั Page Facebook คอนโดมิเนียมในโครงการต่างๆ
ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน และ ท าการส่ง Link ให้ผูต้อบแบบสอบถามทาง Messenger ใน Facebook 
โดยดูจากผูท่ี้เขา้มา Comment ท่ี Page Facebook คอนโดมิเนียมในโครงการต่างๆในลกัษณะท่ีแสดงถึงความสนใจ
ในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมไว้ท่ีใต้โพสต์ ของโครงการนั้นๆ โดยมีการเก็บข้อมูล ในช่วงระหว่างวนัท่ี 20 
มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564  

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ การใชแ้บบสอบถามแบ่งกลุ่มค าถามออกเป็น 4 ส่วน ขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของประชากรตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงทศันคติ ว่า
ระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือมีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีให้เลือก 5 ทางเลือกคือ น้อยท่ีสุด, น้อย, ปาน
กลาง, มาก, มากท่ีสุด และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟ้า โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงทศันคติ ว่าระดบัความต้องการท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือมีมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงมีให้เลือก 5 ทางเลือกคือ ไม่ซ้ือแน่นอน, ไม่ซ้ือ, อาจจะซ้ือ, ซ้ือ, ซ้ือแน่นอน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลท่ีได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจะน าไปท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test เป็นตน้ ระดบัการให้
คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรค านวณช่วงกวา้งของชั้น การน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอในรูปแบบกราฟ 
ตาราง พร้อมค าอธิบาย 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  

ผลการศึกษา 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ย Cronbach's Alpha ขอบแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.874 ซ่ึงมากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามสามารถน าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไปได ้
ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรตามแนวรถไฟฟ้า BTS 

สายสีเขียวอ่อน โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
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อยูใ่นระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดป้ระมาณ 20,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุและ สภานภาพ  ต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โคยค่า Sig.อยูท่ี่  0.010* และ 0.011* ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ (ดงั
แสดงในตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ t-Test /F-Test Sig. 
เพศ / หญิง 261 67.8 0.062 0.952 
อาย ุ 20 -30 45.5 3.827 0.010* 
สถานภาพ / โสด 255 66.2 4.528 0.011* 
ระดบัการศึกษา / 
ปริญญาตรี 

227 59.0 0.308 0.819 

อาชีพ / พนกังานบริษทัเอกชน 194 50.4 1.136 0.339 
รายได ้/ 20,001-40,000 บาท  152 39.1 0.653 0.581 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อนขอ้มูลด้าน
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม จะค านึงถึง
ท าเลท่ีตั้งเป็นส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัในชีวิตประจ าวนั มีการตดัสินใจซ้ือด้วย
ตวัเอง ระยะเวลาในการตดัสินใจโดยส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี 3 -7 เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โคยค่า Sig.อยูท่ี่  0.027* (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ t-Test F-Test Sig. 
ขอ้ค านึงถึงส าหรับการตดัสินใจซ้ือ / 
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจากท าเลท่ีตั้ง 

278 72.2 0.226 0.924 

มีวตัถุประสงคส์ าหรับการตดัสินใจซ้ือ /
เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัหลกัในชีวิตประจ าวนั 

198 51.4 0.488 0.691 

บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ / 
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 

299 59.5 1.591 0.162 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ /  
3 -7 เดือนในการตดัสินใจ  

153 39.7 3.106 0.027* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้น โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดบัความเห็นมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองการมีบริการหลงัการขายท่ีดี ดา้นเร่ืองราคาเหมาะสมกับท าเลท่ีตั้ง ดา้น
สถานท่ี เร่ืองสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสมและปลอดภยั และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการจดัโปรโมชัน่ไม่
เสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.243  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ทุกดา้นเช่นเดียวกนั เรียงล าดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากมาก ไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด , 
ดา้นผลิตภณัฑ์ , ดา้นสถานท่ี และดา้นราคา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.230 , 0.184 , 0.182 และ 0.178 
ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

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

 
1. ดา้น

ผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 3. ดา้นสถานที ่

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

รวม การตดัสินใจซ้ือ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ Pearson 
Correlation 

1      

Sig. (2-tailed)       
2. ดา้นราคา Pearson 

Correlation 
.621** 1     

Sig. (2-tailed) .000      
3. ดา้นสถานที ่ Pearson 

Correlation 
.517** .562** 1    

Sig. (2-tailed) .000 .000     
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

.430** .515** .508** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000    
รวม Pearson 

Correlation 
.793** .839** .794** .783** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   
การตดัสินใจซ้ือ Pearson 

Correlation 
.184** .178** .182** .230** .243** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรตามแนว
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน โดยพบว่า เพศ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  ในดา้นของ อายุ และ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผูบ้ริโภคในขอนแก่น พบว่า อายุ สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่าง 

จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรตามแนวรถไฟฟ้า 
BTS สายสีเขียวอ่อน พบว่า พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 มีเพียงตวัแปรเดียวคือ  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ ของ สัญชยั ธนะวิบูลยช์ยั (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
แนวเส้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฆล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือเพ่ือ
เป็นท่ีอยูอ่าศยัหลกัในชีวิตประจ าวนั และมีการจดัสินในการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง 

จากการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริณฐั ธนวิบูลยช์ยั (2557) ท าวิจยัเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนกังานบริษทัเอกชน พบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรตามแนว
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดป้ระมาณ 20,001 – 40,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม โดยจะค านึงถึงท าเลท่ีตั้งเป็นส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัใน
ชีวิตประจ าวนั มีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และระยะเวลาในการตดัสินใจโดยส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 3 -7 เดือน  ปัจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงพบว่า ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ีสนใจศึกษาทุกตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์
ทางบวกหรือในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมทั้งส้ิน 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารฝ่ายการตลาดโครงการ มีทั้งหมด 2 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ เน่ืองจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ จะค านึงถึงท าเลท่ีตั้งเป็นส่วนใหญ่ จะตอ้งความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งในการลงทุนเพ่ือพฒันา
โครงการ และในปัจจุบนัโครงการเส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS มีการขยายเส้นทางออกไปทัว่กรุงเทพมหานคร 
รวมถึงในเขตพ่ืนท่ีชานเมือง จึงเป็นโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการสามารถเลืกท าเลท่ีตั้งของโครงการ ใกลย้่านกลุ่ม
ธุรกิจ ซ่ึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการลงทุน และ การสร้างยอดขาย  
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2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นสถานท่ีในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม
มีความเหมาะสมและปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญักับสภาพแวดลอ้มของโครงการ และต้องมีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภยั เน่ืองจากในปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีสถานภาพโสด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสังคมคนเมืองท่ีมีพฤติกรรมการครองตนเป็นโสดมากข้ึนและมีการใชชี้วิตประจ าวนัโดยการอยูค่น
เดียว จึงท าให้กลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัเป็นหลกั  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า MRT เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปพฒันา

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาสมและครอบคลุม 
2. ควรท าการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั และมีความ
หลากหลายของกลุ่มประชากรท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งเพศ อายุ รายได ้การศึกษา อาชีพ และวิถีชีวิตใกลเ้คียงกนั เพ่ือน า
ผลการวิจยัทีไดน้ ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมว่าเหมือนหรือแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting purchase decision for online channels of stationeries of 
consumers in Bangkok. 

 

ณฐัวรา เทียมสุวรรณ11 และ เอกชัย อภิศักดิ์กลุ2 
Natwara Thiemsuwan and Akachai Apisakkul 

  

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัโลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไปใช้เวลาบนโลกอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งดิจิทลั การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) และปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามโดยมีกลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์
ของงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เขียนผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงล าดบัความส าคญัดงัน้ี ปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี การส่งเสริมทางการตลาด ราคา ผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)  ,บเทคโนโลยีกำรยอมรั,  ช่องทำงออนไลน์, อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 

Abstract 
At present all around the world has continuous abundantly advancement in internet technology.  Affecting 
consumer behavior has been changed they spent a lot of time to surfing internet, this’s called “Digital Era”. This 
research has been conducted to examine the independent factors affecting purchase decision for online channels 
of stationeries of consumers in Bangkok including Marketing mix (4Ps) and Technology Acceptance. Data were 
collected from 400 Bangkok-based respondents via questionnaire then proceeded with statistical data analysis 
using statistical packages. 
The results revealed that factors which can be determined to effect purchase decision for online channels of 
stationeries of consumers in Bangkok and hold a statistical significance at the level of 0.05. Ordered from most to 
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least significant respectively, the abovementioned factors are Technology acceptance Promotion Price Product 
and Place.  
 
Keywords: Marketing Mix (4Ps), Technology acceptance, Online channels, Stationeries,   
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากเดิม มีการเขา้ถึงการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้หาและซ้ือสินคา้

มากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนจึงต้องปรับตวัให้เข้ากับเทคโนโลยี เพราะปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงการซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา และทุกสถานท่ี จากผลการส ารวจขอ้มูลจาก
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (2560) พบว่า มูลค่า e-Commerce ของประเทศไทย เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ระหว่าง 8-10% ต่อปี  ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน จึงตอ้งเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย
ทางออนไลน์ให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายและท าให้ธุรกิจเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในยคุปัจจุบนั  

ตลาดเคร่ืองเขียนในประเทศไทย ยงัมีการเติบโตจาก 13 ,900 ลา้นในปี 2559 เป็น 20,000 ลา้นบาท ในปี 2561 
มาร์เก็ตเธียร์ ออนไลน์ (2020) ตลาดเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานในปัจจุบนัมีมูลค่ารวมประมาณ 150,000 
ลา้นบาท เติบโตต่อเน่ืองเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี แบ่งเป็นสัดส่วนตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 80 และ
ตลาดส่งออกประมาณร้อยละ 20 ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียนไทยในกลุ่มผูค้า้ปลีกและคา้ส่งนั้นมีผูป้ระกอบการ
เป็นจ านวนมาก ผูป้ระกอบการรายยอ่ยจึงตอ้งมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย และเพ่ิมช่องทางการส่ือสารมาก
ข้ึน ซ่ึงเคร่ืองเขียนลว้นเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชง้านตามส านกังาน หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งดว้ยคุณสมบติั
ท่ีเป็นสินคา้ส้ินเปลืองท่ีใช้แลว้หมดไป ปัจจยัเหล่าน้ีจึงท าให้ท่ีผ่านมานั้นตลาดเคร่ืองเขียนของไทยมีแนวโน้ม
เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับตวัเพ่ือให้กิจการยงัสามารถคงอยูต่่อไปไดโ้ดยเปล่ียนแปลงเขา้สู่
ความเป็นดิจิทลั  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเกิดความสนใจและเห็นความส าคญัไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเขียน
ผา่นช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านเคร่ืองเขียนเพ่ือสามารถน า
ขอ้มูลผลการศึกษาไปใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจรวมถึงใชใ้นการปรับเปล่ียนปรับปรุงและพฒันากล
ยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภคได้และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และก าหนดกลยุทธ์และเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นธุรกิจของผูท่ี้มีความสนใจด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เพ่ือสร้างความเติบโตผลก าไรต่อธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองเขียนผา่น

ช่องทางออนไลน์  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทาง

ออนไลน์ 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 
                                    ตวัแปรต้น                                                                                     ตวัแปรตาม 

 
 
ประโยชน์ของผลงานวิจัย  

 
งานวิจัยน้ีน าเสนอข้อมูลเพ่ืองานวิจัยน้ีน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้ผูป้ระกอบการ ได้ทราบว่าส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญั
ในการน าไปสร้างกบักลยทุธ์ เพ่ือพฒันาโครงสร้างและปรับปรุงช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
และสามารถน าผลวิจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีไปปรับปรุงให้เขา้กบัการสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือและเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูท่ี้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ใชใ้นการ
ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั น าเสนอสินคา้ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
2.1.1. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ชุดของตวัแปรท่ี สามารถควบคุมไดท้างการ

ตลาด ซ่ึงบริษทัน ามาผสมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน ตลาดเป้าหมาย Kotler (1997) แนวความคิด
เร่ืองส่วนประสมทางการตลาด มีบทบาทสาคญัในทาง การตลาด โดยเราเรียกส่วนประสมทางการตลาดว่า 4Ps ซ่ึง
องค์ประกอบทั้ง 4 กลุ่มน้ี จะท าหน้าท่ี ร่วมกนัในการส่ือข่าวทางการตลาดให้แก่ผูรั้บข่าวสารทั้งมวลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก การใชโ้ฆษณา หรือกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด  

อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) พบว่า จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญั ในเร่ืองสินคา้ท่ีขายผา่นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีความหลากหลายในการเลือกซ้ือสินคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ท่ีด าเนินการเก่ียวกบั การมีสินคา้ท่ีหลากหลายให้ตอบโจทยก์บัผูบ้ริโภคตอ้งการควรจะให้ความส าคญัในประเด็น
ดงักล่าวดว้ยการจดัให้มีรายละเอียดระบุราคาท่ีชดัเจนเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลดว้ยตนเอง ก่อนการตดัสินใจซ้ือ

 

การตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
ผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

1.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

1.1.ผลิตภณัฑ ์           

1.2.ราคา 

1.3.การจดัจ าหน่าย (Online) 

1.4.การส่งเสริมการตลาด 
 

2. การยอมรับเทคโนโลยี 
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สินค้า อีกส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน่ ดงันั้นแล้วจึงเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการลงสินคา้ใน แอปพลิเคชัน่ท่ี จะน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไป
พฒันาเพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้ให้เกิดการกระตุน้ในการใช ้แอปพลิเคชัน่ของลูกคา้ได ้

2.1.2. แนวคดิและทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 
Rogers (2003)ไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการตดัสินใจท่ี จะน าเทคโนโลยีนั้น ไปใชอ้ยา่งเตม็ท่ี โดย

มีการยอมรับของบุคคลนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสัหรือรู้จกักบัเทคโนโลยี และเกิดการชกัจูงให้ยอมรับ เกิด
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจ และยืนยนั การปฏิบติันั้น กระบวนการอาจจะใชเ้วลาชา้หรือ
เร็วข้ึนอยู่กบัปัจจยัตวับุคคลและลกัษณะของเทคโนโลยี จากความหมายข้างตน้สามารถสรุปไดว้่า การยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นการไดรู้้รับการใชง้าน คุณสมบติัความสะดวกสบายท่ีเป็นประโยชน์ช่วยตอบสนองความตอ้งการท่ี 
รวดเร็วของผูบ้ริโภค เม่ือไดใ้ชง้านเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และก่อให้เกิดการยอมรับท่ี ตรงตามความตอ้งการและ
มีการพฒันาท่ีดียิ่งข้ึนต่อการใชง้านผูบ้ริโภคให้เกิดการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองมากยิ่งข้ึน 

พรชนก พลาบูลย ์(2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์ของรัฐบาลไทย ในการวิจยัคร้ัง
น้ีไดน้ าเอาแนวคิด เก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีความคาดหวงัจากการใชง้าน อิทธิพลของสงัคม และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค มาก าหนดเป็นตวัแปรต้นของงานวิจัยซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
แรงจูงใจดา้นอารมณ์อิทธิพลของสงัคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของประชาชนผา่นระบบพร้อมเพย ์

2.1.3 ทฤษฎแีละแนวคดิเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  
Schiffman และ Kanuk (1994: 659) กล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอน

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑร์วมสองทางเลือกข้ึนไป โดยการซ้ือคือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางกายภาพ (Physical 
activity) ซ่ึงสามารถมองเห็นได ้เช่น ซ้ือเคร่ืองเขียน 1 แท่ง เป็นตน้ และท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นจิตใจ (Mental 
decision process) คือความรู้สึก หรือความคิดของผูบ้ริโภค โดยทั้งร่างกายและสมองเป็นตวัก าหนดท่ีจะท าให้เกิด
การซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
      

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวจิยั 
การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากรท่ีเคยซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้่ามี

จ านวนประชากรทั้งหมดขนาดใหญ่มากไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 กัลยา วาณิชย์บญัชา (2549) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สูตร  n = 
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𝑃 (1−𝑃)𝑍2

𝐸2   เม่ือ  n  แทน ขนาดตวัอย่าง P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จัยก าลงัสุ่ม 0.05 Z แทน ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (ระดบั 0.05) E แทน ค่าความผิดพลาด
สูงสุดท่ีเกิดข้ึน เท่ากบั 0.05 แทนค่า n = 0.05 (1−0.05)(1.96)2

0.052     จะได้ จ านวนประชากร 384 คน เพ่ือความสะดวกใน
การประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชป้ระชากรทั้งหมด 400 คน จึงเลือกสุ่มตวัอยา่งกลุ่มวยัเรียนและ
คนวยัท างานช่วงอายุ  16-50 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือเคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3.1.2 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2564 - 30 มกราคม พ.ศ.
2564 ส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม 2 แบบผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook ,Line และ Web page ต่างๆ ของร้านเคร่ืองเขียนท่ีเปิดให้ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
ร้านสมใจ B2S, OFFICE MATE และตามสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เช่น หนา้ร้าน B2S, OFFICE MATE, ร้าน
สมใจ, และห้างสรรพสินคา้ โดยแบ่งกรุงเทพออกไป 6 โซนและสุ่มเลือกโซนละ 1 เขต ไดแ้ก่ 1.กลุ่มกรุงเทพกลาง  
เขตห้วยขวาง 2.กลุ่มกรุงเทพใต ้ เขตปทุมวนั 3.กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตดอนเมือง 4.กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก เขตบึง
กุ่ม 5.กลุ่มกรุงธนเหนือ เขตธนบุรี 6.กลุ่มกรุงธนใต้ เขตบางแค โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองกรองความเป็นกลุ่มตวัอย่างของแบบสอบถาม และ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผู้
ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผา่นช่องทางออนไลน์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และ รายไดต่้อเดือน (Income) 
ลกัษณะแบบสอบถามแบบ Check List 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการการยอมรับเทคโนโลยี  ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
การวิเคราะห์ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยการวดัค่าความเช่ือมัน่ในรูปแบบสัมประสิทธ์ิ 

ครอนบัคอลัฟา (Cronbach’s alpha) ข้อค าถามท่ีใช้น้ีมีค่าความเช่ือมั่น เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟา 
(Cronbach’s alpha) มากกว่า 0.7 และมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชมี้ความเช่ือถือไดสู้ง (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา,2551) โดยมีผลดงัน้ี ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด(4Ps) มีค่าเท่ากบั 0.920 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
(Product) มีค่าเท่ากบั 0.811 ปัจจยัดา้นราคา(Price) มีค่าเท่ากบั 0.709 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) มีค่า
เท่ากบั 0.776 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเท่ากบั 0.894 และปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีค่า
เท่ากบั 0.894 แสดงว่าขอ้แบบสอบถามมีค่าความเช่ือถือได ้

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลกัษณะทางดา้นประชากาศาสตร์
ของกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps การยอมรับเทคโนโลยี และการตดัสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บข้อมูลแจก
แบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย 
ดงัน้ี การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ โดย
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
       

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.2 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 92.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
57 มีความถ่ีในการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41 

4.2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐาน การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ปัจจยัด้านส่วนปรสมทางการตลาด (4Ps) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.011 0.193  5.253 0.000 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.146 0.056 0.148 2.598 0.010 
ปัจจยัดา้นราคา 0.164 0.057 0.167 2.873 0.004 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.158 0.067 0.153 2.353 0.019 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.258 0.061 0.261 4.233 0.000 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.346 0.158  8.520 0.000 
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 0.632 0.036 0.656 17.320 0.000 

 

อภิปรายผลของการศึกษา 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด)4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง

เขียนผ่านช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.010 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบั
นัยส าคญัท่ีก าหนดเอาไว้ คือ α = 0.05  ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ผลิตภณัฑ์มีหลากหลายประเภทให้เลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั บรรจุภณัฑ์สวยงาม ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพเทียบเท่ากบัการซ้ือผ่านช่องทาง off-line เช่น 
ห้างสรรพสินค้า  ผลิตภัณฑ์เ ป็นตราสินค้าแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีวางขายผ่านช่องทาง offline เ ช่น 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ มีการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์อยา่งละเอียดครบถว้น ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิสรีย ์อนันต์โชคปฐมำ )2558) ท่ีศึกษำปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน Line Giftshop พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์มากต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยกลุ่มตวัอยา่งจะค านึงถึงสินคา้ท่ีมีมากมายหลากหลายประเภท รวมทั้ง
คุณภาพของสินคา้ท่ีดีเพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างมีตวัเลือก สามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีดีให้เป็นของขวญั เพ่ือนสร้างความ
ประทบัใจ และถูกใจแก่ผูรั้บ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน
ผา่นช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั
ท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ผลิตภณัฑ์ตอ้งระบุราคาไวอ้ย่างชดัเจน เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์
จะต้องมีราคาจัดส่งท่ีเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบราคาได้ สามารถต่อรองราคากับผูข้ายได้ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญพสัส์ เกตุ
ประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเร่ืองปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุดว่าสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพหรือไม่ และ
เร่ืองความคุม้ค่าเช่นราคาท่ีซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่เม่ือรวมค่าจดัส่งแลว้มีราคาถูกกว่าซ้ือจากช่องทางอ่ืน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.019 ซ่ึงมีค่าน้อย
กว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า การมีบริการจดัส่งผา่นช่องทางขนส่ง
ท่ีหลากหลาย ร้านคา้มีรายละเอียดในการติดต่อชดัเจน สามารถสัง่ซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นระบบออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
มีบริการจดัส่งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 767 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษกร มโนตรัยรัตน์ (2559) พบว่าปัจจยัดา้นการจ าหน่ายทางออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ Personalized gift ประเภทของใชผ้่านทางออนไลน์ ทั้งความสะดวกและความง่ายใน
การเข้าถึงผลิตภณัฑ์การเลือกช าระเงินได้หลายวิธีความตรงต่อเวลาในการ และการระบุข้อมูลร้านค้าชดัเจน 
ครบถว้น สามารถตรวจสอบสถานะจดัส่งผลิตภณัฑไ์ดแ้ละระยะเวลาการได ้

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อย
กว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า การมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนอินเตอร์เน็ตท่ีน่าสนใจ มีการส่งข้อมูลโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ LINE, 
FACEBOOK, INSTAGRAM หรือ เว็บไซต์อ่ืนๆ การมีบริการหลงัการขายสามารถติดต่อร้านคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว
หากสินคา้เกิดปัญหา มีระบบช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิสรีย ์อนันต์โชคปฐมำ (2558) ท่ีศึกษำปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน Line Giftshop พบว่าการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 
มีบทบาทส าคญัอย่าง มากในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน LINE Giftshop โดยการให้ส่วนลด เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การขายท่ีกลุ่มตวัอยา่งสนใจมากท่ีสุด เม่ือกลุ่มตวัอยา่งพิจารณาร่วมกบัปัจจยัดา้นสินคา้ กิจกรรมการส่งเสริม การ
ขายจะกระตุน้ให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด
เอาไว ้คือ α = 0.05 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ร้านคา้ออนไลน์สามารถช่วย
ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีระบบการช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั และ มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลของผูซ้ื้อสินคา้และบริการไดอ้ย่างดี น่าเช่ือถือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการท าการวิจยัคร้ังน้ี ในเชิงทฤษฎีสามารถน าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจสินใจซ้ือไปใชใ้นการศึกษาเพ่ิมเติมใน
อนาคตไดด้งัน้ี  

1. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี เพ่ือใชใ้นการศึกษาการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นท าความเข้าใจว่าร้านค้าออนไลน์ให้
ระบบมีความสเถียร ใชง้านง่าย มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการเขา้ผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์สามารถ
ช่วยผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ในการเลือกซ้ือสินคา้แลว้ ร้านคา้มีการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ให้
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เป็นระบบ และมีความปลอดภยั ระบบการป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจว่าขอ้มูลจะไม่
ถูกน าไปเปิดเผยต่อสาธารณะ มีระบบการช าระเงินหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น บตัรเครดิต ระบบธนาคารบน
มือถือ มีระบบแสดงสถานะการจดัส่งสินคา้ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือใช้ในการศึกษาการตดัใจสินใจซ้ือ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจว่ามีการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของสินคา้บนอินเตอร์เน็ตท่ีน่าสนใจ มีการส่งขอ้มูลสินคา้โปรโมชัน่ผ่านช่องทาง 
LINE FACEBOOK INSTAGRAM หรือ เว็บไซต์ เช่น โค้ดหรือคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์ มีโปรโมชั่นใน
เทศกาลพิเศษต่างๆ เพ่ือความง่ายในส่ือสารการท าโปรโมชัน่และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง มี
บริการหลงัการขายสามารถติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็วหากสินคา้เกิดปัญหา 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ดา้นราคาเพ่ือใชใ้นการศึกษาการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน
ผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการระบุราคาให้ชดัเจน ก าหนดราคาให้สินค้ามี
ราคาจดัส่งท่ีเหมาะสม เช่น ราคาท่ีแจ้งรวมค่าจดัส่งสินคา้แลว้ หรือหากไม่รวมค่าจดัส่ง ก็ควรแจ้งราคาขนส่งให้
ชดัเจนเพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกสบายใจและเลือกใชด้ว้ยตนเอง 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ เพ่ือใชใ้นการศึกษาการตดัใจสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จดัเรียงสินคา้ให้มีความหลากหลายประเภทให้
ผู ้บริโภคเลือกซ้ือ ให้สินค้ามีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เลือกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความสวยงาม ให้สินคา้มีคุณภาพเทียบเท่ากบัการซ้ือผา่น
ช่องทางออฟไลน์ มีการให้ขอ้มูลสินคา้อยา่งละเอียดครบถว้น เช่น ขนาด สี หรือ ชนิดของสินคา้  

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือใชใ้นการศึกษาการตดัใจสินใจซ้ือ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
หลากหลาย เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น เว็บไซต์, LINE, FACEBOOK, INSTAGRAM จดั
หนา้เวบ็ไซตใ์ห้มีความน่าสนใจ เลือกสีให้เหมาะสม ท ารูปภาพโปรโมชัน่ หรือสินคา้ท่ียอดนิยมให้มองเห็นชดัเจน 
และจดัให้มีบริการจดัส่งผ่านช่องทางขนส่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกเองไดห้ลากหลาย แจ้งมีรายละเอียดในการ
ติดต่อร้านคา้อย่างชดัเจน หากมีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพสินคา้หรือตอ้งการแนะน า ติ ชม หรือ สอบถามขอ้มูล
เพ่ิมเติม  

 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการกระจายแบบสอบถามนช่วงระหว่างเดือน มกราคม 2564 เท่านั้น ดงันั้น

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามในช่วงเวลาดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอ่ืน ๆ และการกระจาย
แบบสอบถามให้ทัว่ถึงกบัคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกอาชีพ อย่างทัว่ถึง แต่ท่ีแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลมาก็
สามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได้ โดยข้อมูลบางอย่างอาจต้องใช้เคร่ืองมือทางการวิจัยรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ทศันะคติ หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  จาก
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ที่มีตราสัญลกัษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

Study of Behavior and Factors Influencing Decision Making to Buy Products 
with Nutrition Marking "Healthier Choice" of consumers in Bangkok 

 

ณฐัวุฒิ  ศรีอินทร์ค า1  และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Natthawut  Sriinkham and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Choice)” ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นการรับรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านการรับรู้ของผูบ้ริโภคและปัจจัยด้านทศันคติของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองด่ืม
มากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะซ้ือทนัทีท่ีทราบว่ามีการให้ส่วนลด ส่วนสาเหตุในการซ้ือคือ มีความน่าเช่ือถือและมี
คุณภาพ และดา้นทศันคติพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นึกถึงผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสุขภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค¸กำรรับรู้, ทัศนคติ, กำรตัดสินใจซือ้,ตรำสัญลักษณ์ 
 

ABSTRACT 
A study of behavior and factors influencing the decision to buy products with the "Healthier Choice" nutrition 
logo of consumers in Bangkok area. With objectives to study demographic factors Consumer behavior Cognitive 
factor And attitude factors that affect buying decisions The results of the study showed that demographic factors 
had no different effect on purchasing decisions. But consumer behavior factors Consumer awareness factor and 
consumer attitude factor influence the decision to purchase branded products. "Healthier Choice" in different areas 
of Bangkok. With statistical significance at 0.05 level, it can be concluded that the majority of consumers pay 
attention to beverage products the most. Which consumers will buy as soon as they know the discount is applied 
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The reason for the purchase is It is reliable and quality. And in terms of attitude, it was found that most of the 
consumers thought about healthy products. 
 
Keywords: consumer behavior, perception, attitude, purchase decision, branding  
 

1. บทน า 
 
วิถีชีวิตแบบคนเมืองสมยัใหม่ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ  โดยเฉพาะการ

บริโภคอาหารทีมีพลงังานและไขมนัสูง โซเดียมสูง น ้าตาลสูง กรดไขมนัอ่ิมตวัสูง รวมถึงการท ากิจกรรมทางกาย
และการบริโภคผกัและผลไมท่ี้น้อยเกินไป ลว้นมีผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงทั้งส้ิน การปรับเปล่ียนการบริโภค
อาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันท่ีส าคัญ ซ่ึงภาครัฐต้องด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลอยา่งเร่งด่วน เพ่ือลดอุบติัการณ์ของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีก าลงัขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว การท่ีภาครัฐตอ้งการใชอ้าหารเป็นกลยทุธ์ในการลดความเส่ียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จ าเป็นตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ท่ีเพียงพอในการเลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกบัสภาวะร่างกายและสุขภาพของตน 
และต้องส่งเสริมให้มีอาหารซ่ึงมีคุณค่าเหมาะสมท่ีผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงและซ้ือหาได้ ทั้งน้ี  สังคมปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคมีการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ฉลากบนบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์
อาหารจึงกลายเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและให้ความรู้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีความส าคญัมาก และยงัเป็นช่องทางท่ี
ส าคญัของผูผ้ลิตในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์สินคา้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ ์และโอกาสในการ
แข่งขนัทางการคา้ นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ยงัใชฉ้ลากเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารหลงัจากออกสู่ทอ้งตลาดดว้ย ทั้งน้ี ฉลากท่ีมีขอ้มูลครบถว้นและเขา้ใจง่าย
ย่อมช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการ
เหมาะสม ทั้งน้ี ในประเทศไทยก็มีตราสญัลกัษณ์ท่ีเป็นตรารับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้ทางเลือกสุขภาพ ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารท่ีแสดงว่าผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไดผ้่านเกณฑก์ารพิจารณาแลว้ มีปริมาณน ้าตาล 
ไขมนั และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผูบ้ริโภคใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน เพียงแค่เลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” หรือ Healthier Choice ก็จะช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเร้ือรังได ้ทั้งน้ี ตอ้งกินในปริมาณท่ีเหมาะสมด้วย  
(มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2563) 

งานวิจยัคร้ังน้ีจึงไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอ้งการทราบ
ถึงผูบ้ริโภคว่ามีพฤติกรรมการบริโภคแบบใด มีการรับรู้และทศันคติ ต่อตราสญัลกัษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
อยา่งไรบา้ง ท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice)” เพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตกบัผูป้ระกอบการท่ีก าลงัจะหันมาท าธุรกิจดา้นผลิตภณัฑท์างเลือกสุขภาพ  
เป็นประโยชน์กับองค์กรท่ีจะไปพฒันาคุณภาพของ ตราสัญลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice)” และเป็นประโยชน์กบัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ณฐัพงศ ์เกตุเอม และคณะ,2560) ไดใ้ห้ความหมายว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการของตนเอง หาขอ้มูล เปรียบเทียบทางเลือก 
ตดัสินใจในการซ้ือ การประเมินผลหลงัการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใชเ้ป็นตวัช่วยในการตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และการใชสิ้นคา้ อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคก็ยงัมีสิทธ์ิในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ท าให้ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ และกลบัมาซ้ือซ ้ า ซ่ึง
จะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถใชต้อบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมนั้น ค าถามท่ีนิยมใชใ้นการใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W 1H  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) (กตญัญู คณิตศาตรานนท์, 2558) ได้ให้
ความหมายว่าตราสินคา้ นอกจากจะมีความส าคญัต่อเจา้ของสินคา้แลว้ ยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้เกิดกบั ผูบ้ริโภคอีก
ทางหน่ึง เพราะตราสินคา้นั้นแสดงถึงคุณภาพ คุณค่าของสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อความ พึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้
นั้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการสร้างเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างตราสินคา้
ในการท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากผู ้แข่งขนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ตราสินคา้ให้มากท่ีสุด ตราสินคา้จึงเป็น ความสัมพนัธ์ร่วมท่ีประกอบกนัในใจของผูบ้ริโภคโดยเกิดจาก 1. เจ้าของ
สินคา้ : ในฐานะผูผ้ลิต ออกแบบ ตั้งช่ือ ตั้งราคา ให้บริการ และก าหนดรูปแบบ การจดัจ าหน่ายตราสินคา้ 2. ตวัสินคา้ : 
คุณภาพของสินคา้ ต าแหน่งสินคา้ ภาพ และเสียงท่ีส่ือสารผ่านการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 
พนกังานขาย และการตลาดตรง 3. ผูบ้ริโภค : การเปิดรับส่ือ การตีความขอ้มูลจากส่ือ การรับรู้ ทศันคติ และประสบการณ์
จากการใชสิ้นคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ (วีรยุทธ์ ศรีสุวรรณ,2558) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คือ 
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด คน
ใดคนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็
ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 
 

3.วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชวิ้ธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Convenient or accidental sampling) โดยเลือกเก็บกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 402 คน ซ่ึงใช้ตารางการ
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเนะในการก าหนดประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคลาดเคล่ือท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05โดยมี
ตวัแปรในการศึกษาวิจยั แบ่งเป็น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.ตวัแปรตน้ คือ ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม ดา้นการ
รับรู้และดา้นทศันคติ 2.ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” ของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
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ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผูท้  าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตวัแปรของ
การศึกษาคร้ังน้ี ไวด้งัน้ี คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับการ
อธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 1.1 ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, อาชีพ, 
ระดบัการศึกษา, รายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติัเน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได้
และผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้นสถิติท่ีเหมาะสม คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 1.2 ลกัษณะพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรา
สญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ท่านสนใจ ,ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ ,สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์ ,ผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติัเน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าไดแ้ละผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้
ทราบถึงจ านวนตวัอย่างจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 1.3 ตวัแปรดา้นระดบัความส าคญัและระดบัความ
คิดเห็น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเน่ืองจากผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าคะแนนให้แต่
ละระดบัและผูวิ้จยัตอ้งการทราบจ านวนตวัอย่าง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอย่าง 
สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 2. 
สถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งในเร่ือง
ต่อไปน้ี คือ 2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปร ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติักบัการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใช้
มาตรวดัอนัตรภาคชั้น ดงันั้นจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของ
การส่งผลต่อกันระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจยัดา้น
ทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีตราสัญลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 
ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค กบัตวัแปรตามหน่ึงตวัคือ การตดัสินใจ และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระ
ดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ของงานวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์ Independent Sample T-Test ส าหรับการทดสอบ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัดา้นอาย ุดา้น
สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ P-Value ผลการทดสอบ 

เพศ 0.698 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ 0.058 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ 0.095 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา 0.790 ไม่แตกต่าง 
อาชีพ 0.977 ไม่แตกต่าง 
รายได ้ 0.143 ไม่แตกต่าง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ของงานวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั เพ่ือทดสอบถึง
ความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ซ่ึงสรุปผลไดว้่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมศาสตร์ P-Value ผลการทดสอบ 

ผลิตภณัฑ์ที่สนใจ *0.000 แตกต่าง 
ช่วงเวลาที่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ *0.000 แตกต่าง 
สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์ *0.000 แตกต่าง 
ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์  *0.000 แตกต่าง  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ของงานวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั เพ่ือทดสอบถึง
ความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ซ่ึงสรุปผลไดว้่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นการรับรู้ 
ปัจจยัด้านการรับรู้ P-Value ผลการทดสอบ 

ดา้นการรู้จกัตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” 

*0.000 แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ต่อตราสญัลกัษณ์โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 

*0.000 แตกต่าง 

ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)” กบัคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้  

*0.000 แตกต่าง 

ดา้นความภกัดีต่อตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” 

*0.000 แตกต่าง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ของงานวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั เพ่ือทดสอบถึง
ความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ซ่ึงสรุปผลไดว้่า ปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค  

ปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค P-Value ผลการทดสอบ 
การนึกถึงตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” 

*0.000 แตกต่าง 

ความเช่ือมัน่ และความสะอาดถูกสุขอนามยัของผลิตภณัฑท่ี์มี
ตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice)” 

*0.000 แตกต่าง 

ความเช่ือว่าผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์โภชนาการ“ทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)” ทานแลว้ไม่อว้น 

*0.000 แตกต่าง 

ภาพพจน์และความมีช่ือเสียงของตราสญัลกัษณ์โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เป็นท่ีรู้จกักนัดี 

*0.000 แตกต่าง 

ผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)”    มีความน่าเช่ือถือ 

*0.000 แตกต่าง 

ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องตราสญัลกัษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ว่าจดัท าข้ึนเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

*0.000 แตกต่าง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
สมมตฐิานที่ 1 สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากว่าในปัจจุบนั สังคมเรามีความ
เท่าเทียมกนัและสะดวกมากข้ึนในการด ารงชีวิต จึงท าให้ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
โดยขดัแยง้กบังานวิจยัของ วีรภทัร วสัสระ (2558) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีออกแบบเ พ่ือส่ิงแวดล้อม โดยมีผลการวิเคราะห์ด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยจากผลการส ารวจน้ี
วิเคราะห์ไดว้่า ดา้นเพศมีความเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ในปัจจุบนัทุกคนต่างก็หันมาสนใจ 
ใส่ใจในเร่ืองการรับประทานอาหารทางเลือกสุขภาพ ผลิตภณัฑท์างเลือกสุขภาพ หนัมาดูแลตนเอง ถดัมาดา้นอายุ 
ปัจจุบนัไม่ว่าจะช่วงอายใุดต่างหนัมาใส่ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพมากข้ึน การเลือกซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ ในสมยัน้ีไม่ว่า
จะเป็นช่วงวยัใดก็หาซ้ือของไดง่้ายและหลากหลายช่องทาง ถดัมาดา้นสถานภาพ แมว้่าสถานภาพถือเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้คนมีลกัษณะทางความคิดท่ีแตกต่างกนั และส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั แต่ปัจจุบนัไม่ว่าจะอยู่
ในสถานภาพไหนทุกคนก็หันมาใส่ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพมากข้ึน การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในสมยัน้ีหาซ้ือ
ของไดง่้ายและหลากหลายช่องทาง ถดัมาดา้นระดบัการศึกษา เน่ืองดว้ยการศึกษาในปัจจุบนัค่อนขา้งเปิดกว้างใน
การเรียนรู้ มีการเรียนการสอนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงท าให้ทุก
คนมีความสามารถในการเขา้ถึงสินคา้ต่างๆไดง่้าย ถดัมาดา้นอาชีพ ในปัจจุบนัไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดทุกคนก็
ต่างหันมาใส่ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพมากข้ึน การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในสมยัน้ีไม่ว่าจะท างานอาชีพใดก็
จ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้จ านวนมากๆ เพ่ือความคุม้ค่าและดีต่อสุขภาพเหมือนกนัซ่ึงตรงน้ีจะแตกต่างจากสมยัก่อนท่ีจะ
เป็นกลุ่มอาชีพ พ่อบา้น/แม่บา้น หรือกลุ่มเกษียณอายเุท่านั้นท่ีจะซ้ือของใชเ้ขา้บา้น แต่ปัจจุบนัดา้นการใชชี้วิตและ
สังคมท่ีต่างออกไป ทุกอาชีพมีการใชจ่้ายอย่างประหยดัและระมดัระวงัเร่ืองความคุม้ค่ามากข้ึน ท าให้ทุกๆอาชีพ
จ าเป็นตอ้งซ้ือของดว้ยตวัเองมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการตนเอง และสุดทา้ยดา้นรายไดเ้น่ืองดว้ยราคาของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”มีราคาไม่แพง สมเหตุสมผล ดีต่อสุขภาพและมี
สินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ท าให้ตอบสนองในการใชชี้วิตประจ าวนัได ้

สมมติฐานที่ 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีตรา
สญัลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยแบ่งเป็น ผลิตภณัฑ์ท่ีท่านสนใจ, ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์, สาเหตุในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์  และผูท่ี้มีส่วนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะว่าผูบ้ริโภคแต่ละคนมีผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจแตกต่างกัน ซ้ือ
ในช่วงเวลาท่ีต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือแตกต่างกนัและท่ีส าคญัมีบุคคลท่ีรู้จกัเคยใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ 
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ให้การแนะน าท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ มนสันนท ์ถนอมพงษช์ยั (2559) ท่ีอา้งถึง ชไม
พร กิติ (2554) ว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีท าการเลือกซ้ือ
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สินคา้และบริการ โดยใชค้วามรู้สึกและความตอ้งการของตวับุคคลเขา้มาในการตดัสินใจซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้
ท าการคน้หา เลือกซ้ือ ใชบ้ริการ เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึน การใชจ่้ายแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้เกิด
ความพอใจ นักการตลาดจึงต้องท าการศึกษาว่าใครคือลูกคา้ ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร เหตุผลในการซ้ือคืออะไร ซ้ือ
เม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยคร้ังมากเพียงใด นอกจากน้ียงัรวมถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีตราสญัลกัษณ์ “ทางเลือก
สุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
แบ่งเป็น ดา้นการรู้จกัตราสญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”, ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการ
รับรู้ต่อตราสัญลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”, ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสัญลกัษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” กับคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ และด้านความภักดีต่อตรา
สัญลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพราะว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรา
สญัลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”มีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นการรู้จกัและการนึกถึง ของ
แต่ละคนท่ีไดรั้บมาไม่เหมือนกนั จึงส่งผลให้ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
มีตราสญัลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ของ ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (2548: 4) ว่า ไดใ้ห้ความหมาย
ของตราสินคา้ว่า เป็นค า ,ขอ้ความสั้น ๆ หรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงบุคลิกภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ,ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจาการใชผ้ลติภณัฑ์
นั้น ๆ 

สมมติฐานที่ 4 ทศันคติของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะว่า ภูมิ
หลงัและความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”มีความ
แตกต่างกนั รวมไปถึงความเช่ือมัน่ ความเขา้ใจในตราสญัลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ท่ีแตกต่าง
กัน จึงส่งผลให้ทศันคติของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ของ วีรยทุธ์ 
ศรีสุวรรณ (2558) ท่ีอา้งถึง สร้อยตระกูล ติวยานนท ์(2541: 64) ว่า ทศันคติ คือการผลผสมผสานระหว่างความนึก
คิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีมี
แนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 
 
5.1 ข้อเสนอแนะของการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์แต่เพียงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค คือ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ดา้นการรับรู้ และดา้นทศันคติ ท าให้อาจไม่ครอบคลุมปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)” ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
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การตลาด บุคลากร หลกัฐานทางกายภาพและกระบวนการ โดยการท าการประชาสมัพนัธ์ให้คนทัว่ไปรู้จกัและรับรู้
ในตราสัญลกัษณ์มากข้ึน อาจจะใชก้ารท าโฆษณาบนช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, 
Instagram,TwitterหรือบนโฆษณาทางYoutube และควรท าการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งข้ึน เพ่ือให้สามารถ
เขา้ใจผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”อยา่งทัว่ถึง รวมไปถึงควรมีการ
ท าประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ เช่ือถือ และมีความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของตราสัญลกัษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ว่าจดัท าข้ึนเพ่ือให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน จึง
จะเหมาะสมท่ีจะน ามาปรับใช ้พฒันา ต่อไป 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
งานวิจัยน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีมีเวลาค่อนขา้งน้อยทั้งในการท างานวิจยัและเก็บแบบสอบถามจึงอาจจะได้

ขอ้มูลท่ีไม่หลากหลายเท่าท่ีควร และดา้นสถานท่ี เพราะผลิตภณัฑท่ี์มีตราสัญลกัษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice)”มีการใชก้นัอยูท่ ัว่ประเทศ ผูบ้ริโภคแต่ละพ้ืนท่ีก็อาจจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัไปตาม
พ้ืนท่ี ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปก็อาจจะไปศึกษาพ้ืนท่ีอ่ืนๆดว้ย รวมไปถึงศึกษาในมุมมองท่ีกวา้งกว่าน้ี 
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การศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดจิิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ใช้บริการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 

The study of digital integrated marketing communication which affected the 
hotel accommodation decision in Pakchong Nakhonratchasima 

 

ณฐิัณ ีชุ่มพิพัฒน์1 และ รัชดา ธูปทอง2 
Nattinee Chumpipat and Ratchada Toopthong  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ
โรงแรมท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน จากผูท่ี้เคยใช้บริการโรงแรมท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช ้ANOVA และ Multiple Regression ในการทดสอบ
ความสมัพนัธ์  ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมพบว่า ระยะเวลาในการเขา้พกัและอตัราค่าห้องพกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจ และผลการศึกษาด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัพบว่า การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการขายโดยใชพ้นกังานมีผลต่อการตดัสินใจ 
 
ค ำส ำคัญ: กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรผ่ำนส่ือดิจิทัล, กำรตัดสินใจ 
 

Abstract 
This research was the study of digital integrated marketing communication which affected the hotel 
accommodation decision in Pakchong Nakhonratchasima. The research was conducted by using  the questionnaire 
to collect the data from the sample group of 385 people that used to stay in a hotel at Pakchong Nakhonratchasima. 
The statistics used were percentage, means, standard deviation, ANOVA and multiple regression in relationship 
testing. From the study as for behavior, it was found that the difference of the night of staying and hotel room rate 
affected the decision. As for digital integrated marketing communication, advertising, sales promotion and 
personal selling affected the decision. 
 
Keywords: Keywords: Digital Integrated Marketing Communication, Decision 
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1. บทน า 
 

อ าเภอปากช่องเป็นอ าเภอช่ือดงัในจงัหวดันครราชสีมามีเขตติดต่อกบัอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีระยะทางห่าง
จากกรุงเทพ 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอบัดบัตน้ๆท่ีคนนึกถึง มี
โรงแรมทั้งหมด 57 แห่ง รวมจ านวนห้องพกั 3,698 ห้อง (ขอ้มูลวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563) ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเป็นส าคญั ในปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีหดตวัและยงัถูก
ซ ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออกมาตรการปิด
เมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด จนท าให้เกิดการหยุดชะงกัของเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน รายไดแ้ละการด าเนินชีวิตของประชาชน เป็นเหตุให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเล่ือนหรือ
ยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ โรงแรมขาดรายไดอ้ยา่งฉบัพลนัและส่งผลให้ภาพรวม
ของธุรกิจหดตวัรุนแรง นอกจากน้ียงัมีห้องพกัหรือท่ีพกัแรมประเภทอ่ืนท่ีน าเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ในการพกัแรม 
เช่น บา้นพกัแบบ pool villa ท่ีสามารถรองรับผูเ้ขา้พกัไดเ้ป็นจ านวนมาก การส่ือสารทางการตลาดสามารถเพ่ิม
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค กระตุน้การขายให้เพ่ิมมากข้ึน และสร้างความจงรักภกัดีให้กบัตราสินคา้ ซ่ึงถือว่ามี
บทบาทส าคญัมากส าหรับการท าการตลาดอยา่งยิ่ง  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยาภายใตก้ารตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค โดยการพยายามอธิบายกฎในการตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ของผูบ้ริโภค และพยายามท่ีจะตีกรอบ
กระบวนการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจนั้นๆ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการมา
เพ่ือบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ย (อดุลย ์และดลยา จาตุรงคกุล, 2550) 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 
 

การส่ือสารการตลาด [Integrated Marketing Communication (IMC)] หมายถึงกระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพ่ือสร้างแรงจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมายของ IMC คือการท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของการตลาด 
โดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contacts) เพ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะไดรู้้จกัสินคา้ ท่ีจะน าไปสู่
ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง (เสรี วงษม์ณฑา, 2540) 

สมาคมบริษทัตวัแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of Advertising Agencies) ได้ให้
ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรไวว้่า การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นการวางแผนภายใต้
ความคิดเดียว โดยใชก้ารส่ือสารหลายๆ รูปแบบเพ่ือให้บรรลุแผน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบกลบัโดยตรง 
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การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงรูปแบบต่างๆ จะถูกใชอ้ย่างผสมผสาน เพ่ือความชดัเจนตรงกนัเป็น
หน่ึงเดียวและเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2544) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารทางการตลาดเรียกรวมกันว่า ส่วนประสมการส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communications Mix) หรือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotional mix) ซ่ึงแต่เดิมถูกมองว่ามี 4 ประเภท 
คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย แต่สภาพแวดล้อมและตลาด
เปล่ียนไป ท าให้เกิดการส่ือสารทางการตลาดประเภทอ่ืน เช่น การตลาดทางตรง การตลาดทางอินเทอร์เน็ต การตลาด
ออนไลน์การตลาดทางเอสเอ็มเอส (SMS Marketing) การตลาดในสภาพแวดลอ้มรอบตวัผูบ้ริโภค ดงันั้นถา้จะให้
การส่ือสารเกิดประสิทธิผล เราตอ้งรู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดให้เหมาะสมซ่ึงมีหลายประเภท
ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การ
ขายโดยบุคคล (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการสนบัสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 
(สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2562) 
 

2.3 ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล 
 

ในยุคของการปฏิวติัอินเทอร์เน็ตนั้น การส่ือสารทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมมากข้ึนโดยใช้
เป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า ช่วยให้นักการตลาดและผู้บริโภคมีโอกาสในการส่ือสาร
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัมากข้ึน นกัการตลาดจะจ าแนกส่ือการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ออกเป็น 2 ประเภท 
(1) ส่ือท่ีตอ้งจ่ายเงิน (Paid media) ไดแ้ก่ โฆษณาท่ีทางบริษทัเป็นผูส้ร้าง การเผยแพร่ข่าวโฆษณา (Publicity) และ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัการลงทุนของบริษทัเป็นหลกั ส่วน (2) ส่ือท่ีท าเงิน (Earned media) 
ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ (PR) การบอกต่อ (Word of mouth) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการตลาดทางออ้มท่ีบริษทัไม่
ตอ้งลงทุนดว้ยตวัเองโดยตรง ซ่ึงรวมไปถึงข่าว บลอ็ก (Blog) และบทสนทนาบนส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตรา ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากในส่ือประเภทส่ือท่ีท าเงิน (Earned media) และเป็นส่ือท่ีบริษทัเป็น
เจา้ของ (Owned media) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2560) 

เคร่ืองมือส าหรับท าการตลาดดิจิตอลท่ีนิยมในประเทศไทยมีดงัน้ี 1. Online PR เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้าง
การรับรู้ สร้างการเรียนรู้ 2. Website & Landing Page ท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนเวบ็หลกัท่ีสามารถน าเคร่ืองมือการตลาด
ดิจิตอลมาควบรวมเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารเพียงแปะลิงค์เว็บไซต์หลกัลงในเคร่ืองมือต่างๆ 3. 
Content Marketing เป็นส่วนผสมส าคญัส าหรับเคร่ืองมือการตลาดทุกแบบ ทั้งการตลาดแบบ Offline หรือ Online 
4. E-Mail Marketing เป็นการท าการตลาดผ่านอีเมล ซ่ึงนักการตลาดมักเรียกว่า E-Newsletter หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 5. Search Engine Optimization เป็นเคร่ืองมือช่วยให้เวบ็ไซต ์แฟนเพจ และบล็อกไดรั้บความนิยม
ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2558) 
 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมต้น
ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหา
ในการแสวงหาภายนอก หาประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และทศันคติหลงัการซ้ือ (เสรี วงศม์ณฑา, 2539) 
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค จากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 
ขั้นตอน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ ดงัน้ี 1. การ
รับรู้ปัญหา (Problem recognition) 2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 
of alternatives) 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ชนิกานต์ หนูทองค า (2561) ไดศึ้กษาการส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ กบัความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ (Retreat) ในจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า 
การส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยการส่งเสริม
การขายท่ีมีรูปแบบของการลดราคา การให้คูปองส่วนลดหรือใชบ้ริการฟรี ในบริการเสริมของทางรีสอร์ท การท า
โปรโมชัน่ร่วมกบัแอพพลิเคชัน่จองท่ีพกั หรือแมแ้ต่การท าโปรโมชัน่ร่วมกนักบับริษทัทวัร์ก็ส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
เกิดแรงจูงใจ เกิดความต้องการอยากจองท่ีพกัและยงัช่วยให้สามารถตดัสินใจเลือกของท่ีพกัได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัจะมีการหาขอ้มูล พิจารณาการ โฆษณา และมกัมีการเปรียบเทียบเกิดข้ึน
ก่อนการตดัสินใจเสมอ แน่นอนว่าการโฆษณาท่ีเจ้าของท่ีพกัส่ือสารออกไปให้กบันกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ ทั้งรูปภาพ 
และบทความ สวยงามเพียงใด นกัท่องเท่ียวก็ยอ่มมีความคาดหวงัท่ีจะเจอสถานท่ีจริงท่ีสวยงามเช่นนั้น 

กิตติยา เด่นชยั (2559) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชแ้ละการรับรู้ขอ้มูลผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเมืองพทัยา ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวหรือ สถานท่ีพกัผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวหรือการเลือกสถานท่ีพกั 
ท าให้ไดรั้บรู้ทั้งภาพและวีดิโอเสมือนจริงจากสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกันั้นจริง ๆ รวมทั้ง ไดรั้บทราบขอ้มูล
ทั้งขอ้ดีและขอ้บกพร่องของสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผ่านการรีวิวโดย นกัท่องเท่ียวท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงการรับรู้น้ี
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการท่องเท่ียวหรือการเลือกสถานท่ีพกั โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นผูดู้แลระบบของ
เวบ็ไซตห์รือเฟสบุ๊คแฟนเพจท่ีมีการโตต้อบส่ือสารและให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอรวดเร็วทนัใจมากท่ีสุด 

ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) ไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาท่ีเขา้พกัส่งผลต่อให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 
5 ดาว ใน เขตพ้ืนท่ีอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ต่างกนั ในดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร/พนักงานผูใ้ห้บริการ ผูร่้วมเดินทางเข้าพกัส่งผลต่อให้การตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี/
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่ง เสริมการตลาด ดา้นบุคลากร/พนกังานผูใ้ห้บริการ และดา้นลกัษณะทาง กายภาพ 
จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการส่งผลต่อให้การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจองส่งผลต่อให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
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ระดบั 5 ดาว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ต่างกนั ในดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร/ พนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีศึกษาคือผูท่ี้เคยใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอย่างน้อย 1 คร้ัง ไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้สูตรการค านวณของ W.G. Cochran (1953) หาขนาดตวัอย่างได้เท่ากับ 385 โดยมี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และอตัราความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม แจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างผ่านส่ือออนไลน์ เน่ืองจากเป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือ
ดิจิทลั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน ใช้
บรรยายเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปคือดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรม การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเป็นการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวั คือพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใน
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัหรือไม่ การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) แบบ Enter 
method เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตวัเดียวกบัตวัแปรหลายตวั คือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลักบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 

         ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม                      
(Independent Variables)                    (Dependent Variables) 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 
- การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั  
- การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั 
-  การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั  
- การขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั  
- การตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั  

การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรม
ท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอปากช่อง จงัหวดั

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
- วตัถุประสงคก์ารเขา้พกั 
- ระยะเวลาในการเขา้พกั 
- แหล่งคน้หาขอ้มูล 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงแรม- 
- วิธีการจองห้องพกั 
- อตัราค่าห้องพกั 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
ของการเขา้พกัเพ่ือ พกัผอ่น/ท่องเท่ียว ร้อยละ 67.9 เขา้พกัเป็นระยะเวลา 1 – 2 คืน ร้อยละ 62.1 คน้หาขอ้มูลจากส่ือ
ออนไลน์ เช่น Facebook Instagram ร้อยละ 37.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือผูต้อบแบบสอบถามเอง ร้อยละ 47.3 จองห้องพกัผา่นตวัแทนออนไลน์ เช่น Agoda Booking ร้อยละ 62.6 
และพกัห้องต ่ากว่า 2,500 บาท ร้อยละ 49.6 ส่วนการทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าระยะเวลาในการเขา้พกัท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม แต่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ วิธีในการจองห้องพกั และอตัราค่า
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมและการตดัสินใจใชบ้ริการ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม ผลการทดสอบความแตกต่างโดยใช ้ANOVA 
ระยะเวลาในการเขา้พกั ค่าสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นระยะเวลาใน

การเขา้พกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม และมี 
2 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่มีนยัส าคญั คือระยะเวลาเขา้พกั 1-2 คืน(x = 4.10) 
กบั 3-4 คืน (x = 3.79) และระยะเวลาเขา้พกั 1-2 คืน (x = 4.10) กบั 5-
6 คืน (x = 3.59) 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ค่าสถิติมากกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการโรงแรม 

วิธีในการจองห้องพกั ค่าสถิติมากกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นวิธีในการจอง
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 

อตัราค่าห้องพกั ค่าสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นอตัราค่า
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม และมี 4 
คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่มีนยัส าคญั คือ 1. ต ่ากว่า 2,500 บาท (x = 3.92) กบั 
2,501 – 5,000 บาท (x = 4.09) 2. ต ่ากว่า 2,500 บาท (x = 3.92) กบั 
7,501 – 10,000 บาท (x = 3.36) 3. 2,501 – 5,000 บาท (x = 4.09) กบั 
5,001 – 7,500 บาท (x = 3.78) 4. 2,501 – 5,000 บาท (x = 4.09) กบั 
7,501 – 10,000 บาท (x = 3.36) 

 
ผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัของกลุ่มตวัอย่าง ระดบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั (x = 4.03) รองลงมาคือ การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั (x 
= 3.97) อนัดบัสามคือ การขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั (x = 3.93) อนัดบัส่ีคือ การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั (x = 
3.92) และอนัดบัสุดท้ายการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั (x = 3.76) ส่วนการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 785 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

โฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั และการขายโดยใช้บุคคลผ่านส่ือดิจิทลั มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม แต่การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรงผ่านส่ือ
ดิจิทลั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัและการตดัสินใจใชบ้ริการ
โรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่านส่ือดิจทิัล 

การตดัสินใจใช้บริการ 

B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) -0.43 0.141  -0.306 0.760 
ดา้นการโฆษณา 0.239 0.052 0.203 4.611 0.000 
ดา้นการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ 0.062 0.051 0.053 1.208 0.228 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.301 0.047 0.282 6.410 0.000 
ดา้นการขายโดยใชบุ้คคล 0.379 0.043 0.390 8.879 0.000 
ดา้นการตลาดทางตรง 0.035 0.032 0.037 1.075 0.283 

 
จากผลการวิจยัพบว่า 
1. การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั ค่าสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
2. การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั ค่าสถิติมากกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นการ

ให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
3. การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั ค่าสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นการส่งเสริมการขาย

ผา่นส่ือดิจิทลัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
4. การขายโดยใชบุ้คคลผา่นส่ือดิจิทลั ค่าสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นการขายโดยใช้

บุคคลผา่นส่ือดิจิทลัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
5. การตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั ค่าสถิติมากกว่า 0.05 ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นการตลาดทางตรงผา่น

ส่ือดิจิทลัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุป 
 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม ในอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย 
และการขายโดยใชบุ้คคล จากผลการวิเคราะห์แต่ละตวัแปรไดค้่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึง
เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระมีค่า Beta Coefficient สูง 
แสดงว่าตวัแปรอิสระนั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก จากผลการวิเคราะห์สามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
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1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัดา้นการขายโดยใชบุ้คคล มีค่า Beta = 0.390 และค่า Sig = 
0.000 

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่า Beta = 0.282 และค่า Sig = 
0.000 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัดา้นการโฆษณา มีค่า Beta = 0.203 และค่า Sig = 0.000 
4. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ มีค่า Beta = 0.053 และ

ค่า Sig = 0.228 
5. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัด้านการตลาดทางตรง มีค่า Beta = 0.037 และค่า Sig = 

0.283 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลสรุปการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.4 ช่วงอาย ุ20 – 30 ปี ร้อยละ 
63.4 สถานภาพโสด ร้อยละ 77.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 64.7 พนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 41.6 มีรายได ้25,001 - 35,000 บาท  ร้อยละ 27.8 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นวยัท่ีสนใจการท่องเท่ียว และใชส่ื้อ
ดิจิทลัอยา่ง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
โรงแรมท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถใชข้อ้มูลส่วนน้ีก าหนดกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย ท าให้สามารถวางแผนการกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ 

2. ผลการสรุปการศึกษาดา้นพฤติกรรม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ เช่น 
Facebook Instagram ร้อยละ 37.6 ซึงผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญในการให้มูลในส่ือออนไลน์ และจอง
ห้องพกัผ่านตวัแทนออนไลน์ เช่น Agoda Booking ร้อยละ 62.6 จะเห็นว่าตวัแทนออนไลน์เป็นช่องทางหลกัใน
การจองห้องของผูใ้ชบ้ริการ ผูป้ระกอบการควรมีช่องทางการจองห้องพกัและการส่งเสริมการขายผ่านตวัแทน
ออนไลน์  

3. ผลสรุปการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้บริการโรงแรมให้ความส าคญักับการส่ือการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั 
ผูป้ระกอบการควรท าโฆษณาท่ีมีความน่าสนใจและดึงดูดให้ผูบ้ริโภคจองห้องพกั และเลือกส่ือท่ีสามารถเขา้ถึง
การรับขอ้มูลของกลุ่มลุกคา้เป้าหมายได ้

4. ผลสรุปการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการโรงแรมให้ความส าคญักบัการขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั 
ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนกังานในทุกต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือการบริการท่ีดีและประทบัใจลูกคา้ท่ีเขา้
มาสอบถามขอ้มูลหรือรับบริการ 
 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 
เน่ืองจากมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามท่ีจ ากดั โดยมีระยะเวลาเก็บขอ้มูลเพียง 1 เดือน ซ่ึงอาจส่งผลให้

ขอ้มูลท่ีไดเ้กิดความคาดเคล่ือนในการอา้งอิงกลุ่มประชากร เน่ืองจากประชากรไม่มีการกระจายตวั 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลเิคช่ัน
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Related factors that impacts on customers’ decisions to purchase cooked food 
via online application in Bangkok 

 

ณชิานันท์ ร่ืนเริง 
Nichanun RuenRoeng 

  

  บทคดัย่อ 
ในยุคปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้่าเม่ืออินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากยิ่งข้ึนก็ส่งผลให้การ
ใชชี้วิตนั้น ท าไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของ “อาหาร”  ถา้เราไม่ประกอบอาหาร
เองท่ีบา้นก็ตอ้งออกไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงเป็นการส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายอีกทั้งยงัเสียเวลา หากเจอกบัปัญหาการจราจรท่ีติดขดั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะอยู่บา้นรับประทาน
อาหารและเลือกใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์มากข้ึน และในส่วนของผูป้ระกอบการร้านอาหารเองก็หันมาให้
ความส าคญักับการขยายช่องทางการขายเพ่ือให้ครอบคลุมและสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากการบริการสั่งอาหาร
ออนไลน์ในหลายๆ ช่องทางมากยิ่งข้ึน 
งานวิจัยจึงน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นกระบวนการ รวมถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ น าไปใช้
เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติ ว่าปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผา่นช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุดในเขตกรุงเทพมหานคร 
      
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7Ps),ลักษณะประชำกำรศำสตร์ , พฤติกรรมผู้บริโภค ,  แอปพลิเคช่ัน
ออนไลน์ 
 

Abstract 
We cannot deny that the Internet has increasingly been a big part of our lives.  The Internet makes our lives more 
comfortable and fast especially in food industry.  If we do not cook, we need to dine outside which will incurs 
traveling cost and time.  Thus, many choose to dine at home by using online food delivery services.  Many 
restaurants choose to expand their business coverage via online food delivery services. 
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This research objective is to study the factors that impacts on customers’ decisions to purchase cooked food via 
online application in Bangkok utilizing statistical analysis on 7Ps Marketing Mix. Those are product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence and demographic factors.  This research collects data from 400 
samples from Bangkok. 
      
Keywords: 7Ps Marketing Mix, Demographic Factors, Consumers Behavior, Online Application. 
 

1. บทน า 

 
ในสังคมปัจจุบนัวิถีการด าเนินชีวิตได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ผูค้นต่างใช้ชีวิตท่ีรีบเร่ง แข่งขนักัน และ

ตอ้งการความสะดวกสบายท่ีมากข้ึน จึงท าให้เทคโนโลยีในด้านต่างๆพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างสามารถ
เป็นไปไดด้ว้ยปลายน้ิว ซ่ึงมีอิทธิพลไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนอีกดว้ย หลายๆคนยอมท่ีจะจ่ายเงิน
เพ่ิมข้ึนอีกนิดเพ่ือแลกกบัความสะดวกสบายและเวลาอนัมีค่าของพวกเขา จึงเปล่ียนจากการไปร้านอาหาร เป็นการ
สั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์แทน พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีของผูบ้ริโภค จึงเป็นท่ีมาของธุรกิจ Food Delivery 
แนวสั่งปุ๊ บไดท้านป๊ับแบบส่งให้ถึงท่ี ท ากนัมากข้ึนจนกลายเป็นการแข่งขนักนัอย่างดุเดือดระหว่างผูใ้ห้บริการ
ดว้ยกนัเอง โดยจะเห็นไดจ้ากธุรกิจ Food Delivery ท่ีเติบโตข้ึนถึง 11-15% สวนทางกบัภาพรวมธุรกิจร้านอาหารท่ี
เติบโตข้ึนเพียงเลก็นอ้ย ( ขอ้มูลจาก ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 2797) 

ความนิยมในการใช้บริการสั่งอาหารไปยงัท่ีพัก (Food Delivery) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ดึงดูดให้มี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีน าเสนอรูปแบบการท าธุรกิจท่ีต่างจากเดิมให้เขา้มาแข่งขนั ซ่ึงจะยิ่งยกระดบัการแข่งขนั
ในตลาดผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารท่ีเดิมถูกขบัเคล่ือนโดยผูป้ระกอบการรายหลกัไม่ว่าจะเป็น Grab 
Food, LINE MAN, Food Panda, Gojek เป็นตน้ และความนิยมของผูบ้ริโภคในการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารไปยงั
ท่ีพกั (Food Delivery) ท าให้ธุรกิจในตลาดเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นท่ีสนใจของบรรดานกัธุรกิจทั้งคนไทย
และต่างชาติ ซ่ึงมาจากทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงผูป้ระกอบการนอกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเม่ือผู ้
ให้บริการรายใหม่ของไทยไดเ้ขา้มาในตลาดน้ี การเลือกร้านอาหารหรือเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภคจะเห็นไดว้่า
ส่ือสงัคมออนไลน์มีส่วนช่วยในการตดัสินใจและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก  ภาพอาหารท่ีเผยแพร่และรีวิวจากผูท่ี้เคย
รับประทานมาแลว้  และจ านวนยอดแชร์ยอดไลค์ต่างๆ ลว้นดึงดูดให้เกิดความตอ้งการเลือกรับประทานอาหาร
ชนิดนั้นๆ และแมว้่าร้านอาหารนั้นจะอยู่ใกลห้รือไกลผูบ้ริโภคโดยเฉพาะท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯก็สามารถเลือกสัง่ซ้ือ
ไดอ้ยา่งสะดวกสบายเพราะมีบริการสัง่ซ้ือออนไลน์รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ     

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าในตลาดเดริเวอร่ีมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา ผูป้ระกอบการแต่ละ
รายพยายามปรับกลยทุธ์และพฒันาดา้นต่างๆ เพ่ือให้เป็นผูน้ าในธุรกิจดา้นน้ี  ทางผูท้  าการวิจยัจึงไดท้  าวิจยัหวัขอ้
เร่ือง”ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ น่าคน้ควา้และศึกษาพฤติกรรม 
แนวทางต่างๆของผูบ้ริโภคของสังคมไทยในอนาคต จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ
แอปพลิเคชัน่ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะน าขอ้มูลไปต่อยอดและพฒันาธุรกิจของตนเองให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือ
สามารถเขา้มาแข่งขนัในตลาดท่ีก าลงัเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 790 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง

แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่าน

ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.2 สมมติฐานในการวิจัย 
 
H1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผา่นช่องทางแอปพลิเคชัน่

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง

แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของผลงานวิจัย  
 
1. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างๆ ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเลือกซ้ืออาหาร

ปรุงสุกผา่นช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใช้
วางแผนการตลาดประกอบการตดัสินใจและวางกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งในพฒันาสินคา้ 
วางโปรโมชัน่รูปแบบส่งเสริมการขายต่างๆ 

2. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆของผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ 
บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ผูป้ระกอบกิจการดา้นแอปพลิเคชัน่สามารถน าผลวิจยัน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชัน่ดา้นเทค
โลโลยีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

 
Kotler & Keller (2016) ได้ให้ความหมายปัจจัยทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ 
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแก้ไขปัญหา (สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, หนา้ 623) 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี ดา้นอายุ (Age), ดา้นเพศ (Gender), ดา้นสถานภาพครอบครัว (Marital Status), ดา้นการศึกษา 
(Education), ดา้นอาชีพและรายได้ (Occupation and Income) จึงท าให้ปัจจยัทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีนิยม
น ามาใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค และน าสถิติท่ีวดัไดม้าวางแผนกลยทุธ์การตลาดของสินคา้และบริการ
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ และตดัสินใจซ้ือให้ไดม้ากท่ีสุด 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 791 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)และการตัดสินใจซ้ือ 
 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2552),และอดุลยจ์าตุรงคกุล. (2555:341-343) อธิบายแนวคิดของคอทเลอร์ 

ฟิลลิป (Kotler, Philip) ว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P’s) ว่าเป็นเคร่ืองมือในการ
จ าหน่ายการบริการ ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเรียกว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ปัจจัยสภาพแวดล้อม  (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) และขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือตั้งแต่การรับรู้ถึงความตอ้งการ,การคน้ขอ้มูล,การประเมินผล
ทางเลือก,การตดัสินใจซ้ือ ตลอดจนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2551) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่  

 
2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ E – Commerce และบริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอร่ี (Food Delivery) 

 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการประมวลและการส่งขอ้มูลท่ีมี

ขอ้ความ เสียงและภาพ ประเภทของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินคา้และบริการดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การขนส่งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเน้ือหาข้อมูลแบบดิจิตอลในระบบออนไลน์ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
จ าหน่ายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบตราส่ง การประมูล การออกแบบและวิศวกรรมร่วมกนั การจดัซ้ือจดัจ้างของ
ภาครัฐ การขายตรงการให้บริการหลงัการขาย ทั้งน้ีใชก้บัสินคา้ เช่น สินคา้บริการ,อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
บริการ (เช่น สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนยก์ารคา้เสมือน) (European Union, 2014)  

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการท่ีใชวิ้ธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือท าธุรกิจ ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใชเ้ทคโนโลยีประเภทต่างๆ และครอบคลุม รูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น 
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ , การค้าอิเล็กทรอนิกส์ , วีดีโอ หรือการแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, แคตตาล๊อกอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกลและอ่ืนๆท่ีเป็นขอ้มูลระหว่างองค์กร 
(ESCAP, 2015)  

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในด้านอายุ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการFood Delivery ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์(2560) พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีอายแุตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการFood Delivery เน่ืองจากอายเุป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิด การด าเนินชีวิต และพฤติกรรม
การบริโภคท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจึงส่งผลการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

ในด้านรายได้ จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) พบว่า รายไดท่ี้
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application แตกต่างกนั เน่ืองจาก
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ประชากรท่ีมีระดบัรายไดต้ ่ากว่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน
มากกว่า  

ในดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี(2560) พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีความรู้น้อยไม่
สามารถเขา้ถึงบริการนั้นได ้

ในดา้นผลิตภณัฑ ์ธนรัตน์ ศรีส าอางค ์(2558) ท่ีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ต่อการใชบ้ริการ
สั่งอาหารเดลิเวอรีผ่านเว็บไซต์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในอนัดบัแรก คือ คุณภาพอาหาร 

ในด้านราคา กฤชฐา ตรูวิเชียร (2560) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัราคา โดยผูบ้ริโภครู้สึกไดถึ้งความ คุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป 

ในด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากในเร่ืองของความสะดวกในการเขา้ถึงร้านคา้ไดต้ลอดเวลา รองลงมา
คือ สามารถคน้หาสินคา้ได้รวดเร็ว มีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคท าการเลือกซ้ือ และมีความสะดวกรวดเร็วในการจดัส่ง
สินคา้ถึงมือผูบ้ริโภค   

ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ณฐัศาสตร์ ปัญญานะ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
อาหารตามสัง่แบบจดัส่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงให้ความส าคญัต่อการจดัโปรโมชัน่ส่วนและการจดัส่งสินคา้ฟรีเม่ือซ้ือครบตามจ านวนมากท่ีสุด 

ในดา้นบุคคล วริษฐา เขียนเอ่ียม. (2562) ท่ีศึกษา บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ ดา้นบุคคล ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง พนกังานมีความช านาญในการจดัส่งอาหารอยา่งถูกตอ้ง 

ในดา้นสภาพแวดลอ้มณัฐศาสตร์ ปัญญานะ(2562) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงให้ความส าคญัต่อความสะอาดปลอดภยัของอุปกรณ์เคร่ืองครัว
และอุปกรณ์ในการขนส่ง 

ในดา้นกระบวนการ วริษฐา เขียนเอ่ียม (2562) ท่ีพบว่า ดา้นกระบวนการผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ขั้นตอนการสั่งอาหารไม่
ยุง่ยาก รองลงมาคือ การสัง่อาหารใชเ้วลาในการสัง่ไม่นาน 

 
2.5 กรอบแนวคดิเบ้ืองต้น 

 
ในงานวิจยัน้ีตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) และ

ส่วนของตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผา่นช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 

 
งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัในรูปแบบของการส ารวจ  (Survey Research) ท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองมือ แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี1 เป็นค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี2 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เช่น  อายุ  เพศ  สถานภาพครอบครัวการศึกษา  อาชีพ รายได้ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็น
แบบสอบถามในลกัษณะของการตรวจสอบรายการ (Check-List)  ส่วนท่ี3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือก
ซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงแบบสอบถามจะเป็นลกัษณะของการตรวจสอบรายการ (Check-list) เป็นการออกแบบ
สอบถามท่ีให้ตอบเพียงเลือก 1 ค าตอบ และเลือกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ (Multiple Choices) ส่วนท่ี4 ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และส่วนท่ี5 ขอ้มูลส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในดา้นการปรับปรุงพฒันา 
และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 
3.2 จ านวนประชากรของการศึกษา  

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยอา้งอิงสูตรของ 

คอแครน Cochran  คือ n = z2pq / e2 โดยก าหนดสมมติฐานว่า  ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ  (Normal 
Distribution) ซ่ึงสูตรท่ีใชใ้นการค านวณกลุ่มตวัอย่าง ก าหนดให้ระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = โอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจในกลุ่มตวัอย่าง(มีค่าเท่ากบั 0.5) และ q = โอกาสท่ีจะไม่เกิด
เหตุการณ์ เท่ากบั 1- p ในกรณีของกลุ่มตวัอย่าง(มีค่าเท่ากบั 0.5) z = ค่าสถิติท่ี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (มีค่า
เท่ากับ 1.96) และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างได้ 5 % คือ e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได ้โดยในงานวิจยัน้ี ก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  
(ก าหนดให้ e มีค่าเท่ากบั 0.05) โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และเม่ือแทนค่าต่างๆลงไปแลว้นั้นจะไดเ้ท่ากบั 
385 และทางผูวิ้จัยได้ป้องกันข้อมูลผิดพลาดและง่ายต่อการคิดสัดส่วน จึงท าขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมเป็น 400 
ตวัอย่าง โดยใชข้อ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงก็คือการแจกแบบสอบถามจ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรใน
พ้ืนท่ีทั้งหมดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และช่องทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ไดใ้ชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) โดยการเลือกแจกแบบสอบถามให้เฉพาะผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเคยเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ ถือเป็นวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทางผูวิ้จยัจะใชก้าร
แจกแบบสอบถามแบบออนไลน์โดยตรง เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย และระยะเวลาใน
การเก็บขอ้มูล คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมกราคม 2564  
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้วิเคราะห์  
 
สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ สถิติท่ีใชเ้พ่ืออธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลกัษณะ

ของกลุ่มข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข ท่ีเก็บรวบรวมมาซ่ึงไม่สามารถอ้างอิงลกัษณะของประชากรได้ ตวัอย่างสถิติเชิง
พรรณนา เช่น การแจกแจงความถ่ี การวดัค่ากลางของขอ้มูล การวดัการกระจายของขอ้มูล ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี 
ประกอบไปดว้ย 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  อายุ เพศ 
สถานภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพและรายได้ รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ตวัแทนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถนาผลการวิเคราะห์นั้น ไปสรุปอา้งถึงประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดย
ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 1.การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ท าเพ่ือทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุง
สุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 2.การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นการจบั
กลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั โดยตวัแปรท่ีอยู่ใน Factor เดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั คือ ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก อาจจะสัมพนัธ์กนัในทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกนั) หรือทางลบ (ไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม) ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละ Factor คือ ตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย 3.การ
วิ เคราะห์สมการถดถอยเ ชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เ ป็นการทดสอบสมมติฐาน  เ พ่ือ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบั ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีระดบันยัสาคญั 95% ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย ุ20-30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 35.5 ,เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 ,เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39 ,ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 56.8 ,อาศยัอยู่กบัเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 37 ,การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.5 ,ประกอบ
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 29.3 ,รายได ้30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28       

4.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สั่งผ่านแอปพลิเคชัน่ Gojek (Get) 
จ านวน 283 คน หรือประมาณร้อยละ 52.2 เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ แอปพลิเคชัน่ Grab Food จ านวน 143 คน 
หรือประมาณร้อยละ 26.4 และอนัดบัสุดทา้ยคือ แอปพลิเคชัน่ Lalamove จ านวน 14 คน หรือประมาณร้อยละ 2.6   
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ความถ่ีในการสัง่ซ้ืออาหารปรุงสุก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สัง่ซ้ืออาหารปรุงสุกผา่นช่องทางแอปพลิเคชัน่
ออนไลน์ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 150 คน หรือประมาณ 37.5 รองลงมาคือ 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ จ านวน 103 คน 
หรือประมาณร้อยละ 25.8 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ทุกวนั จ านวน 32 คน หรือประมาณร้อยละ 8  

ช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับอาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ ทางงานประชาสัมพนัธ์ จ านวน 366 คน หรือประมาณร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ เอกสาร
แจก/แผน่พบั/โปสเตอร์ จ านวน 323 คน หรือประมาณร้อยละ 25.9 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ช่องทางอ่ืนๆ จ านวน 60 
คน หรือประมาณร้อยละ 4.8  

บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงสุก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเอง จ านวน 106 
คน หรือประมาณร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ เพ่ือน จ านวน 105 คน หรือประมาณร้อยละ 26.3 และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
พนกังานขาย จ านวน 13 คน หรือประมาณร้อยละ 3.3  

ลกัษณะของการซ้ืออาหารปรุงสุก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สัง่ซ้ืออาหารแบบซ้ือแยกจาน / อาหารจานเดียว 
จ านวน 201 คน หรือประมาณร้อยละ 50.3 และ รองลงมาเป็นซ้ือเป็นชุด / จานใหญ่ จ านวน 199 คน หรือประมาณ
ร้อยละ 49.8  

ช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออาหารปรุงสุก พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สั่งซ้ืออาหารปรุงสุกในม้ือเชา้ จ านวน 267 
คน หรือประมาณร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ ม้ือกลางวนั จ านวน 154 คน หรือประมาณร้อยละ 25.6 และอนัดบั
สุดทา้ยคือ ม้ือดึก จ านวน 39 คน หรือประมาณร้อยละ 6.5  

ประเภทของอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สัง่ซ้ืออาหารปรุงสุกประเภทอาหารฟาสตฟ์ู้ด จ านวน 283 คน 
หรือประมาณร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ อาหารไทย จ านวน 143 หรือประมาณร้อยละ 27.4 และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
อาหารญ่ีปุ่ น จ านวน 22 คน หรือประมาณร้อยละ 4.2  

เหตุผลในการสัง่ซ้ืออาหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สัง่ซ้ืออาหารปรุงสุก เน่ืองจากความอร่อย จ านวน 355 
คน หรือประมาณ 29.5 รองลงมาคือ ราคายอ่มเยา จ านวน 303 คน หรือประมาณร้อยละ 25.1 และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
เหตุผลดา้นอ่ืนๆ จ านวน 41 คน หรือประมาณร้อยละ 3.4  

ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ืออาหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สัง่ซ้ืออาหารปรุงสุกในราคา 101-200 บาท จ านวน 
113 คน หรือประมาณร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 201-300 บาท จ านวน 92 คน หรือประมาณร้อยละ 23.0 และอนัดบั
สุดทา้ยคือ 1,001 บาทข้ึนไป จ านวน 12 คน หรือประมาณร้อยละ 3.0  

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่
ออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยนั้น พบว่าตวัแปร
อิสระปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นมีการจดัประเภทอาหารในเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชัน่เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
สัง่ซ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 อนัดบัท่ีสองคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรูปภาพอาหารมีความสวยงามเชิญชวน
ให้เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการโฆษณาขอ้มูล
ของร้านอาหารให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อนัดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยมีวตัถุดิบท่ีใช้
ประกอบอาหารมีคุณภาพดี ปัจจัยด้านราคา (Price) ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับการสั่งซ้ือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่เป็นท่ีจดจ าง่าย ปัจจัยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด หรือ คูปอง และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มี
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ข้อมูลของอาหารและร้านอาหารอย่างครบถ้วน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และอนัดบัท่ี 5 คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) ร้านอาหารเสนอรายการอาหารท่ีไดรั้บความนิยม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 

4.4 การวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ 
ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกโดย กลุ่มตวัอย่างรู้สึกประทบัใจหลงัจากท่ีตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 อนัดบัท่ี 2 คือ จะแนะน าการสัง่ซ้ือให้กบัคนท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 อนัดบัท่ี 3 คือ กลุ่มตวัอยา่ง
ท าการซ้ือเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 อนัดบัท่ี 3 คือ กลุ่มตวัอย่างตั้งใจจะซ้ืออีกคร้ังในอนาคต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.90 และอนัดบัสุดทา้ยคือ โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความพอใจในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 

4.5 การทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผา่น

ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั   

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผา่นช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาและท าการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่าน

ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูป้ระกอบการ และผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่
ออนไลน์ สามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปแก้ไข ปรับปรุง พฒันาและประยุกตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความ
พึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการแก่ลูกคา้ เพ่ือให้เกิดการซ้ือซ ้ าในคร้ังถดั ๆ ไป  ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลดีต่อภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ ความพึงพอใจโดยรวม ยอดขาย และรวมถึงสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้ท าให้ธุรกิจมีการ
เติบโตในอนาคต จากผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่าน
ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถระบุความส าคญัของแต่ละปัจจัยท่ีมี
อิทธิพล และส่งผลต่อผูบ้ริโภคได ้ประกอบไปดว้ย 

จากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัดา้นอาชีพเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างส่วนประสมการตลาด
บริการ พบว่าปัจจยัดา้นราคา(Price) , ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วนปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงสุกผ่าน
ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยท่ีผลการวิจัยได้
ระบุค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีน้อยกว่า 0.05 มีอยู่ 4 ปัจจยั  คือ 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), 2) ปัจจยัดา้นบุคคล
(People), 3) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) และ 4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Physical Environment)   

ผูท้  าวิจยัมีขอ้เสนอแนะในเชิงบริหารจดัการให้กบัผูป้ระกอบการ และผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่สามารถน าขอ้มูล
ไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และต่อยอดในการให้บริการต่อผู้บริโภค สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภค โดยการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจต่อไป 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในบางประการ อาจยงัไม่ทัว่ถึงกบักลุ่มตวัอยา่งทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ จึงควร

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้หลากหลายช่องทางมากข้ึน หรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) เพ่ิมเติม หรือควรเพ่ิมระยะเวลาในท าแบบสอบถามให้นานข้ึน เช่น เพ่ิมช่วงเวลาในการท า
แบบสอบถามเป็น 4-6 เดือน เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  และเพ่ือให้เกิดความคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบัช่วงเวลานอ้ยลง 
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การลดต้นทุนสินค้าคงคลงัด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC  
และ ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด 

Reducing Inventory Costs with ABC Segmentation Techniques and      
Economic Order Quantity 

 

ณชิาพัฒน์ ค าดี1 และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์2 
Nichaphat Kumdee and Sawat Wanarat 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ Activity-Based 
Costing (ABC) และปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัหรือ Economic Order Quantity (EOQ) เพ่ือให้ไดต้น้ทุนสินคา้คง
คลงัโดยรวมท่ีต ่าท่ีสุด ใช้ข้อมูลจากปีพ.ศ. 2561-2563 เน้นศึกษาเฉพาะสินค้าคงคลงักลุ่ม A 3 อนัดบัแรก เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงขอ้มูลจากรายงานต่าง ๆ และจากแผนกพสัดุและจดัซ้ือ ผลการวิจยั
พบว่า จากรายการพสัดุทั้งหมด 12 รายการ โดยตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีสามารถประหยดัไดสู้งสุดในช่วงปีพ.ศ. 2561 
ถึง 2563 รวม 3 ปี คือ สายไฟ CV 3x10 /100 m เป็นเงิน 914,644 บาท รองลงมาคือ สายไฟ NYY 3x10 เป็นเงิน 
989,308 บาท และ เสาไฟ 9 เมตรเป็นเงิน 748,535 บาท รวมทั้งส้ิน 2,652,487 บาท เม่ือพิจารณารายผลิตภณัฑใ์นปี
พ.ศ.2563 พบว่า สามารถประหยดัไดสู้งสุดเม่ือมีการสัง่ซ้ือในปริมาณประหยดัของสายไฟ CV 3x10 /100 m เป็น
เงิน 246,984 บาท ส่วนสายไฟ NYY 3x10 เป็นเงิน 518,419 บาท และเสาไฟ 9 เป็นเงิน 423,500 บาท  
 

ค ำส ำคัญ: สินค้ำคงคลัง, กำรจัดกำรคลังสินค้ำ, กำรวิเครำะห์แบบเอบีซี, ปริมำณกำรส่ังซือ้ท่ีประหยัด 
 

Abstract 
The objective of this research was to study inventory cost reduction using Activity-Based Costing (ABC) 
techniques and Economic Order Quantity (EOQ) to find suitable order quantity and achieve the lowest total 
inventory cost. The research data referred to 2018-2020 inventory database. The result found that out of a total of 
12 parcels, the inventory cost that could have been the most economical during 2018 was the year from 2018 to 
2020, a total of 3 years is the CV power cable 3x10 / 100 m, which is 914,644 baht, followed by the NYY 3x10 
power cable, 989,308 baht, and the 9 meter light pole, 748,535 baht, totaling 2,652,487 baht. By 2020, it is found 
that the maximum savings can be achieved when ordering the economical quantity of the CV 3x10 / 100 m cable 
for 246,984 baht, the NYY 3x10 power cord is 518,419 baht and the 9 light pole is 423,500 baht.  
 

Keywords: Inventory, Inventory management, ABC analysis, Economic order quantity 
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1. บทน า 

 
การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งให้ความส าคญั เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีท าให้

การผลิตหรือการขายสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงัมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาดา้น ตน้ทุน
การเก็บรักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมคุณภาพ หมดอาย ุ ลา้สมยั ถูกขโมย  สูญหายหรือ ท่ีเรียกว่า เก่าเก็บ นอกจากน้ียงัท า
ให้สูญเสียโอกาสในการน าเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ธุรกิจ
มีสินคา้คงคลงันอ้ยเกินไป ก็อาจจะประสบปัญหาผลิตสินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้สูญเสียโอกาส
ในการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ (สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์, 2555) ส าหรับบริษทั กรณีศึกษา เป็นบริษทัประกอบธุรกิจ 
ขายสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างทุกชนิด ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น สายไฟ เสาไฟ โคมไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ประกอบการให้แสงสว่าง  ฉะนั้นจึงตอ้งมีการควบคุมรายการ
พสัดุเพ่ือป้องกนัมิให้การขายชะงกั ลูกคา้สัง่แลว้ไม่มีสินคา้ เช่น สายไฟผลิตไม่ทนั โคมผลิตไม่ทนั เป็นตน้ ท่ีตอ้ง
สั่งซ้ือโรงงานจากประเทศจีน บริษทัฯ ตอ้งไม่มีสินคา้มากเกินไป ท าให้เงินจมและไม่มีของป้อนลูกคา้ ดงันั้นการ
ลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC และปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัดงักล่าว จึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัมาก 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บริษทั พรหมไทคูณ พบว่ายอดขาย เสาไฟ สายไฟ โคมไฟ ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.  2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 มียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 มียอดขายสูงถึง 231,968,502 บาท ซ่ึงท าให้
ตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้เพ่ือขายสูงข้ึน อีกทั้งยงัพบว่าเม่ือมีงบของรัฐบาล ประจ าปีออกมาตามงบประมาณจะเกิด
การสั่งซ้ือสินคา้ประเภทเสาไฟ สายไฟ และหลอดไฟ มากกว่าทุกเดือน โดยเฉพาะช่วงปลายปีเดือนตุลาคมถึง
มกราคมของทุกปี และทางบริษทัฯไม่ไดมี้การเก็บสินคา้ไวป้้อนให้กบัลูกคา้ราชการกลุ่มน้ี 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
1. เพ่ือประยกุตก์ารจดัการสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC 
2. เพ่ือหาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมในแต่ละคร้ัง ตามวิธีการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีประหยดั (Economic Order 

Quantity: EOQ) 
3. เพ่ือหาต้นทุนสินค้าคงคลงัโดยรวม โดยวิธีน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปบนัทึกการจัดเก็บ และเบิกจ่าย      

คลงัสินคา้ 
4. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจให้มีรูปแบบท่ีเป็นระบบ และเป็นแนวทางการพฒันาท่ีต่อเน่ืองใน

ระบบอ่ืน ๆ ต่อไป 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบการจดัการและการ

ท างานท่ีเก่ียวกบัคลงัสินคา้ประเภทสายไฟ เสาไฟ โคมไฟ ให้มีความเป็นระบบ ระเบียบ ปรับปรุงระบบสินคา้คง
คลงัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือลดระยะเวลาในการคน้หา หลอดไฟ สายไฟ แต่ละชนิด แต่ละยี่ห้อ รวมถึงช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือโคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ ท่ีขายยาก และไม่ควรเก็บเกินความจ าเป็น และช่วยในการ
ตดัสินใจในการสัง่ผลิตสายไฟ สั่งซ้ือหลอดไฟจากประเทศจีนแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากมีการบนัทึก
การจดัเก็บบนัทึกประวติัการขายแต่ละคร้ัง ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน ามาค านวณหาจุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
สั่งซ้ือในปริมาณท่ีประหยดัท่ีสุด และตน้ทุนสินคาคงคลงัโดยรวม จะศึกษาเฉพาะสินคา้ในกลุ่ม 3 กลุ่มแรกท่ีมี
ปริมาณการขายและก าไรท่ีสูง โดยศึกษาจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากปีพ.ศ. 2561-2563 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

คลงัสินคา้เป็นสถานท่ีจดัเก็บสินค้า เป็นหน่ึงในกระบวนการจัดการโลจิกติกส์เป็นจุดพกั จดัเก็บ กระจายการ
จดัส่งสินคา้ หรือ วตัถุดิบ ทั้งในส่วนของการบริหารการจดัการพ้ืนท่ี การบริหารสินคา้คงคลงั การบริหารการจดัเก็บ  
มีความจ าเป็นอย่างมากในธุรกิจ การจัดการท่ีดีจะส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง และ มีก าไรมากข้ึน การบริหารงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ ก็เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ และให้คุม้ค่าแก่การลงทุน การควบคุมคุณภาพของ
การเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการด าเนินงาน และการใชป้ระโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
พ้ืนท่ี (ทศันี สุทธิรัตน์, 2554) 

การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ปัจจุบนัมีสินคา้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคจ านวนมากและหลากหลาย
ประเภทผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้ความสนใจและตอ้งมีการควบคุมสินคา้คงคลงัอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้มีสินคา้คงคลงัต ่า
ท่ีสุดและมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ลดต ่าลงด้วย โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักับสินค้าท่ีมีมูลค่าของ
สินคา้สูงประมาณร้อยละ 80 ของมูลคา้สินค้าทั้งหมด มากกว่าสินค้าท่ีมีมูลค่า แค่ร้อยละ 5-10 ของจ านวนสินค้า
ทั้งหมด เพราะว่าสินคา้กลุ่มน้ีมีราคาต ่ามาก ๆ การให้ความสนใจอย่างใกลชิ้ดในการควบคุมสินคา้คงคลงัชนิดน้ีก็จะ
ไม่คุม้กบัส่วนท่ีประหยดัไดแ้มว้่าจะมีปริมาณการซ้ือขายมากก็ตาม (ปิยะฉตัร จารุธีรศานต,์ 2554) 

ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quality: EOQ) เป็นการก าหนดปริมาณในการสั่งซ้ือส่วนมากจะ
ข้ึนอยู่กบัประเภทในการควบคุมสินคา้คงคลงัรายการนั้น ๆ กบันโยบายในการบริหารสินคา้คงคลงั การหาปริมาณ
การสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) นอกเหนือจากตน้ทุนของสินคา้แลว้ จะใชก้ารวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปริมาณการสั่งซ้ือสินค้าโดยต้นทุนท่ีน ามาพิจารณา คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลงั (Carrying Costs) และ
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสินคา้คงคลงั (Acquisition Costs) (เนตรนภา เสียงประเสริฐ, 2558) ประโยชน์และขอ้จ ากดัของ
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั ไวว้่า ประโยชน์ของปริมาณสั่งซ้ืออย่างประหยดั (Economic Order Quantity) ท าให้
กิจการสามารถเผชิญกบัความผนัแปรของ Demand ได ้โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาการขาดสินคา้คงคลงั ช่วยลดตน้ทุน
สินคา้เน่ืองจากการสั่งซ้ือในปริมาณมาก ช่วยประหยดัตน้ทุน การสั่งซ้ือกระบวนการผลิตด าเนินไปอยา่งสม ่าเสมอ
ไม่หยดุชะงกั (อาภากร เนติเชาวลิต, 2560) 

ระบบจุดสัง่ใหม่เป็นจุดเต็มเติมวสัดุหรือสินคา้คงคลงัใหม่ (Reorder Point) เป็นการบริหารจดัการวสัดุและสินค้า
คงคลงัโดยก าหนดจุดท่ีจะสั่งเติมเต็มวสัดุหรือสินคา้คงคลงัใหม่ไวล้่วงหน้า จุดสั่งเต็มเติมวสัดุหรือคลงัสินคา้ใหม่
นั้นมีความสัมพนัธ์แปรตามตวัแปร 2 ตวั คือ อตัราความตอ้งการใชว้สัดุคงคลงัและรอบเวลาในการสั่งเติมเต็มวสัดุ
หรือสินคา้คงคลงั ระดบัวสัดุคงคลงันั้นจะลงต ่าลงในช่วงสั่งเติมเต็มวสัดุหรือสินคา้คงคลงัจนถึงระดบัต ่ากว่าจุดท่ี
วางแผนไว ้และเม่ือถึงก าหนดเวลารับวสัดุหรือสินคา้จะท าการรับสินคา้เป็นการรับสินคา้แต่ละคร้ังมีปริมาณท่ีจะท า
ให้มีสินคา้คงคลงัถึงระดบัท่ีวางแผนไว ้และการรับสินคา้แต่ละคร้ังมีปริมาณคงท่ีตามขนาดท่ีก าหนดไว ้(สิริมา อมร
พงษม์งคล, 2556) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ใชวิ้ธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ศึกษาการวางแผนการควบคุมสินคา้คงคลงั โดยใชวิ้ธีการสัง่ซ้ือ
สินคา้ในปริมาณท่ีประหยดั (EOQ) โดยจะศึกษาวตัถุดิบท่ีอยูใ่นกลุ่ม A จ านวน 3 อนัดบัแรกเท่านั้น และหาตน้ทุน
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รวมในการสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือท่ีจะควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้ ให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการศึกษา
ในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้รวมถึงการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากรายงานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในปีพ.ศ. 2561 – 2563 

ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์แบบเอบีซี โดยการแบ่งสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ เสาไฟ สายไฟ 
และโคมไฟ ซ่ึงจะมูลค่าสูงท่ีสุด หลงัจากท าการจ าแนกแลว้ท าการเลือกสินคา้คงคลงักลุ่ม A ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก แล้วท าการหาตน้ทุนสินค้าคงคลงั โดยหาปริมาณการสั่งซ้ือพสัดุรายปี ราคาต้นทุนของพสัดุรายปี 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือรายปี ค่าใช้จ่ายในการถือครองพสัดุคงคลงัรายปี และต้นทุนสินค้าคงคลงัโดยรวม โดย
ค านวณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั โดยการเลือกสินคา้คงคลงั 5 อนัดบัแรกของกลุ่ม A จากการวิเคราะห์แบบเอบีซี และ
ค านวณตน้ทุนสินคา้คงคลงั โดยรวมจากปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการแบ่งสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิควิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ท่ีมีการแบ่งสินคา้ตามความส าคญั
เป็น 3 กลุ่ม คือ A B และ C จากการศึกษาได้จากการ คดัเลือกหมวดท่ีส าคญัและมีมูลค่าสูงมา 3 หมวด ไดแ้ก่ 
สายไฟ CV 3x10 /100 m, สายไฟ NYY 3x10 /100 m และเสาไฟ 9 เมตร โดยสายไฟ CV 3x10 /100 m  โดยทั้ง 3 
หมวดน้ีมีรายการพสัดุทั้งหมด 12 รายการ  
 

ตารางที่ 1  การจดักลุ่มพสัดุตามระบบ ABC จ าแนกตามร้อยละของมูลค่าสินคา้คงคลงัตามกลุ่ม 
กลุ่ม มูลค่าสินค้าคงคลังต่อปี (บาท) ร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลัง 

A 171,200,000 75.28 
B 40,222,100 17.69 
C 15,998,000 7.03 
รวม 227,420,100 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถแบ่งเป็นพสัดุกลุ่ม A มีจ านวน 3 รายการของจ านวนรายการทั้งหมด 12 รายการ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 75.28 ของมูลค่าทั้งหมด (171,200,000) พสัดุกลุ่ม B มีจ านวน 4 รายการของจ านวนรายการทั้งหมด 
12 รายการ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.69 ของมูลค่าทั้งหมด (40,222,100) และพสัดุกลุ่ม C มีจ านวน 5 รายการของ
จ านวนรายการทั้งหมด 12 รายการ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.03 ของมูลค่าทั้งหมด (15,998,000) 

สินคา้กลุ่ม A  ถือเป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัตอ้งควบคุมอย่างใกลชิ้ด การสั่ง และการใชข้องตอ้งมีการบนัทึก
รายการให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด มีการตรวจสอบรายการอยูเ่สมอ เพ่ือให้การส่งของทนักบัก าหนด
ท่ีตอ้งใช ้ซ่ึงจากการท่ีแบ่งพสัดุตามมูลค่าเพ่ือก าหนดความส าคญัจะท าให้งานเอกสารท่ีเก่ียวกบัการพสัดุลดลงได้
เน่ืองจากจะสนใจเฉพาะรายการท่ีส าคญัในกลุ่ม A เท่านั้น  

ในการหาการสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) ไดท้ าการศึกษาเฉพาะสินคา้กลุ่ม A 3 อนัดบัแรก และหา
ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี โดยใชแ้บบจ าลองท่ีไม่ยอมให้พสัดุคงคลงัขาดแคลนซ่ึงเป็นแบบท่ีไม่มีการใช ้safety stock 
สินคา้ท่ีสัง่จะไดรั้บในคร้ังเดียว พสัดุท่ีมีการใชห้มด เม่ือพสัดุรุ่นถดัไปท่ีสั่งมาพอดี และไม่มีส่วนลดราคาพสัดุคง
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คลงั จากการแก้ขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือจริงในแต่ละคร้ัง พบว่าถูกก าหนดโดยขาดการพิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่มีการก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีแน่นอนข้ึนกบัดุลพินิจของผูบ้ริหารเป็นหลกั ท าให้มีต้นทุน
สินคา้คงคลงัมาเกินไป  

ซ่ึงในแบบจ าลองดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งทราบขอ้มูล ปริมาณความตอ้งการพสัดุรายปีปริมาณการสั่งซ้ือจริงใน
อดีตท่ีผา่นมาซ่ึงทางผูวิ้จยัไดใ้ชจ้ านวนปริมาณการสัง่ซ้ือจริงสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ในแต่ละปีเป็นตวัแทน และ
ตอ้งทราบค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ัง รวมทั้งความใชจ่้ายในการถือครองพสัดุซ่ึงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก
มูลค่าพสัดุเฉล่ีย  
 
ตารางที่ 2  แสดงตน้ทุนการสัง่ซ้ือ 
รายการต้นทุนการส่ังซ้ือ จ านวน (บาท/คร้ัง) 
รวมค่าจดัท าใบสัง่ซ้ือ (3.1) / ค่าโทรศพัท ์(18) / เงินเดือนพนกังานแผนกจดัซ้ือ 
(161.97) / เงินเดือนพนกังานแผนกพสัดุ (161.61) 344.68 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ตารางที่ 3  แสดงตน้ทุนการถือครองพสัดุ  
รายการต้นทุนการถือครอง จ านวน (บาท/ปี) 

รวมค่าเงินเดือนพนกังานแผนกพสัดุ (288,000) /ค่ายามรักษาความปลอดภยั 
(108,000) /ค่าเบ้ียประกนัภยั (24,000) /ค่าไฟฟ้า (15,000) /ดอกเบ้ียและค่าเสีย
โอกาส (14,213,756.25) 14,648,756 
มูลค่าพสัดุเฉล่ีย (บาท) 227,420,100 
ต้นทุนการถือครอง (%)   =   14,648,756.25 x 100 / 127,099,400.00          =  6.44% 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

  
จากตารางท่ี 2 - 3 พบว่า สามารถหาค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือไดคื้อ 344.68 บาทต่อคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการถือ

ครองพสัดุคือ ร้อยละ 6.44 ของมูลค่าพสัดุเฉล่ีย 
จากสูตร  TC  =  ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ + ตน้ทุนการถือครองพสัด ุ

   TC  =  DCo + QH 
              Q        2 
 โดยท่ี Q0  =     ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 

D  =     ความตอ้งการพสัดุต่อปี (หน่วย/ปี) 
C0  =     ตน้ทุนการสัง่ซ้ือต่อคร้ัง (บาท) 
H  =     ตน้ทุนรวมในการถือครองพสัดุคงคลงัหน่ึงหน่วยเป็นเวลา 1 ปี  

       (บาท/ หน่วย/ปี) หรือ ราคาสินคา้ต่อหน่วย x อตัราการเก็บรักษาต่อปี 
Q  =     ปริมาณการสัง่ซ้ือต่อคร้ัง (บาท) 
TC  =     ตน้ทุนสินคา้คงคลงัโดยรวม (บาท) 
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 รายการค านวณตน้ทุนรวมสายไฟ CV 3x10 /100 m ปีพ.ศ. 2561 – 2563 
TC  =  10,000 x 344.68      +  119 x 7,500 x 6.44% 

              119         2 
   = 28,854 + 28,854     = 57,708 

 
ตารางที่ 4  แสดงตน้ทุนรวมจากการสัง่ซ้ือแบบประหยดัของสายไฟ CV 3x10 /100 m ในปีพ.ศ. 2561 – 2563 

(หน่วยต่อปี) 
 ต้นทุนการส่ังซ้ือ  ต้นทุนการเกบ็รักษา  
ปี 

พ.ศ. 
ปริมาณ
การใช้ 
(ขด) 

ค่าใช้จ่าย
ส่ังซ้ือ (บาท
ต่อคร้ัง) 

จ านวนขด
ทีส่ั่งซ้ือต่อ
คร้ัง (เส้น) 

จ านวน
คร้ังที่

ส่ังซ้ือต่อปี 

รวม 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
การเกบ็
รักษา (%) 

ราคา
สายไฟต่อ
ขด (บาท) 

จ านวนขด
ทีส่ั่งซ้ือต่อ

คร้ัง 

รวม 
(บาท) 

ต้นทุน 
รวม 
(บาท) 

2563 10,000 344.68 119 84 28,854 6.44 7,500 119 28,854 57,708 
2562 5,700 344.68 90 63 21,784 6.44 7,500 90 21,784 43,569 
2561 4,800 344.68 83 58 19,991 6.44 7,500 83 19,991 39,982 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

รายการค านวณตน้ทุนรวมพสัดุสายไฟ CV 3x10 /100 m ท่ีสัง่ซ้ือจริงในพ.ศ. 2563 
  TC  =           DCo + QH 
           Q          2 

TC  =  10,000 x 344.68   +       1,250 x 7,500 x 6.44% 
               1,250             2 

  TC  = 2757 + 301,935             
= 304,692 

ตารางที่ 5  แสดงตน้ทุนรวมของสายไฟ CV 3x10 /100 m จากการสัง่ซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริงในปีพ.ศ. 2561 – 2563 
(หน่วยต่อปี) 

 ต้นทุนการส่ังซ้ือ  ต้นทุนการเก็บรักษา  
ปี 

พ.ศ. 
ปริมาณ
การใช้ 
(ขด) 

ค่าใช้จ่าย
ส่ังซ้ือ (บาท
ต่อคร้ัง) 

จ านวนขด
ทีส่ั่งซ้ือต่อ
คร้ัง (เส้น) 

จ านวน
คร้ังที่

ส่ังซ้ือต่อปี 

รวม 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
การเกบ็
รักษา (%) 

ราคา
สายไฟต่อ
ขด (บาท) 

จ านวนขด
ทีส่ั่งซ้ือต่อ

คร้ัง 

รวม 
(บาท) 

ต้นทุน 
รวม 
(บาท) 

2563 10,000 344.68 1,250 8 2,757 6.44 7,500 1,250 301,931 304,692 
2562 5,700 344.68 1,900 3 1,034 6.44 7,500 1,900 458,941 459,975 
2561 4,800 344.68 1,200 4 1,379 6.44 7,500 1,200 289,857 291,236 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 6  แสดงตน้ทุนท่ีประหยดัไดจ้ากจ านวนคร้ังท่ีสัง่ซ้ือต่อปีแบบประหยดั 3 รายการแรกกลุ่ม A  
ปีพ.ศ. 2561 – 2563                                                                                                                      (หน่วยต่อปี) 

สินค้า ปีพ.ศ. ต้นทุนสินค้าทีส่ั่งแบบ
ธรรมดา 

ต้นทุนสินค้าทีส่ั่งแบบ 
EOQ 

ผลต่างที่ประหยัด 
ได้ต่อปี 

สายไฟ CV 3x10 2563 304,692 57,708 246,984 
2562 459,975 43,569 416,406 

 2561 291,236 39,982 251,255 
รวม 914,644 

สายไฟ NYY 
3x10 

2563 566,793 48,374 518,419 
2562 310,882 41,314 269,568 

 2561 241,281 39,959 201,322 
รวม  989,308 

เสาไฟ 9 เมตร 2563 468,027 44,526 403,500 
 2562 178,836 31,283 147,552 
 2561 211,525 34,043 177,482 

รวม 748,535 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางพบว่า รายการพสัดุท่ีสามารถประหยดัไดสู้งสุดเม่ือมีการสั่งซ้ือในปริมาณประหยดัในช่วงปี พ.ศ. 

2561 – 2563 คือ สายไฟ CV 3x10 /100 m เป็นเงิน 914,644 บาท รองลงมาคือ สายไฟ NYY 3x10 เป็นเงิน 989,308 
บาท และ เสาไฟ 9 เมตรเป็นเงิน 748,535 บาท รวมทั้งส้ิน2,652,487 บาท เม่ือพิจารณารายผลิตภณัฑใ์นปีพ.ศ.2563 
พบว่า สายไฟ CV 3x10 /100 m สามารถประหยดัไดสู้งสุดเม่ือมีการสั่งซ้ือในปริมาณประหยดัเป็นเงิน 246,984 
บาท ส่วนสายไฟ NYY 3x10 ในปีพ.ศ.2563 สามารถประหยดัไดสู้งสุดเม่ือมีการสัง่ซ้ือในปริมาณประหยดัเป็นเงิน 
518,419 บาท และเสาไฟ 9 เมตร ในปีพ.ศ.2563 สามารถประหยดัได้สูงสุดเม่ือมีการสั่งซ้ือในปริมาณ
ประหยดัเป็นเงิน 423,500 บาท 

สามารถสรุปไดว้่า การใชร้ะบบปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมสินคา้คงคลงัลงไดเ้ม่ือน าไปปฏิบติัอย่างจริงจงั แต่การหาค่า (EOQ) ยงัมีขอ้เสียคือการสมมุติในอุปสงค์
คงท่ีและสม ่าเสมอและการท่ีก าหนดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังการก าหนดค่าดงักล่าวอาจมีความผิดพลาดได ้

 

5.  สรุป อภปิรายผลการวจิยั 
 

จากการจดักลุ่มพสัดุตามแบบเอบีซี (ABC Analysis) จะเห็นว่าพสัดุ 3 อนัดบัแรกท่ีน ามาศึกษาค านวณหาตน้ทุน
สินคา้คงคลงัโดยรวมมีมูลค่า 227,420,100 ของมูลค่าทั้งหมด ซ่ึงถา้ลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัโดยรวมไดจ้ะสามารถ
ประหยดัค่าใชจ่้ายของบริษทัไดม้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลัลภ ภูผา (2557) พบว่า ปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม และจุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ตน้ทุนรวมของการจดัการสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบทั้ง 3 ชนิด นโยบาย



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 806 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ค าสั่งซ้ือแบบใหม่ท าให้เกิดตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงัต ่าสุดสามารถลดตน้ทุนรวมในการจดัการสินคา้คง
คลงัท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายค าสั่งซ้ือเดิมได้ สอดคล้องกับงานวิจยัของอาธิตญา ฉวีวงษ์ (2559) พบว่า การแบ่ง
ประเภทสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่ม โดยประยกุตม์าจากหลกัการของพาเรโตท่ี้เน้นให้ความส าคญักบักลุ่มสินคา้
จ านวนน้อยท่ีมีมูลค่ามากมากกว่ากลุ่มสินค้าจ านวนมากท่ีมีมูลค่าน้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณวิภา ช่ืน
เพช็ร (2560) พบว่า การจดัเรียงสินคา้ดว้ยเทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) ท าให้พนกังานใชเ้วลาในการเดินทางหยิบ
สินคา้นอ้ยลงโดยใชค้่าเฉล่ียของพนกังานจ านวน 5 คน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัชุมพล สิงสนอง (2563) พบว่า 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) น ามาเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ
คลงัสินคา้ และเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัลดมูลค่าสินคา้คงคลงัภายในองค์การ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tanwari et al. (2000) พบว่า การจดัการสินคา้เทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) สามารถลด
พ้ืนท่ีในการจดัเก็บอะไหล่ และควบคุมชนิดและความตอ้งการช้ินส่วนอะไหล่ไดถู้กตอ้ง 

การใชร้ะบบปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมสินคา้คงคลงั
ลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของก่ิงกาญจน์ ผลิกะ (2559) พบว่า การประยุกต์ใชเ้ทคนิค EOQ Model ซ่ึงเป็น
วิธีการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมให้กบับริษทั และสามารถลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัได ้คิดเป็นร้อยละ 26.79 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของฑิตฐิตา เรืองโหน่ง (2553) พบว่า การก าหนดจุดสั่งซ้ือแบบใหม่ท าให้ตน้ทุนต ่าลงกว่าการสั่งซ้ือใน
อดีต ร้อยละ 29.82 จากนโยบายการสัง่แบบเดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวลกัษณ์ ซาหนองหวา้ (2562) พบว่า 
รูปแบบปัจจุบนัมีมูลค่าต้นทุนรวมสินค้าคงคลงัเท่ากบั 30,234,870 บาท ส่วนต้นทุนรวมสินค้าคงคลงัรูปแบบ
ขนาดการสั่งซ้ือประหยดั (EOQ) มีมูลค่าค่าเท่ากับ 8,201,428 บาท ซ่ึงมีมูลค่าน้อยกว่ารูปแบบปัจจุบนัมากถึง 
22,033,442 บาท 
 

6. ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

การประยกุตใ์ชผ้ลวิจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
1. บริษทัในกรณีศึกษาควรใชว้ิธีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนส้ินคา้คงคลงัโดยรวม

ลดลง อีกทั้งบริษทัควรน าวิธีการควบคุมสินคา้ตามวิธีแบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใชเ้พ่ือลดความยุ่งยากในการบริหาร
การจดัการและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีแบบเอบีซี (ABC Analysis) จะสนใจเฉพาะรายการท่ีมูลค่ามาก
เท่านั้น ท าให้เน้นเฉพาะสินคา้ท่ีมีความส าคญัโดยไม่ตอ้งจดัการดา้นเอกสารกบัทุกรายการ สินคา้เพ่ือประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

2. ปริมาณการสั่งซ้ือจริงในพสัดุบางรายการจะถูกก าหนดจ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งสั่งเน่ืองจากฝ่ายจดัซ้ือท่ีกรุงเทพไม่
ตอ้งการให้มีการสั่งซ้ือบ่อยเน่ืองจากไม่ตอ้งการท าเอกสารมาก ท าให้ตอ้งมีการประชุมท าความเขา้ใจถึงขอ้ดีของวิธีปริมาณ
การสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดเพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั 

3. การค านวณต้นทุนการถือครองพสัดุควรมีการพิจารณาค่าเส่ือมราคาของอาคาร ค่าเส่ือมราคาของสถานท่ีและ
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนยา้ยสินคา้คงคลงั 

4. การหาขอ้มูลการเบิกจ่ายหรือขอ้มูลการสั่งซ้ือหลายรายการ ไม่มีการท าสรุปขอ้มูลไว ้ท  าให้เสียเวลาในการหาขอ้มูล 
จึงควรน าระบบบาร์โคด (Barcode) หรือโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถลดความผิดพลาดจากพนักงานท่ีอาจจะลืมบนัทึกรายการเบิกจ่ายพสัดุซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ปัญหา เช่น สินคา้จริงไม่มีแลว้แต่บญัชียงัมีจ  านวนอยูซ่ึ่งจะท าให้การผลิตตอ้งหยดุชะงกัเม่ือไม่มีพสัดุ เป็นตน้ 
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5. ผลการค านวณค่า EOQ ส่วนใหญ่จะเป็นตวัเลขทศนิยม ซ่ึงในทางปฏิบติัการสั่งซ้ือตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น จึงตอ้ง
มีการปัดเศษข้ึน 

6. ตน้ทุนในการเก็บรักษา โดยทัว่ไปจะประมาณร้อยละ 25 – 40 แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีเพียงร้อยละ 6.59 เน่ืองจากไม่ได้
น าค่าเส่ือมราคาอาคาร ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยสินคา้ การเส่ือมสภาพของพสัดุ มาค านวณร่วมดว้ย  

7. การควบคุมสินคา้คงคลงัแต่ละประเภทนั้น ข้ึนอยูก่บันโยบายของกิจการ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเกิดตน้ทุนในการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีต ่าท่ีสุด 

8. การค านวณตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีประหยดัไดจ้ากวิธีสั่งซ้ือแบบเดิมกบัวิธีการสั่งซ้ือแบบประหยดั จะข้ึนอยูก่บัความ
แตกต่างของปริมาณการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง และมูลค่าสินคา้คงคลงัเป็นส าคญั 

 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาการพยากรณ์ในเชิงปริมาณกบัยอดขายเพ่ือหาปริมาณการใชพ้สัดุเพ่ือท าให้การหาค่า EOQ ในแต่ละพสัดุมี

ความแม่นย  ามากข้ึน 
2. แบบจ าลองการสั่งซ้ือท่ีประหยดัควรมีการพิจารณาแบบท่ีมีส่วนลดปริมาณส าหรับพสัดุบางตวัท่ีอาจมีส่วนลดเม่ือซ้ือ

มากข้ึนหรือแบบท่ีมีการใช ้safety stock มาเป็นตวัแปรในการค านวณ 
3. ควรศึกษาในดา้นการปรับปรุงกระบวนการท างานทุกฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายผลิต เพ่ือไม่ให้เกิด

การหยดุหรือการสะดุดในการท างาน โดยอาศยัทฤษฎีการก าจดัความสูญเปล่า (Waste / Muda) 
4. ควรศึกษาจดัจุดสั่งซ้ือสินคา้ (Reorder Point) ว่าเม่ือไรควรจะสั่งซ้ือ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการพยากรณ์ปริมาณการใช้พสัดุ

ในแต่ละรายการ ซ่ึงจะท าให้ปริมาณพสัดุมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยดีจิิทัล เพ่ือการท างานในยุค
เศรษฐกจิดจิิทัล ของพนักงานรัฐวสิาหกจิ A 

Factors Affecting Behavioral Intention in Using Digital Technology for 
working in the digital economy of state enterprise employees A  

 

เดือนเพญ็ จารุพันธ์1 และ ปรียานุช อภิบุณโยภาส2 และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ3 
Duenpen Jaruphun and Preeyanuch Apibunyopas and Sirijin Wongjarupun 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ A เกิดความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการท างาน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นวงกวา้ง ทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้น
ภูมิ และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ตามแนวคิดของ
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผลการวิจยัพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เ ชิงประจักษ์  (CMIN/DF = 2.976, IFI = 0.914, CFI = 0.913, RMSEA = 0.081)  โดยตัวแปรด้านการ รับ รู้
ความสามารถของตนเอง ความเก่ียวเน่ืองกบังาน การสนบัสนุนองคก์ร และบรรทดัฐานของบุคคล ส่งผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีดิจิทัล, เศรษฐกิจดิจิทัล, ควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรม, แบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี  
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the Factors Affecting Behavioral Intention in Using Digital 
Technology for working in the Digital Economy of State Enterprise employees A. This is an important issue 
affecting the efficiency of an organization's operations in the digital economy. Which technology has caused 
widespread changes in both the economy Politics and Society. The sample of 300 people was selected by stratified 
random sampling which was analysis the data using Structural Equation Modeling (SEM) based on the concept of 
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Technology Acceptance Model (TAM). The results of the research indicated that model was consistent with the 
data and the four harmony indexes that passed the acceptance criteria were index CMIN/DF = 2.976, IFI = 0.914, 
CFI = 0.913 and RMSEA = 0.081. When considering the causative factor which Self-efficacy, Job Relevance, 
Organization Support and Subjective Norms influence behavioral intentions through perceived Ease of use and 
perceived usefulness at the significant level at 0.001.   
 
Keywords: Digital Technology, Digital Economy, Behavioral Intention, Technology Acceptance Model  
 

1. บทน า 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดถู้กปฏิวติัข้ึนทัว่โลก เพ่ือช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลจ านวนมหาศาลและสามารถเช่ือมโยงถึง
กันได้ง่ายข้ึนอย่างไร้ขีดจ ากดั จึงเรียกยุคน้ีว่าสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทลั (Technology Digital Age) อย่างเต็มตวั 
(Ulrich, 2016) ดว้ยนโยบายของการพฒันาประเทศไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจยุคดิจิทลั (Thailand 4.0) ไดค้ดัเลือก
การพฒันา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใตเ้ป้าหมายหลกัของการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้างเพ่ือเปล่ียนจาก
ระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองในระดบัท่ี
เหมาะสม ท าให้องค์กรต่าง ๆ น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน  ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุด ดงันั้น การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Acceptance and Use of Technology) ของพนกังานในองค์กรจึงเป็นเร่ืองส าคญั ด้วยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือใชใ้นการ
ท างานของพนกังานของรัฐวิสาหกิจ A โดยน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนเตรียมความพร้อม  หรือ
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงขององคก์รในยคุเศรษฐกิจดิจิทลัในปัจจุบนั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั พบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการแข่งขันอย่างย ัง่ยืน (Dehning and 
Stratopoulo, 2003) และยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ (Ong and Ismail, 2008) อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนัค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศถูกแทนท่ีดว้ยค าว่า เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) อยา่งกวา้งขวางใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ซ่ึงเป็นยุคท่ีน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ตั้งแต่ภาคผลิตจนถึงภาคการขาย ความกา้วหนา้ของดิจิทลัยงัน าไปสู่การปฏิวติัเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
สมาร์ทโฟน และการเปล่ียนแปลงชีวิตประจ าวนัของผูค้นทัว่โลก โดยอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เช่ือมโยงและรับขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดการสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Tapscott, 2014)  
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ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีนิยมใช้ในการอธิบายพฤติกรรมความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Aggelidis and Chatzoglou, 2009) และยงัมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จใน
การใช้เทคโนโลยี เน่ืองจากมีความเหมาะสมและเขา้ใจได้ง่าย (Legris et al., 2003) โดยหลกัการของ TAM จะ
ศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ใน 2 ลักษณะ คือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) ซ่ึงแสดงถึงระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่าไม่ตอ้งอาศยัความพยายามในการใชง้านมากนกั และการรับรู้
ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือ
ระบบใดระบบหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้น (Davis, 1989) 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของบุคลากรในองคก์ร 
โดยงานวิจยัของปาลวี สรนุวตัร (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบศาลอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ขา้ราชการตุลาการศาลยติุธรรมไทย พบว่า ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน สอดคล้องกบัผลวิจยัในต่างประเทศของ Zahra 
Ebnehoseini, Mahmood Tara, Hamed Tabesh, Fatemeh Hami Dindar and Sepideh Hasibian (2020) ท่ีศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการน าระบบบนัทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิคส์มาใชโ้รงพยาบาล พบว่า ปัจจยัความเก่ียวเน่ืองกบังานท าให้
บุคคลากรในโรงพยาบาลรับรู้ถึงประโยชน์ในการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใชใ้นการท างาน นอกจากนั้น Ajzen 
and Fishbein (1975) กล่าวว่า การยอมรับของบุคคลท่ีไดจ้ากอิทธิพลคนรอบขา้งจะท าให้บุคคลนั้นเห็นความส าคญั
และเกิดพฤติกรรมนั้นได ้โดยงานวิจยัของ Sayyed Mohsen Allameh and Rasoul Abbasi (2010) พบว่า บรรทดัฐาน
ของบุคคลส่งผลให้นักเรียนในมหาวิทยาลัย Isfahan เกิดการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล และ Lijun Chen and 
Apetogbo Komlan Aklikokou (2019) พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคมมีนัยส าคัญจากการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชบ้ริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานท่ีจะช่วย
การยอมรับการใช้บริการดงักล่าวของประชาชนได้ Chan and Thong (2008) ยงักล่าวอีกว่า การสนับสนุนของ
องค์กรเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้พนักงานเห็นความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังาน เช่นเดียวกบั
งานวิจัยของ Yi-Hsuan, Yi-Chuan, Yen-Hsun (2013) ท่ีศึกษาความตั้งใจใช้ระบบ e-learning ในบริษทัต่างๆใน
ประเทศไตห้วนั พบว่าการสนบัสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชง้าน และหากพนกังานเกิดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองแล้ว ก็จะเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคัญในการยอมรับการใช้งาน ยิ่งระดับการรับรู้
ความสามารถท่ีสูงจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมากยิ่งข้ึน (Kim et al., 2010) ทั้งน้ีผูท่ี้รับรู้
ความสามารถของตนเองในระดบัท่ีสูงกว่าจะมีความมัน่ใจในการใชท้กัษะมากกว่าผูท่ี้รับรู้ความสามารถตนเองใน
ระดบัท่ีต ่ากว่า (Fathema et al., 2015) อีกทั้งความมัน่ใจในการใช้เทคโนโลยีท่ีดิจิทลัท่ีเพียงพอจะช่วยให้การ
ขบัเคล่ือนการใชน้วตักรรมท่ีซับซ้อนได ้     แต่หากผูใ้ชง้านขาดความมัน่ใจในการใชเ้ทคโนโลยีก็จะกลายเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน (Wang et al., 2013) นอกจากน้ี Fiampolis and Groll (2016) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนทั้งบุคคลและองค์กรส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชง้านเพ่ือสามารถตอบสนองธุรกิจไดท้นัตาม
ความต้องการ โดย Bello Zainab, Muhammad Awais Bhatti and Mohammed Alshagawi (2017)ศึกษาพฤติกรรม
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การยอมรับระบบ E-Learning ของขา้ราชการพลเรือนไนจีเรีย พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผ่านการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านก่อน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ai Ping 
Teoh and Yen Shi Tan (2020) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานนั้นส่งผลต่อความตั้งใจใชเ้ชิง
พฤติกรรมผา่นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านก่อนในศึกษาการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ (e-learning) ของพนกังาน
วิศวกรการผลิตในบริษทัแห่งหน่ึงประเทศมาเลเซีย 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลหรือขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจยัท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายและบริบทในศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดงักรอบงานวิจยั   

 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ A จ านวน 4,696 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัในอตัราส่วน 10 ต่อ 1 ระหว่างตวัแปรสงัเกตไดก้บัหน่วยตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัมีตวัแปรสงัเกตได้
จ านวน 30 ตวัแปร จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน ผลจากการค านวณดงักล่าวเป็นจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ขั้นต ่าท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Structural Equation Modeling (SEM)ได ้(Hair et al, 2010) โดยท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากรยอ่ยในแต่
ละชั้น หลงัจากนั้นท าการสุ่มอย่างมีระบบ น ารหัสพนกังานมาเรียงล าดบัจากน้อยไปมากภายในแต่ละสายงาน 
จ านวน 9 สายงาน เพ่ือค านวณค่าช่วงการสุ่ม โดยสร้างค าถามช้ีวดัแบบของ Likert Scale เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยีจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 7 ด้าน 
ไดแ้ก่ ความเก่ียวเน่ืองกบังาน บรรทดัฐานของบุคคล การสนบัสนุนองค์กร การรับรู้ความสามารถของตนเอง การ
รับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั ผลสรุปค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่า Conbach’s alpha รวม 0.936  สรุปไดว้่าขอ้ค าถามมีความน่าเช่ือ
สูง เน่ืองจากมีค่าสูงกว่า 0.70 (Hair et al., 2016) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นและความปกติ
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ของขอ้มูล และใชส้ถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั (CFA) และความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรสาเหตุดว้ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
  

ผลการตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่าขอ้มูลมีความครบถ้วนของขอ้มูล 
(Valid Data) ดงันั้นจึงสามารถน าข้อมูลชุดน้ีไปท าการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติอ่ืนต่อไป การแจกแจงของตวัแปร
สังเกตเป็นแบบปกติ โดยค่าความเบ้และค่าความโด่งของตวัช้ีวดัอยู่ระหว่าง -3 ถึง +3 (Tabachnick and Linda, 
2001) 

เม่ือพิจารณาตวับ่งช้ีต่าง ๆ พบว่า ค่าความเท่ียง (CR) อยู่ระหว่าง 0.788 - 0.925 โดยค่าทุกตวัมากกว่า 0.6  ค่า
ความแปรปรวนเฉล่ียสกดั (AVE) 0.545 - 0.756 ซ่ึงทุกตวัมีค่ามากกว่า 0.5 จึงสรุปไดว้่าตวัแปรแฝงมีความน่าเช่ือ
สูง (Hair et al., 2010) และค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) 0.609 – 0.963 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์พิจารณา คือ 
0.6 (Thai, 2013) จึงท าให้ตวัแปรแฝงทุกขอ้มีความเหมาะสมในการวดั  

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติท่ีใชป้ระเมินความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

  ค่าสถิต ิ

ค่าดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ เกณฑ์ ก่อนปรับ หลังปรับ 

1. ค่าไค-สแควร์สมัพนัธ์  (χ 2 /df) 
2. ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกบัรูปแบบฐาน (IFI)  
3. ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) 
4. ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 

2.00<x<5.00 
≥ 0.90 
≥ 0.90 

0.05< x<0.10 

4.74 
0.807 
0.806 
0.112 

2.976 
0.914 
0.913 
0.081 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ในคร้ังแรกยงัไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ผูวิ้จัยจึงได้ปรับโมเดลการวิจัย โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีและอาศยัดชันีปรับโมเดล  (MI) โดย
วิธีการเพ่ิมเส้นลูกศรแบบสองหัวเช่ือมระหว่างค่าความคลาดเคล่ือนคู่ท่ีมีค่า M.I มากท่ีสุดก่อนตามโปรแกรม
เสนอแนะ  เพราะการเพ่ิมเส้นลูกศรจะท าให้ค่าพารามิเตอร์เพ่ิม และท าให้ค่า df ลดลง ซ่ึงในการปรับแบบจ าลองมี
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แสดงให้เห็นว่าการปรับแบบจ าลองเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษด์ว้ยวิธีดงักล่าวไดผ้ลค่อนขา้งดี โดยไม่เป็นการแกไ้ขแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยั  
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Chi-square =999.943 , df = 336, p = .000 , CMIN/DF =2.976, IFI = 0.914, CFI = 0.913, RMSEA = 0.081 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิด 

 
เม่ือพิจารณาการมีนัยส าคญัทางสถิติจ านวน 10 เส้นทาง ดงัรูปท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า ตวัแปรด้านการรับรู้

ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sayyed Mohsen Allameh and Rasoul Abbasi, Jung-Wen Hisa, Chia-Chi Chang and Ai-
Hua Tseng (2010) และ Bello Zainab, Muhammad Awais Bhatti and Mohammed Alshagawi (2017) แต่ปัจจยัการ
รับรู้ความสามารถของตนเองไม่ส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริบทน้ี โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความเห็นในเร่ือง หากเขามีความสามารถเรียนรู้ในการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลัดว้ยตนเองได ้จะส่งผล
ให้เกิดการรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ยากจนเกินไป และเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัใน
ท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นความเก่ียวเน่ืองกบังาน (Job Relevance) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention) ผา่นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้
เพ่ือให้งานส าเร็จโดยมีความเช่ือว่าระบบท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์นั้ นต้องมีความเก่ียวเน่ืองกับงานท่ีท า                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาลวี สรนุวตัร (2557) พบว่าตวัแปรความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบังานเป็นปัจจยัภายนอก
ท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Zahra 
Ebnehoseini, Mahmood Tara, Hamed Tabesh, Fatemeh Hami Dindar, Sepideh Hasibian (2020)  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง หากเทคโนโลยีช่วยสนบัสนุนการท างานของเขาได ้จะส่งผลให้
พนกังานเหล่านั้นรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีจะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้และเกิด
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในท่ีสุด 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 815 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนขององค์กร (Organization Support) ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผ่านการรับรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของ อรวรรณ สุขยานี (2558) ศึกษาเร่ืองความตั้งใจในการ
ใชร้ะบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  ,งานวิจยัของ       
นพมาศ เสียมไหม (2554) ศึกษาการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ(e–government) (G2E) ของขา้ราชการ
ในระดบัปฏิบติัการ, งานวิจัยของ ปาลวี สรนุวตัร (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบศาล
อิเลก็ทรอนิกส์ของขา้ราชการตุลาการศาลยุติธรรมไทย , งานวิจยัของ Yi-Hsuan, Yi-Chuan and Yen-Hsun (2013) 
ศึกษาความตั้งใจใชร้ะบบ e-learning ในบริษทัต่างๆในประเทศไตห้วนั แต่ในบริบทน้ีการสนบัสนุนขององคก์ร   
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน จะเห็นไดว้่า นโยบาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดมีส่วนส าคญัในการท า
ให้เกิดความตั้งใจใชง้านของพนกังาน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัว่า หากองค์กรมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการใชง้านจะมีส่วนกระตุน้ให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัได ้และเกิดการรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านในท่ีสุด 

หากพนักงานขององค์กรได้รับแรงเสริมจากการสนับสนุนขององค์กร จะท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ว่า
เทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ดงันั้นการสนับสนุนขององค์กรถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
พนกังานเห็นถึงความส าคญัและการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจะแสดงถึงความใส่ใจต่อพนกังาน (Chan and Thong, 
2008)  

นอกจากน้ีปัจจยัดา้นบรรทดัฐานของบุคคล (Subjective Norm) ยงัส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผ่านการ
รับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน แต่อย่างไรก็ตามตวัแปรบรรทดัฐานของบุคคลในบริบทน้ีปฏิเสธการส่งผลต่อการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของนพมาศ เสียมไหม (2554), งานวิจัย Sayyed Mohsen 
Allameh and Rasoul Abbasi (2010)  และ  Lijun Chen and Apetogbo Komlan Aklikokou (2019)  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า เพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ปฏิบติังาน บรรทดัฐานของบุคคลเป็นปัจจยัทางสงัคม หากพนกังานขององค์กรเกิดยอมรับกลุ่มผูท่ี้มีความใกล้ชิด
หรือผูท่ี้มีความส าคญัต่อตนเองแลว้ จะท าให้พนกังานรู้สึกว่าการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการท างานจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานท่ีท า (Ajzen and Fishbein, 1975) และส่งผลต่อพฤติกรรมในการใชง้านในท่ีสุด 

ผลการวิจยัยงัพบว่า ตวัแปรคัน่กลาง คือ ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และปัจจยั
การรับรู้ประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Perceived Usefulness) ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการท างานอย่างเด่นชดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rigopoulos and Askounis (2007) ท่ี
พบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้งานในการศึกษาของเขามีพฤติกรรมความตั้ งใจท่ีมีอิทธิพลโดยตรงมาจากการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านโดยไม่อาศยัอิทธิพลของทศันคติก่อน นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้
ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) ส่งผลทางบวกต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรวรรณ 
สุขยานี (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนั
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ , งานวิจัยของ Bello Zainab, Muhammad Awais Bhatti and Mohammed Alshagawi 
(2017) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการยอมรับระบบ E-Learning ของขา้ราชการพลเรือนไนจีเรีย และงานวิจยัของ Ai Ping 
Teoh and Yen Shi Tan (2020) ศึกษาการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ (e-learning) ของพนกังานวิศวกรการผลิตในบริษทั
แห่งหน่ึงในประเทศมาเลเซีย โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นของปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใช้
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งานว่า หากมีความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัจะส่งผลให้รับรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิทลันั้นง่ายท่ีจะเรียนรู้ และเกิด
พฤติกรรมในการใชง้านในท่ีสุด และมีความเห็นต่อปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านว่า เทคโนโลยีดิจิทลัจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในคุณภาพและปริมาณงานท่ีตอ้งการได ้และเกิดพฤติกรรม
ในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในท่ีสุด 

ดงันั้นหากจะให้พนักงานในองค์กรเกิดความตั้งใจและพฤติกรรมท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการปฏิบติังาน 
องค์กรควรให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพนกังานจะไดรั้บ และส่งเสริมทกัษะเพ่ือให้พนกังานเกิดความ
เขา้ใจและลดความกงัวลจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการปฏิบติังาน จึงสรุปไดว้่า องคก์รจ าเป็นตอ้งศึกษาและท า
ความเขา้ใจให้มากข้ึนว่าปัจจยัใดท่ีบุคลากรจะยอมรับหรือปฏิเสธการใชร้ะบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงในการวิเคราะห์
การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั มีผลท าให้การใชปั้จจยัหรือความสัมพนัธ์ของปัจจยัแตกต่างกนัดว้ย    
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัยในคร้ังน้ี ท าให้ได้ข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์การศึกษาท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ระดบัร้อยละ 99          
(α = .001)  โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน คือ ปัจจยัการรับรู้ความสามารถตนเอง มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.786 และ 3 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัผ่านการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน คือ ความเก่ียวเน่ืองกบังาน มี
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.501 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนขององค์กร มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.212 
และทา้ยสุด ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานของบุคคล มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.193 

เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนักของเส้นสัมประสิทธ์ิอิทธิพลตามทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
พบว่า ปัจจยัการรับรู้ความง่ายส่งผลต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน มีค่าสมัประสิทธ์ิ .273 และปัจจยั
การรับรู้ความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี โดยปัจจยัการ
รับรู้ความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 
0.649 และปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.374  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

องค์กรควรให้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความเก่ียวเน่ืองกบังาน 
เน่ืองจากเป็น 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมากท่ีสุด ดว้ยเหตุผลท่ีว่า หากพนกังานใน
องคก์รไดรั้บการส่งเสริมองคค์วามรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั จะท าให้พนกังาน
เกิดการรับรู้ท่ีรวดเร็ว เป็นแรงเสริมให้เกิดความมัน่ใจและลดความกงัวลในการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่าง
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลันั้น ๆได ้และหากพนกังานทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือน าเทคโนโลยีมาใชร่้วมกบั
ลกัษณะงาน หรือช่วยสนบัสนุนให้งานส าเร็จลุล่วง พนกังานก็จะมีความตั้งใจท่ีจะน าเทคโนโลยีนั้นมาใชง้าน 
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นอกจาก 2 ปัจจยัขา้งตน้แลว้ องคก์รควรก าหนดนโยบายแนวทางการวางแผนในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ท างานโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนหลกัเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการการท างานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในภาพรวม รวมทั้งควรให้ผูบ้ริหารระดบัสูง
ก าหนดนโยบายมาตรการบงัคบัให้พนกังานไดรั้บการอบรมสัมมนา และการมีกิจกรรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานเกิดการรับรู้อยา่งสม ่าเสมอและเกิดความพร้อมในการน ามาใชง้าน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเน่ืองหรืองานวิจัยในอนาคต 
 
     หากผูวิ้จยัท่านอ่ืนสนใจและตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติม อาจก าหนดตวัแปรอ่ืนในการวิเคราะห์ผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชใ้นองค์กรเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากตวัแปรดา้นการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (Self-efficacy), ความเก่ียวเน่ืองกบังาน (Job Relevance), การสนบัสนุนขององคก์ร (Organization Support) 
และบรรทดัฐานของบุคคล (Subjective Norm) เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของบุคลากรไดเ้พ่ิมข้ึน และอาจ
ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง (Focus Group) ในแต่ละสายงาน เพ่ือทราบถึง
แนวคิด พฤติกรรมการรับรู้ รวมทั้งความพร้อมในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้เกิดความเหมาะสมในงานมาก
ท่ีสุด 
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ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Factors Influencing Thai Tourists’ Satisfaction with the Service of Cookies 
Hotel Kohchang 

 

ดลยา จันเดิม1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยั เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง ของนักท่องเท่ียวชาวไทย การวิจัยคร้ังน้ีเป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2563 จ านวน 383 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบตาม
สะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ One Way Anova และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดา้นการจดัสภาพของพ้ืนท่ีและ
การใชง้าน ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 
ค ำส ำคัญ: สถำนท่ี, ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ, คุณภำพกำรบริกำร, ควำมพึงพอใจ 
 

Abstract 
The objective of this quantitative research was to investigate place, physical evidence, and service quality factors 
influencing Thai tourists’ satisfaction with the service of Cookies Hotel Kohchang. The study would explore for 
383 questionnaire by convenience sampling. The statistical analyses data information which is Frequency, 
Percentage, Mean and Standard deviation. The statistical to test the hypothesis are One way Anova (F-
Test)  and Multiple Linear Regression. The result of this study that different age, educational level, occupation 
and monthly income describe the different satisfaction with the service of Cookies Hotel Kohchang. From the 
hypothesis, The results showed that place factor, physical environment factor; area condition and use and quality 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: cookiesdonlaya@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 821 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

of service; responsiveness, assurance and tangible influence to Thai tourists’ satisfaction with the service of 
Cookies Hotel Kohchang with a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Place, Physical Environment , Quality of service, Satisfaction  
 

บทน า 
 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัในการน ารายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น อีกทั้งยงัมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย หน่ึงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในประเทศไทยคือ ธุรกิจท่ีพกัโรงแรมเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของธุรกิจท่องเท่ียว โดยสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึง
แห่งในประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอีกทั้งเป็นเกาะท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศไทย ไดแ้ก่ เกาะ
ชา้ง หรือเรียกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อยู่ในจงัหวดัตราด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าด้านการท่องเท่ียว
ศกัยภาพในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ความง่ายในการถึง มีระบบการบริหารจดัการในดา้นความปลอดภยั ดา้น
ส่ิงแวดล้อมและ ด้านการจัดการการท่องเท่ียว ท่ีมีความหลากหลายและโดดเด่นสถานท่ีพักแรมเพียงพอกับ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงศกัยภาพของเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม, 2559) โรงแรมคุ๊กก้ี เกาะ
ชา้ง (Cookies Hotel) ตั้งอยูท่ี่ใจกลางหาดทรายขาว ชายหาดท่ีมีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร เป็นหาดทรายท่ีขาวสะอาด 
สามารถลงเล่นน ้ าได ้หาดทรายขาวเป็นหาดท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดยกิจการเปิดมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ยงัเป็นเพียงแค่บงักะโลหลงัเลก็ ๆ  เท่านั้น จนเม่ือปี พ.ศ.2546 ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจเป็นธุรกิจ
โรงแรมโดยมีจ านวนห้องพกัทั้งหมด 68 ห้อง ลกัษณะห้องพกัจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ วิวทะเล และวิว โดยวิจยั
เพ่ือศึกษาวตัถุประสงค์ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ปัจจัยหลกัในการสร้างความพึงพอใจ ความพึงพอใจลูกค้าเกิดจาก

ประสบการณ์จากการใช้บริการแล้วประทับใจเกินกว่าความคาดหวังท่ีตั้ งไว้ ประกอบด้วย 3 ประการดังน้ี   
1. ผูรั้บบริการ : ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัส าหรับการบริการท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน รวมทั้ง
ความตอ้งการนั้นยงัไม่เปล่ียนแปลงไปส าหรับการบริการแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี อารมณ์หรือลกัษณะเฉพาะของลูกคา้
ยอ่มมีผลต่อความพึงพอใจของตน2. ผูใ้ห้บริการ : ความพอใจของลูกคา้มีผลมาจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อม
ในดา้นกายและอารมณ์ในขณะให้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการให้บริการของพนกังาน 3. ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ : 
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อากาศ แสงแดด เกา้อ้ี โต๊ะ ลอ็บบ้ี ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมาก  
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ 
 

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2554) กล่าวว่า ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึงเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญั
ของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยงั
รวมถึงการติดต่อส่ือสารอีกดว้ย  

อริสรา เสยานนท ์(2558) กล่าวว่า สถานท่ีจะดึงดูดและรักษาลูกคา้ โดยทัว่ไปจะขายสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว
ผกูติดกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ชายหาด ภูเขา หรือประสบการณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงการตลาดเก่ียวกบัสถานท่ีตั้ง
มีความแตกต่างกนัอย่างเด่นชดัจากการตลาดของผลิตภณัฑ์ทัว่ไป เพราะนอกจากการตลาดของผลิตภณัฑ์ปกติแลว้ 
มนัยงัคงเก่ียวขอ้งกับสภาพแวดล้อมภายนอกและความหลากหลายของสถานท่ีนั้น ๆ การตลาดเก่ียวกับสถานท่ี
ประกอบไปดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี 1. การออกแบบผสมผสานท่ีถูกตอ้งของลกัษณะชุมชนและการบริการ 2. จดัท า
สถานท่ีให้ดึงดูดใจส าหรับผูซ้ื้อปัจจุบนัและคาดว่าจะเป็นผูท่ี้ซ้ือท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑ์และใชบ้ริการ 3. การน าเสนอ
สถานท่ีและการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 4. โฆษณาถึงคุณค่าของสถานท่ีและภาพลกัษณ์ 
เพ่ือให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นผูใ้ชไ้ดต้ระหนกัถึงประโยชน์ของสถานท่ี 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ เป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีผสมผสานรวมเข้ากับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  แต่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัส่ิงแวดลอ้มได ้ในขณะท่ีมาใชบ้ริการท่ีสถานท่ี
นั้นๆ พร้อมกับการได้รับบริการจากพนักงานไปพร้อม ๆ กันหรือเรียกได้ว่า รูปลักษณ์ท่ีปรากฎออกมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีบริการ ท่ีลูกคา้ก าลงัไดรั้บบริการอยูใ่นขณะนั้น 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีล็อบบ้ี ลานจอดรถ สวน 
ห้องน ้ า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทน
คุณภาพของการให้บริการ ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพตาม
ดว้ย นอกจากน้ีกล่าวต่อไวว้่าส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ทั้งในดา้นการให้ความส าคญั ดา้น
การออกแบบ การจดัวาง ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือ การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ว่าลูกคา้ค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพส่ิงใดก่อนและควรตั้งอยูท่ี่ใด เน่ืองจากตอ้งไม่ลืมว่าส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่ิงประทบัใจ
ส่ิงแรก (First impression) ส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังแรกส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) มี
ส่วนประกอบทีส าคญัดงัน้ี 1. สภาพบรรยากาศของสถานท่ีบริการ (Ambiance) หมายถึง สภาพบรรยากาศของสถาน
บริการจะมีผลกระทบต่อประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของบุคคล อนัไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และสมัผสั 2. การจดัสภาพของ
พ้ืนท่ีและการใชง้าน (Space/Function) หมายถึง การจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้านท่ีเหมาะสมจะท าให้ลูกคา้รู้สึก
ว่าคุณภาพการบริการของกิจการดียิ่งข้ึน รวมถึงวิธีการจดัวางอุปกรณ์และส่ิงท่ีใชต้กแต่ง ทั้งขนาด รูปร่าง และการจดั
ระยะห่างในการจดัวางพ้ืนท่ีนั้น 3. ป้าย สัญลกัษณ์ และส่ิงประดิษฐ์อ่ืน (Signs, Symbols, and Artifacts) สร้างความ
ประทบัใจคร้ังแรก ช่วยในการส่ือสารบริการ เช่น ป้ายบอกต าแหน่งหรือบริการต่างๆจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั
การบริการ 4. ออกแบบ (Design) การออกแบบ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อการ
ให้บริการหรือการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบับริการนัน่ ๆ  
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า องคป์ระกอบของคุณภาพในการบริการในการวดัคุณภาพของการให้บริการ 

ลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบของคุณภาพในการบริการซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. ส่ิงท่ีสมัผสัได ้(Tangibles) อาคาร
ของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2. ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) เป็นความสามารถในการมอบบริการ 
เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามท่ีควรจะปฏิบติัและเป็นไปตามอย่างถูกตอ้ง 3. ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการ (Responsiveness) การตอบสนองดว้ยความรวดเร็ว ความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ สอบถามถึงการมาใช้
บริการอยา่งไม่ละเลย ความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังานและกระบวนการในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 4. การให้
ความมัน่ใจ (Assurance) เป็นการรับประกนัว่า พนกังานท่ีให้บริการมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุภาพ จริยธรรม
ในการให้บริการเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ว่า จะไดรั้บการบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยัไร้กงัวล 
5. การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) เป็นการดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจ เน่ืองจากเขา้ใจ
ปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งไดรั้บการตอบสนอง เนน้การบริการและการแกปั้ญหาให้ลูกคา้เป็นรายบุคคล  

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการไวว้่า ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกคา้
คาดหวงัไวข้อ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ จะไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต จากการพูด
ปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการผูบ้ริโภคจะพอใจถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ 

หทยักานต์ อินทรสมบติั (2558) จากผลการวิจยัพบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี โดยมีค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 

H1 

สถานที ่(Place) 
อิสเรศ ศกัด์ิวีระเดช (2559) 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ(Physical Environment) 
1.สภาพบรรยากาศสถานบริการ (Ambiance) 
2. การจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้าน(Space/Funtion) 
3.ป้าย สัญลกัษณ์ และส่ิงประดิษฐ์(Signs/Symbols/Artifacts) 
ปราเมศร์ อุณหปาณี (2559) 

คุณภาพการบริการ(Service Quality) 
1.ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibility) 
2.ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
3.การตอบสนอง (Responsiveness) 
4.เอาใจใส่ (Empathy) 
5.ใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)  
อารยา บุญปลูก (2561) 
 

ความพงึพอใจ   
(Satisfaction) 

H2 

H3 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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วธีิการศึกษา 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 

ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2563  
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2563

จ านวน 383 คน โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) การสุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บหลงัจากท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 5 
ขอ้  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี 
เกาะชา้ง จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง จ านวน 15 ขอ้ ส่วนท่ี 4 ปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง จ านวน 25 ข้อ ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุกก้ี เกาะชา้ง จ านวน 5 ขอ้  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือ การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova,  
F-Test) และหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพักโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือรับจ้าง มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจอย่างยิ่ง ( = 4.46) และเม่ือแยกพิจารณาในรายดา้น พบว่า  

ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยอยูใ่นระดบัพึงพอใจอย่างยิ่ง ( = 4.42)  

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอยู่ในระดบัพึงพอใจอย่างยิ่งทุกดา้น และแยกพิจารณาในรายด้านโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ด้านการจัดสภาพของพ้ืนท่ีและการใช้งาน ( = 4.51) รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศ
สถานท่ีบริการ ( = 4.49) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นป้าย สญัลกัษณ์ และส่ิงประดิษฐ ์( = 4.27)  
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ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยอยู่ในระดบัพึงพอใจอย่างยิ่งทุกด้าน และแยกพิจารณาในรายด้านโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการตอบสนอง และดา้นความมัน่ใจ ( = 4.52) รองลงมา คือ ดา้นการเอาใจใส่ ( = 
4.45) ดา้นความน่าเช่ือถือ ( = 4.44) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นส่ิงสมัผสัได ้( = 4.42) 

จากการศึกษา ความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกั พบว่า อยูใ่นระดบัพึงพอใจอยา่งยิ่ง ( = 4.53) 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ปัจจยัคุณภาพการบริการ ตวัแปรตาม ความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั     

ตวัแปร  S.D. แปลผล 

ปัจจยัด้านสถานที่ 4.42 0.561 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ    

ดา้นบรรยากาศสถานท่ีบริการ 4.49 0.539 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นการจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้าน 4.51 0.516 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นป้าย สญัลกัษณ์ และส่ิงประดิษฐ ์ 4.27 0.660 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ปัจจยัคุณภาพการบริการ    

ดา้นส่ิงสมัผสัได ้ 4.42 0.570 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.44 0.570 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นการตอบสนอง 4.52 0.537 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นการเอาใจใส่ 4.45 0.571 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ดา้นความมัน่ใจ 4.52 0.560 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ความพงึพอใจในการใช้บริการห้องพกั 4.53 0.538 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

รวม 4.46 0.562 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง ของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะ
ชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกั
โรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั     

 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน คือ การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova, F-Test) 

และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  พบว่า ปัจจยั
ดา้นสถานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Sig = 0.005) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดา้นการจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใช้
งานส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Sig 
= 0.001) และปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง (Sig = 0.000) ดา้นความมัน่ใจ (Sig = 0.000) และดา้นส่ิงท่ี
สัมผสัได ้(Sig = 0.002) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ผูรั้บบริการมี
ความต้องการและความคาดหวงัส าหรับการบริการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละคน รวมทั้งความต้องการนั้นยงัไม่
เปล่ียนแปลงไปส าหรับการบริการแต่ละคร้ัง ซ่ึงอารมณ์หรือลกัษณะเฉพาะของลูกคา้ยอ่มมีผลต่อความพึงพอใจของ
ตน ดงันั้นจึงสามารถน าไปพฒันาต่อยอดในการเก็บระบบฐานขอ้มูลลูกคา้เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการบริการและ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้หลงัการขาย 

ความพงึพอใจในการใช้บริการห้องพกั B Std.Error Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 0.278 0.141  1.973 0.049 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 0.144 0.051 0.150 2.797 0.005* 
ปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ      
ดา้นบรรยากาศสถานท่ีบริการ 0.024 0.066 0.024 0.365 0.715 
ดา้นการจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้าน 0.205 0.063 0.196 3.238 0.001* 
ดา้นป้าย สญัลกัษณ์ และส่ิงประดิษฐ ์ -0.062 0.036 -0.076 -1.718 0.087 
ปัจจยัคุณภาพการบริการ      
ดา้นส่ิงสมัผสัได ้ 0.190 0.060 0.201 3.167 0.002* 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.069 0.061 0.073 1.124 0.262 
ดา้นการตอบสนอง 0.261 0.063 0.260 4.127 0.000* 
ดา้นการเอาใจใส่ -0.103 0.059 -0.110 -1.749 0.081 
ดา้นความมัน่ใจ 0.218 0.049 0.227 4.502 0.000* 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี 
เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Sig = 0.005) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2554) กล่าวว่า ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นปัจจยัส าคัญของ
การตลาดบริการ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อริสรา เสยานนท์ (2558) กล่าวว่า สถานท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดและ
รักษาลูกค้า นอกจากน้ีการตลาดเก่ียวกับสถานท่ีตั้ งยงัมีความเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและความ
หลากหลายของสถานท่ีนั้น ๆ ดงันั้นจึงสามารถน าไปพฒันาต่อยอดในการเลือกท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัซ่ึงอาจรวมท่ีพกั
ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโรงแรมให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดา้นการจดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้านส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะช้าง ของนักท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Sig = 0.001) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ เป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ี
ผสมผสานรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แต่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ส่ิงท่ีลูกค้าสัมผสัส่ิงแวดล้อมได้ หรือ
รูปลกัษณ์ท่ีปรากฎออกมาจากส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีบริการ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 
(2546) กล่าวว่า ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีลอ็บบ้ี ลานจอดรถ สวน ห้องน ้า การตกแต่ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีลูกค้าใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้น 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพตามด้วย ดงันั้นจึงสามารถน าไป
พฒันาต่อยอดในการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก และให้ความส าคญักบัการการตกแต่งภายในและภายนอกของท่ี
พกัของโรงแรมเพ่ิมมากข้ึน 

ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง (Sig = 0.000) ดา้นความมัน่ใจ (Sig = 0.000) และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้
(Sig = 0.002) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ หทยักานต์ อินทรสมบติั (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพล
ของคุณค่าท่ีรับรู้ดา้นราคา คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นคุณภาพ และคุณภาพการให้บริการต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ 
การบอกต่อของลูกคา้ และการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ โรงแรม เดอ พาสคานี รีสอร์ท หวัหิน จากผลการวิจยั
พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี โดยมีค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนแต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการในการวดัคุณภาพของการ
ให้บริการ ลูกคา้จะวดัจากองค์ประกอบองคุณภาพในการบริการซ่ึงมี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความ
เช่ือถือและไวว้างใจได ้  ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล ดงันั้นจึงสามารถน าไปพฒันาต่อยอดในการศึกษาความตอ้งการหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี 

เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการ
จดัสภาพของพ้ืนท่ีและการใชง้านมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 828 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนอง ดา้น
การให้ความมัน่ใจและดา้นส่ิงสมัผสัได ้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ ตวัแปรท่ีไดน้ ามาศึกษาพบว่ามีหลายตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อตวัแปรตามอีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อน อีกทั้งผลของการศึกษายงัสามารถบอกไดว้่าตวั
แปรอิสระมีอ านาจต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องพกั   

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ สถานท่ีโดยรอบมีความสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึงในการท่องเท่ียวควรเนน้
ในเร่ืองของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพราะ ส่ิงแวดลอ้มก็เป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
โดยเน้นดา้นการจดัสภาพพ้ืนท่ีและการใชง้าน เพราะส่งผลต่อความพึงพอใจ แต่ในส่วนของดา้นสถานท่ีบริการ 
และ ด้านป้าย สัญลกัษณ์ ควรน าไปพฒันาในการจดักิจกรรม เช่น การสร้างบรรยากาศหรือการจดัห้องรวมถึง
สถานท่ีให้เขา้กบัเทศกาลหรือวนัส าคญัของลูกคา้ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกพิเศษตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้ง
ควรพฒันาและปรับปรุงให้การบริการธุรกิจโรงแรมมีคุณภาพรวมถึงมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เขา้ใจ
และเปิดรับในความต้องการของผูบ้ริโภค ให้ความส าคัญในเร่ืองคุณภาพการบริการและความเป็นมาตรฐาน 
ยกระดบัการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค รวมถึงจดัอบรมแก่พนกังาน เพ่ือให้บริการอยา่งถูกตอ้งตาม
ความตอ้งการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังนี้ การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามในคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัตวัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และ
ลูกคา้มีสิทธิเลือกในการท าแบบสอบถามดงักล่าวโดยข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของลูกคา้เท่านั้น ซ่ึงในบางคร้ังไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ผลการศึกษาจากงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวดัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใช้

บริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี
ไปต่อยอดในการศึกษา และการประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจการให้บริการท่ีพกัในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพกัรูปแบบ
โรงแรมต่อไป 

2. ผลการศึกษาจากงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวดัปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยั
คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมคุ๊กก้ี เกาะชา้ง ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าควรมีการต่อยอดการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ดา้นพนกังานหรือบุคลากร 
ดา้นการเดินทาง หรือดา้นราคา เป็นตน้ 

3. งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผู ้วิจัยเห็นว่าในอนาคตควรมีการศึกษาใน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและครบถว้นยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองแนวทางการลดขั้นตอนให้บริการและสร้างความพอใจในบริการสมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชนั
ธนาคารออมสิน  มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือหาสาเหตุแนวทางลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัครบัตรเครดิตผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ของธนาคารออมสิน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของลูกคา้ท่ีสนใจสมคัรบตัรเครดิต
ของธนาคารออมสินผ่านทางแอพพลิเคชั่น  ผู ้วิจัยรวบรวบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้จัดการและพนักงาน
ปฏิบติัการธนาคารออมสินสาขา 12 ชุด และแบบสอบถามลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่ง
เจริญ จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 ชุด การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์จดัระบบจ าแนกขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของตวัแปรในการ
วิจัย พิจารณาเง่ือนไขแวดลอ้มวิเคราะห์ความเช่ือมโยง และสรุปบรรยายขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าท่ีใช้บริการบตัรเครดิต ของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนาเพ่ือหาความถ่ี และร้อยละการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสนใจสมคัรบตัรเครดิตผา่น
แอพพลิเคชัน่ ของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณณาเพ่ือหาค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานลูกค้า
สาขาตลาดยิ่งเจริญ ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุท่ีท าให้ธนาคารควรลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิต 
เน่ืองจากดา้นบุคลากร พนกังานขาดความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จ านวนพนกังานให้บริการลูกคา้ไม่เพียงพอ ดา้น
วตัถุดิบ  ใบสมคัรบตัรเครดิตมีจ านวนหลายหน้า ให้ลูกคา้กรอกรายละเอียดค่อนค่อนขา้งมากจนเกินความจ าเป็น 
ด้านกระบวนการและวิธีการ การจดัส่ง มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เอกสารอาจตกหล่นสูญหาย แนวทางลด
ขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตโดยสมคัรผ่านแอพพลิเคชัน่ ในอนาคตตามแนวคิดลีน ได้แก่ การรับ
พนักงานขายหรือพนักงานท่ีคอยดูแลเก่ียวกับบตัรเครดิตโดยเฉพาะ มีการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพ่ือรองรับการ
สมคัรบตัรเครดิต ติดตามสถานะบตัร ผลการอนุมติั มีระบบงานตรวจสอบใบสมคัรท่ีทนัสมยัและให้ความเป็น
ปัจจุบนัรองรับการเก็บเอกสารเขา้ระบบ  
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Abstract 
Guidelines for reducing service steps and creating satisfaction in credit card application services Through the 
application of the Government Savings Bank, aimed at finding the ways of reducing the processes in applying for 
credit card through the Government Savings Bank’s application, and at studying into the service provision 
satisfaction of customers who applied for credit card through the Government Savings Bank. The researcher had 
collected data from 12 interviewing forms with the managers and operational staff of the Government Savings 
Bank and from questionnaires with customers who visited to receive service at the Government Savings Bank, 
Ying Charoen Market Branch, from 120 sets of samples. Data were analyzed from the interview; the content 
analysis was performed. Data obtained from interview were analyzed, systematized, and classified to be consistent 
with the objectives of the research variables; the contextual conditions were considered, the association was 
analyzed; and the conclusion was made by data description. Data related to personal factors and behavior in using 
the service of customers who used credit card service of samples were analyzed by using descriptive statistics in 
order to find frequency and percentage of data analysis, and satisfaction level of customers who were interested 
to apply for credit card through the application, of the samples by using descriptive statistics to find means and 
standard deviation of customers at the Ying Charoen Market Branch. It was found from the research that the 
reasons why the bank should reduce processes related to the applying for credit card were on personnel in that 
they lacked knowledge related to the product, and the number of personnel to provide service to customers was 
not enough; on raw material, there were too many pages of the application form on which too much unnecessary 
information had to be filled out by the customers; on the procedures and methods of delivery, there was operational 
expenses, and the documents might be lost. So, the ways of reducing the processes in applying for credit card 
through the application in the future under the lean concept include the selection and appointment of salespersons 
or staff who are in charge of credit card particularly, the development of application to support the applying for 
credit card, monitoring the card status, results of the approval, having up-to-date system in examining the 
application that support the storage of documents into the system.  
 
Keyword: service processes, satisfaction towards service, application  
 

1. บทน า  
 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจการให้บริการสมคัรบตัร  เครดิต
ผา่นแอพพลิเคชัน่ของธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร
สมคัรบตัรเครดิตผา่นแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารออมสิน 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของลกูคา้ท่ีสนใจ
สมคัรบตัรเครดิตของธนาคารออมสินผ่านทางแอพพลิเคชัน่  ปัจจุบนับุคคลทัว่ไปให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์บตัร
เครดิตเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบนัธนาคารร่วมกับพนัธมิตรจดัโปรโมชัน่เพ่ือสร้างแรงจูงใจ มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่า
ธนาคารคู่แข่ง ครอบคลุมทุกการใชจ่้ายเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ของการเลือกใชบ้ริการกบัธนาคาร ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการ
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ให้ความสนใจในผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตเป็นจ านวนมาก  ผูข้อใชบ้ริการส่วนใหญ่เติดต่อสอบถามเง่ือนไขและขอ้มูล
ในการสมคัรบตัรเครดิตกบัธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่สามารถยื่นเอกสารไดท้นัที ท าให้เสียโอกาสในการ
สมคัรบตัรเครดิต ธนาคารสาขามกัเจอปัญหาร้องเรียนเน่ืองจากไม่สามารถส่ง เอกสารการสมคัรของผูข้อใชบ้ริการ
ได้ทันเวลา สาเหตุเน่ืองจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ อีกทั้ งผู ้ขอใช้บริการต้องกรอก
รายละเอียดเอกสารท าให้เสียเวลาในการรับลูกคา้ในช่วงเวลานั้นๆ หากกรอกรายละเอียดไม่ครบศูนยรั์บเร่ืองไม่
สามารถอนุมติัได ้ จากสาเหตุดงักล่าวธนาคารสูญเสียต้นทุนในการจดัการเอกสารค่อนข้างมาก และไดรั้บการ
ร้องเรียนอยูบ่่อยคร้ัง 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีน าไปสู่การลดขั้นตอนการยื่นเอกสารการสมัครบตัรเครดิตของธนาคารออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่และเพ่ือน าผลการวิจยัไปใชเ้พ่ิมความพึงพอใจการใชบ้ริการสมคัรบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน
ผา่นแอพพลิเคชัน่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลีน (Lean) ท่ีมา:กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สป.(วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563)คือ

แนวคิดในการบริหารจดัการการผลิตหรือองคก์รให้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ส่ิงท่ี
ลดนอ้ยลงคือความสูญเปล่า (Waste), วงรอบเวลา, ผูส่้งมอบ, ความคร ่ าครึ, การใชแ้รงคน เคร่ืองมือเวลาและพ้ืน ท่ี
ปฏิบติังานส่ิงท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือความรู้และ พลงัอ านาจของผูป้ฏิบติังาน, ความยืดหยุ่น และขีดความสามารถของ
องค์กร, ผลิตภาพ, ความพึงพอใจของลูกคา้, ความส าเร็จในระยะยาว แนวคิดแบบลีน (Lean thinking) คือการ
เปล่ียนจาก ความสูญเปล่า (Waste) ไปสู่คุณค่า (Value) 

วตัถุประสงคก์ารน าลีนมาใชใ้นส านกังาน (Lean Office) Topping  (2006 อา้งถึงใน มารวย ส่งทานินทร์, 2557) 
หนังสือ Lean office demystified เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยระหว่าง
กระบวนการต่างๆในส านักงาน เพ่ิมผลผลิตของส านักงาน พฒันาคุณภาพของส านักงาน ท าให้องค์กรมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึนสร้างการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมของพนกังาน 

2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ (เกษมสนัต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ ,2551) ให้ความหมายส าหรับความพึงพอใจว่า 
หมายถึงความรู้สึกท่ีดีของลูกคา้หลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้นแลว้ พบว่าดีจริงตามท่ีคาดหวงั เม่ือลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจแลว้ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ า เกิดความภกัดีในตราสินคา้ เป็นอยา่งมาก 
ถา้ลูกคา้พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และบริการมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการบอกต่อให้ผูอ่ื้นทราบอยา่งแพร่หลาย ดงันั้น
การวดัระดบัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธีต่อไปน้ี 

1) การใชแ้บบสอบถาม เพ่ือทบทวนความพึงพอใจในการให้พบริการ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย 
โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

2) การสัมภาษณ์ ต้องอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจูงใจให้ผูต้อบค าถามตอบตาม
ขอ้เทจ็จริง 

3) ติดตามการสังเกต เป็นการติดตามสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลงัการรับ
บริการ การวดัโดยวิธีน้ีตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอน 
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3. หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (วีรพงษ์เฉลิมจิระรัตน,2539: 14) ไดใ้ห้ความหมาย
ของคุณภาพการบริการไว้ว่า คุณภาพของ บริการคือ ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระดับ
ความสามารถของบริการในการบ าบดั ความตอ้งการของลูกคา้ (2001: อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 437) ไดใ้ห้
ความหมายของคุณภาพการบริการว่า คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่
มีตวัตนท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการให้บริการอีก ซ่ึงปัจจยัคุณภาพการบริการมาใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด 4 ดา้น คือ  

1)  ด้านความเช่ือถือไว้ใจได้ (The Reliability) เ ก่ียวข้องกับความถูกต้องในกระบวนการให้บริการได้แก่
ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกคา้ได ้อยา่งถูกตอ้งตั้งแต่แรก และสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดต้ามท่ีสัญญา
ไวอ้ยา่งครบถว้น ความเช่ือถือไวว้างใจไดคื้อการบริการท่ีท าให้สามารถ น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) ดา้นการตอบสนองการตอ้งการ (Responsiveness) ความตั้งใจและความพร้อมท่ีให้บริการของพนกังาน รวม
ไปถึง ความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการดว้ย เช่น พนักงานต้องให้บริการและแก้ปัญหาของลูกค้า อย่าง
รวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 3) ด้านความสามารถในการให้บริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบัติในการมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการให้บริการ นัน่คือ พนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ตอ้งมีความรู้ความช านาญ และ ความสามารถใน
งานท่ีให้บริการ  จากการรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 
ความสามารถในการให้บริการหมายถึง ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังาน ในการให้บริการลูกคา้ 

4) ดา้นความเขา้ถึงง่าย (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร เช่นสามารถโทรศพัท์ติดต่อ ได้
ตลอดเวลาการบริการท่ีมอบแก่ลูกคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้นเวลาและ สถานท่ีไม่ให้ลูกคา้ตอ้งคอยนาน
ท าเลตอ้งมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการเดินทาง จากการรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเข้าถึงง่าย 
ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้่า ความเขา้ถึงง่าย หมายถึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาและลูกคา้ท่ีแจง้ความจ านงขอสมคัร
บัตรเครดิต จ านวน 165 คน การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัครบัตรเครดิตผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ของธนาคาร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา  
ประชากร 

 
ประชากรในการศึกษาคือ ลูกคา้ท่ีใชแ้ละไม่ใชบ้ริการผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ี

ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญและจากการออกประชาสัมพนัธ์นอกพ้ืนท่ี ซ่ึงลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสมคัร
บตัรเครดิต ณ ธนาคารออมสินตลาดยิ่งเจริญมีจ านวนทั้งส้ิน 165 ราย (ผลด าเนินงานตามตวัช้ีวดั31 กรกฎาคม 2563 
ของธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร ทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane)  ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95 % ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 120 ราย 
1. การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรในท่ีสมคัรบตัรเครดิตไดข้นาดตวัอย่างตาม

สดัส่วนดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูส้มคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
จ านวนผูส้มคัรบตัรเครดิต (ราย) 

ณ 31 ก.ค.2563 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ตัร

(ราย) 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูไ้ม่ใชบ้ตัร(ราย) 

165 60 60 
120 

 
2. สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ 

และลูกคา้ท่ีไดจ้ากการออกบูทประชาสมัพนัธ์ จนไดข้นาดตวัอยา่งตามท่ีก าหนดใน ขั้นท่ี 1  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการธนาคารออมสินสาขาและพนกังานผู้

ให้บริการสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงประกอบดว้ยแบบสมัภาษณ์ 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 สอบถามสาเหตุท่ีของปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการสมคัรบตัรเครดิต 
ส่วนที 3 แนวค าถามเก่ียวกบัการน าแนวคิดแบบลีนมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ ท างานในอนาคตของ

ขั้นตอนการสมคัรบตัรไดอ้ยา่งไรบา้ง 
2) ใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน จ านวน 120 คน ในระยะเวลา 

1 เดือน แบ่งหวัขอ้แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมีค าตอบแบบเลือกตอบ(Closed-end Question) 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความพึงพอใจในขั้นตอนการสมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชั่น

ธนาคารออมสินจากทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราล าดบัความส าคญั 
(Rating scale) โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนนแต่ละตวัเลือก ดงัน้ี 

 
วิธีการวิเคราะห์ (Data Analysis) 

 
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จดัระบบจ าแนกขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของตวัแปรในการวิจยั พิจารณา
เง่ือนไขแวดลอ้มวิเคราะห์ความเช่ือมโยง และสรุปบรรยายขอ้มูล  (นิลพรหม เอ้ือเจริญ :2555) โดยการน าขอ้ความ
จากการสมัภาษณ์มาก าหนดรหสัขอ้ความจดัแบ่งกลุ่มของขอ้ความเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มยอ่ย 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต ของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาความถ่ี และร้อยละ 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความพึงพอใจของลูกค้าท่ีสนใจสมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชัน่ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณณาเพ่ือหาค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชัน่ของธนาคารออมสิน 
ดา้นบุคลากร พนกังานขาดความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ าให้ไม่สามารถตอบขอ้ซกัถามลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ จ านวนพนกังานให้บริการลูกคา้ไม่เพียงพอเน่ืองจากพนกังานตอ้งคอยรับลูกคา้หน้าเคาท
เตอร์ พนกังานให้ค าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ซ่ึงใชร้ะยะเวลานาน ท าให้ลูกคา้เปล่ียนใจไม่ท าบตัรเครดิต พนกังานขาด
แรงจูงใจในการท างาน ท าให้ไม่มีการชกัชวนลูกคา้ความไม่ละเอียดรอบคอบของพนกังานในการจดัเก็บเอกสาร ท่ี
ท าให้เกิดการสูญหายตอ้งติดต่อขอเอกสารชุดใหม่กบัลูกค้าอยู่เป็นประจ า พนกังานขาดการตรวจสอบเอกสาร 
ลายเซ็นรับรองเอกสารลูกคา้ให้ครบถว้นท าให้ตอ้งติดต่อลูกคา้เขา้มาเซ็นเอกสาร ก่อนจดัส่งเอกสารให้ฝ่ายบริหาร
ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตเพ่ือพิจารณาอนุมติัไม่มีการตรวจทานลายเซ็นหวัหน้าหน่วยงานก่อนน าส่งท าให้เอกสารตอ้ง
ถูกยกเลิก พนกังานไม่ติดตามสถานนะบตัรเครดิตของลูกคา้ในระบบตรวจสอบบตัรเครดิตธนาคารออมสินท าให้
ไม่ไดต้ามเอกสารท่ีตอ้งติดตามขอลูกคา้เพ่ิม ภายในเวลาท่ีก าหนดการสมคัรบตัรก็ถูกยกเลิก 

ดา้นวตัถุดิบใบสมคัรบตัรเครดิตมีจ านวนหลายหนา้ให้ลูกคา้กรอกรายละเอียดค่อนขา้งมากเกินความจ าเป็นและ
ใชเ้อกสารประกอบการสมคัรเกินความจ าเป็น มีการเปล่ียนรูปแบบใบสมคัรบตัรเครดิตอยูบ่่อยคร้ัง ท าให้ใบสมคัร
เดิมใชก้ารไม่ได ้ตอ้งท้ิงเป็นจ านวนมากเกิดความส้ินเปลืองทรัพยากร 

ดา้นกระบวนการและวิธีการ การจดัส่งเอกสารไดแ้ก่ชุดใบสมคัรบตัรเครดิตมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น 
ค่าซองเอกสาร ค่าส่งไปรษณีย ์ค่ารถรับ- ส่งเอกสาร เอกสารอาจตกหล่นสูญหายช่วงขั้นตอนการจดัส่งเอกสารหรือ
ช่วงระหว่างพิจารณาอนุมติัท าให้ตอ้งขอเอกสารกบัลูกคา้ ขั้นตอนการพิจารณา อนุมติั/ไม่อนุมติั ลูกคา้ตอ้งเขา้มา
สอบถามท่ีธนาคารขั้นตอนการพิจารณากรณีเอกสารไม่เรียบร้อย ไม่ครบถว้นไม่มีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบสาขาตอ้ง
ท าเนินการติดต่อลูกคา้ดว้ยตนเองเพ่ือแกไ้ขชุดเอกสาร ท าให้เกิดความล่าชา้ 

แนวทางการแก้ปัญหาพิจารณาจากการน าแนวคิดลีนมาปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิต
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและแกไ้ขปัญหาได ้5ส หรือการจดัระเบียบทุกส่ิงทุกอยา่งให้ถูกท่ีถูกทาง 
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือจดัการเอกสารท่ีไม่จ าเป็นภายในสาขา การก าชบัให้พนกังานลงทะเบียนคุมการรับลูกคา้รายวนั
และสถานะเอกสาร ท่ีรอคอย เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อน ด าเนินการจดัส่งเอกสารประกอบการสมคัรบตัรเครดิต 
สปัดาห์ละ 2 วงรอบเวลาในกาถรท างานหน่ึง ๆ ให้แลว้เสร็จ  มีการประชุมเพ่ือส่งต่องาน ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
ซ ้ าซ้อน รวดเร็ว ตรงจุด เช่น การประชุมตอนเชา้เพ่ือส่ือสารและเกล่ียงานให้สมดุล 

การประยุกต์แนวคิดทฤษฏีลีน มาใชท้ าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานน้อยลงผลการพิจารณาบตัรเร็ว
ข้ึน ไม่ตอ้งขอเอกสารซ ้ าซ้อนแก่ลูกคา้ ลดตน้ทุนค่าอนัเกิดจากการขนส่งเอกสาร และการสูญหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ประหยดัเวลาการเขา้ใชบ้ริการภายในสาขาของลูกคา้ คน้หาเอกสารลูกคา้ไดง่้ายข้ึน ลดระยะเวลาในการรอคอยการ
ลงนามรับรองเอกสาร กรณีลงนามเอกสารไม่ครบถว้น  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของลูกคา้ท่ีสนใจสมคัรบตัรเครดิตของธนาคารออมสินผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่  

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสนใจสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสินดา้นความส าคญัของคุณภาพการ
ให้บริการรับสมคัรบตัรเครดิตของธนาคารออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) เช่ือถือไวใ้จได ้พบว่าแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านมีควรมีความเป็นปัจจุบนัมีความส าคญัมากท่ีสุด ความแม่นย  า
และถูกตอ้งในการใชง้าน แอพพลิเคชัน่ควรมีค าแนะน าในการให้บริการ คือแอพพลิเคชัน่มีความเสถียร ไม่หลุด
ง่าย 

2) ด้านการตอบสนองการต้องการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมให้ความส าคญักับ แอพพลิเคชัน่/ผู ้
ให้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองลงมาเป็นมีช่องให้ความช่วยเหลือเม่ือแอพพลิเคชัน่
มีปัญหา และลูกคา้สามารถสมคัรใชบ้ริการบตัรเครดิตผา่นแอพพลิเคชัน่ได ้  24 ชัว่โมง  

3) ดา้นความสามารถในการให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมให้ความส าคญักบักระบวนการสมคัร
ท่ีไม่ยุง่ยากมากท่ีสุด รองลงมาเป็นบริการการแจ้งเตือนสถานะ การสมคัรเครดิต รวมถึงแจ้งผลการพิจารณา  และ
แอพพลิเคชัน่ใชง้านไดง่้ายไม่ซับซ้อน ลดระยะเวลาในการกรอกเอกสารสมคัรบตัรเครดิต  อพัโหลดเอกสารลง
แอพพลิเคชัน่ไดเ้ลยลดการสูญหายของเอกสาร ตามล าดบั 

4) ดา้นความเขา้ถึงง่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีให้ความส าคญักบัแอพพลิเคชัน่ดาวน์โหลดไดผ้า่น
แอปสโตร์และเพลสโตร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองลงมาเป็นแอพพลิเคชัน่ใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ละ
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส การไดรั้บการแจง้เตือนสถานะการสมคัรและสามารถตรวจสอบสถานะ การสมคัรบตัร
เครดิตไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษา 

 
สาเหตุของลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารออมสินได้แก่ ด้าน

บุคลากร พนกังานขาดความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จ านวนพนกังานให้บริการลูกคา้ไม่เพียงพอ พนกังานขาดแรงจูงใจ 
ความผิดพลาดของพนกังาน ดา้นวตัถุดิบ ไดแ้ก่ บตัรเครดิตมีหลายหนา้ลูกคา้กรอกรายละเอียดไม่ครบถว้น เอกสาร
ประกอบการสมคัรมากเกินความจ าเป็นเกิดความส้ินเปลือง ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในแต่ละขั้นตอน 
ความลา้ชา้ของกระบวนการอนุมติั ความลา้ชา้ในกระบวนการติดตามเอกสาร ติดตามให้ลูกคา้ลงลายมือช่ือให้
ครบถว้น  

แนวทางลดขั้นตอนการยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตผา่นแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารออมสิน ไดแ้ก่แนวทางเลือก
ด้านปรับปรุงลดขั้นตอนการในกระบวนการสมคัรบัตรเครดิต เน่ืองจากแนวทางเลือกดงักล่าวมีต้นทุนการ
ด าเนินงานต ่าท่ีสุด ธนาคารสามารถ ปฏิบติัไดง่้ายท่ีสุด ใชร้ะยะเวลาไม่นาน สามารถตอบสนองต่อการปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาไดต้รงจุด เน่ืองจากปรับปรุงหรือลดขั้นตอนส่งผลให้ลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนได ้
ทั้งในเร่ืองการจดัท าเอกสารบตัรเครดิตซ ้ าซ้อน การรับรองในส าเนาท่ีไม่จ าเป็นมากเกินไป ความสูญเปล่าอนัเกิด
จากระยะเวลารอคอยในการน าส่งเอกสาร ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งวสัดุ ตน้ทุนค่าเดินทาง ตน้ทุนค่าขนส่ง ฯลฯ 
เป็นตน้ ผูวิ้จยัมีความเห็นว่าแนวทางการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนการสมคัรบตัรเครดิตมีความเหมาะสม 
และธนาคารสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 
การศึกษา โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่าลูกคา้ท่ีมีความสนใจสมคัรบตัรเครดิตของธนาคาร

ออมสินให้ระดบัความส าคญัต่อคุณภาพบริการดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้มากท่ีสุดเร่ืองแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านมีควร
มีความเป็นปัจจุบนั มีระดบัความส าคญัมากว่าท่ีสุด และรองลงมาคือด้านความสามารถในการให้บริการ คือ
กระบวนการสมคัรไม่ยุ่งยาก ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ ชลกนก เพ็ชรสุทธ์ิ (2554) วิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการ
ของแอพพลิเคชัน่ กรุงไทยเน็กซ์ ธนาคารกรุงไทย จังหวดัยะลา ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการแอพพลิเคชัน่ กรุงไทยเน็กซ์ ดา้นความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด และ
นอ้ยท่ีสุดคือความสะดวกในการใชง้าน งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั ภานุพงศ ์ลือฤทธิ(2560) วิจยัเร่ืองคุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน:กรณีตวัอย่างของแอพพลิเคชัน่กระเป๋าเงินบน
โทรศพัทมื์อถือ ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น ความเช่ือถือ
ไวว้างใจ การตอบสนอง ความพร้อมของระบบ ความมัน่คงปลอดภยั ลว้นแต่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งส้ินซ่ึงการรับรู้คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กันกบัความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
ปัจจัยความส าเร็จในการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการสมัครบตัรเครดิตและสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการ คือ คู่มือส าหรับกระบวนการรับสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสินธนาคารออมสิน ซ่ึงเป็นคู่มือ อนัเกิด
จากการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการของการสมคัรบตัรเครดิต ตั้งแต่ การพูดคุยกบั
ลูกคา้ การรับเอกสารสมคัร จดัส่งเอกสารไปยงัศูนยวิ์เคราะห์ การวิเคราะห์และการอนุมติั เป็นการระดมความคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาอนัเกิดจากแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังานการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างฝ่าย
วิเคราะห์สินเช่ือบตัรเครดิต บริษทัขนส่งเอกสาร พนกังานธนาคารออมสินสาขาเพ่ือจดัท าคู่มือรวมทั้งการก าหนด
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน    

น าไปสู่การพฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้บตัรเครดิต
ของธนาคาร การสมคัรบตัรเครดิตผา่นแอพพลิเคชัน่ การแจง้โปรโมชัน่พิเศษ เครดิตเงินคืน ส่วนลดค่าสินค้าและ
บริการ การสะสมคะแนน สิทธิพิเศษอ่ืนๆ การแจง้ยอดช าระ ยอดคงเหลือ และการช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ ซ่ึง
กระบวนการการลดขั้นตอนการรับสมคัรบตัรดครดิต สอดคลอ้งกบัทฤษฎีลีน การพฒันาแอพพลิเคชัน่ช่วยลด
ความสูญเปล่าจากการด าเนินงาน ลดระยะเวลาในการสมคัร และสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอในในการ
ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารด ้ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

บรรณานุกรม 
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แนวทางการพฒันาองค์ประกอบการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยในเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

Guidelines for the Development of Tourism Elements for Thai Tourists in Koh 
Phangan, Suratthani Province 

 

ตุลยวัต ศรีทองกลุ1 และ มนรัตน์ ใจเอื้อ2 
Tulyawat Srithongkul and Monrat Jaiuea 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) เสนอแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว
ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนั จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา จากนั้น
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมนักท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงั และการรับรู้อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือเปรียบเทียบระดบัความ
คาดหวงัและการรับรู้ พบว่า ระดบัการรับรู้มากกว่าความคาดหวงัในทุกดา้น ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและ
ประสิทธิภาพระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะ
พะงนั พบว่า 1) Quadrants A หมายถึงนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมาก แต่การรับรู้น้อย ซ่ึงไม่พบปัจจยัท่ีอยู่ใน 
Quadrants น้ี 2) Quadrant B หมายถึงนักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมาก และการรับรู้มาก ซ่ึงได้แก่ปัจจยัด้านส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และท่ีพกั 3) Quadrant C หมายถึงนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงั
น้อย และการรับรู้น้อย ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความสามารถในการเขา้ถึง และส่ิงอ านวยความสะดวก 4) Quadrant D 
หมายถึงนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงันอ้ย แต่การรับรู้มาก ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยแนวทาง
การพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ดา้น
ความสามารถในการเข้าถึง ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั และ ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
 
ค ำส ำคัญ : องค์ประกอบกำรท่องเท่ียว, ควำมคำดหวัง, กำรรับรู้, แนวทำงกำรพัฒนำองค์ประกอบกำรท่องเท่ียว  
 
 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: pipe_tulyawat@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 841 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Abstract 

This research aims to 1) study the behavior of Thai tourists traveling in Koh Phangan. Surat Thani 2) Compares 
expectations and perceptions of the tourism elements of Thai tourists traveling in Koh Phangan. Surat Thani 3) 
offers guidelines for the development of tourism elements for Thai tourists in Koh Phangan.  Surat Thani province 
uses questionnaires to collect data from Thai tourists visit Koh Phangan 400 people analyzed the data with erratic 
statistics, and then analyzed it with priority and performance analysis techniques. The results showed that overall, 
tourists had a high level of expectation and perceptions in all aspects. Comparing expectation levels and 
perceptions, the level of perceptions was greater than expectations in all aspects. The results of the analysis of the 
priority and performance between expectations and perceptions of the tourism composition of Thai  tourists in Koh 
Phangan. Quadrants A refers to tourists having a lot of expectations, but little perceptions, which does not find the 
factors in this Quadrants. 2) Quadrant B means that tourists have high expectations and perceptions which is the 
factor of tourism attraction 3) Quadrant C means tourists have few expectations and little perceptions, including 
accessibility factors and facilities. This means that tourists have little expectation but a lot of perceptions, which 
is the amenity factor. The guidelines for developing tourism elements for Thai tourists in Koh Phangan Surat 
Thani province includes accessibility, attractions, accommodation, amenity and activities. 
 
Keywords: Tourism Components, Expectations, Perceptions, Guidelines for the Development of Tourism Element 
 

1. บทน า 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีรายไดจ้าก

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมูลค่า 1.93 ลา้นลา้นบาท ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 
และสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมูลค่า 1.08 ลา้นลา้นบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) ทั้งน้ี หาก
พิจารณาศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีจุดเด่นท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบจากประเทศ
คู่แข่งในดา้นความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียว และไดเ้ปรียบดา้นภาพลกัษณ์ของความคุม้ค่าเงิน โดยจุด
ขายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว คือ ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล (อิสระพงษ์ 
พลธานี และอุมาพร บุญเพชรแก้ว, 2561) โดยการท่องเท่ียวทางทะเลของไทยได้รับการจัดอนัดบัให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในระดบัโลก เช่น ในปี 2015 การท่องเท่ียวทางทะเลของประเทศไทยไดรั้บรางวลัชายหาดท่ีดีท่ีสุด
ของเอเชียจาก World Travel Awards และในปีเดียวกนั Trip Advisor Travelers Traveler’s ’Choice ให้รางวลัเกาะเต่า 
เป็นเกาะท่ีดีท่ีสุดอนัดบั 1 ของเอเชีย ขณะท่ีเกาะพะงนัไดรั้บการจดัอนัดบั 3 ในเอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) 

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นเเหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในด้านความ
เงียบสงบ และสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางทะเล ท่ีมีแนวชายหาดโคง้สวยงาม ทรัพยากรป่าไม้
ท่ีมีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเท่ียวน ้ าตก และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สิริรัตน์ นาคแป้น, 2555) นอกจากน้ี 
เกาะพะงนัยงัมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น การด าน ้ า การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน 
“ฟูลมูนปาร์ต้ี  (Full moon party)” ท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่งผลให้การท่องเท่ียว
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เกาะพะงนัเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนทุกปี ทั้งน้ี จากการ
ส ารวจจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงันในปี พ.ศ. 2559 – 2562 พบว่า สัดส่วนของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีเพียงร้อยละ 10 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวเป้าหมายหลกัของเกาะพะงันเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่งผลให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีการส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นหลกั    ท าให้เกาะพะงันมีรายได้จาก
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2560 การท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในท้องถ่ิน
เกาะพะงนัประมาณ 2,000 ลา้นบาท (รุ่งกานต ์แกว้เจริญ และคณะ, 2562)  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือตน้ปี 2563 เป็นปีท่ีทัว่โลกตอ้งเผชิญปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวของเกาะพะงันโดยตรง เน่ืองจากการระบาดของไวรัสดงักล่าว ท าให้เกิดการปิดประเทศ และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยและเกาะพะงนัได ้ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยไม่ค่อยนิยมเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงัน เน่ืองจากการเดินทางใช้เวลานาน เม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเลอ่ืนๆโดยเฉพาะเกาะสมุย ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั และมีลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีคล้ายกัน 
แต่มีการเดินทางท่ีสะดวกกว่า ประกอบกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยยงัติดภาพลกัษณ์ของเกาะพะงนัว่ามีเพียงเทศกาลฟูล
มูนปาร์ต้ี การรับรู้กิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ยงัมีนอ้ย ท าให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยรู้สึกถึงความไม่คุม้ค่าใน
การเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงัน  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท าให้เกาะพะงันมีนกัท่องเท่ียวลดลงเป็นอย่างมาก โดย
ในช่วงเดือนมกราคม - กนัยายน 2563 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัเพียง 31,150 คน และมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวเพียง 107.19 ลา้นบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) จากปัญหาดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวในเกาะพะงนั และพฒันาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี โดยการกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ซ่ึงกลายเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายหลกัของเกาะพะงนั ทั้งน้ี องค์ประกอบการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีถูก
น ามาพิจารณาในการพฒันาการท่องเท่ียว เน่ืองจากองค์ประกอบการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว 
และเป็นส่ิงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวได้ตามความสนใจ (อรรฆพร ก๊กคา้งพลู, 
2559) อีกทั้งจากการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานวิจยัในพ้ืนท่ีเกาะพะงนั พบว่า ท่ีผา่นมายงัไม่มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
การพฒันาองค์ประกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยงานวิจยัส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยท าการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี รวมถึงเปรียบเทียบความคาดหวงั และ
การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของการท่องเท่ียวในเกาะพะงนั ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัในการ
วิจยัคร้ังน้ี และน ามาสร้างเป็นแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อนัจะเป็นประโยชน์ในการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว และการพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของเกาะ
พะงนัต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา  

  
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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2) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

3) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาองค์ประกอบการท่องเท่ียวของส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะ    พะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของเกาะพะงนัทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว 

สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงนัให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั และเกิดการกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 

 
นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดองค์ประกอบของการท่องเท่ียวไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) ไดก้ าหนดองค์ประกอบการท่องเท่ียวได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียว การบริการท่องเท่ียว และการตลาดการท่องเท่ียว ในขณะท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อรรฆพร 
ก๊กค้างพลู, 2559) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบการท่องเท่ียวประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 8 ประการ ได้แก่ การ
คมนาคมขนส่ง ท่ีพกั ร้านอาหารและภตัตาคาร บริการน าเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจให้เกิดการท่องเท่ียว ร้านขายของท่ีระลึก
และสินคา้พ้ืนเมือง ความปลอดภยั และการเผยแพร่และโฆษณา นอกจากน้ี ในการศึกษาองค์ประกอบการท่องเท่ียว 
ยงัมีนกัวิชาการไดก้ าหนดองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีแบ่งตาม “As” ต่างๆ อาทิ องค์ประกอบ 3As ไดแ้ก่ ดา้นส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) และด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activities) (วิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา, 2558) องค์ประกอบ 5As ท่ีเพ่ิมองค์ประกอบดา้นความสามารถใน
การเขา้ถึง (Accessibility) และดา้นท่ีพกั (Accommodation) (ปรัชญา บุญเดช, 2561; เขมจิรา หนองเป็ด และคณะ, 
2562; ภาภสัสร หิรัญ, 2562; อารยา สุวรรณสุจริต, 2560) องค์ประกอบ 6As ท่ีเพ่ิมองค์ประกอบดา้นการให้บริการ
ของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) (มาศุภา น่ิมบุญจาช, 2558; อรรฆพร ก๊กค้างพลู, 2559) เป็นต้น ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดจ้ าแนกตวัแปรเก่ียวกบัองค์ประกอบการท่องเท่ียว โดยแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ หรือ 
5A’s ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก (Amenities) ดา้นท่ีพกั (Accommodation) และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) 

 
แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 
Kotler (1997) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึง

การศึกษาพฤติกรรมจะท าให้นกั การตลาดสามารถวางกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเเละตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
โดยผ่านชุดค าถามเพ่ือค้นหาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws เเละ 1H ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
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(Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) ผูบ้ริโภค
ซ้ือเม่ือไร (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และ ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

ส าหรับการศึกษาหรือวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว มีการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความถ่ีในการ
ท่องเท่ียว วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว แรงจูงใจในการท่องเท่ียว การรับรู้ขอ้มูลของการท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทาง
ในการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีสนใจหรือช่ืนชอบ กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสนใจหรือช่ืนชอบ รูปแบบการ
เดินทางท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว (สุมาลี นนัทศิริผล, 2560; รุ่งกานต์ แก้วเจริญ และคณะ, 
2562; ชิดชนก ศรีเมือง, 2562; พิชญา ดวงฟู, 2558) ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุป
ไดว้่าการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ าแนกตวัแปรเก่ียวกบัพฤติรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งออกเป็น 12 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียว วตัถุประสงคใ์นการ
เดินทางท่องเท่ียว แรงจูงใจในการท่องเท่ียว การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว พาหนะท่ี
ใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ประเภทท่ีพกัแรม สถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีสนใจ กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียว 

 
แนวคดิเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ 

 
ความคาดหวัง เป็นการคาดการณ์หรือคาดคะเนล่วงหน้าต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ตามความรู้สึกนึกคิดของ

นกัท่องเท่ียว โดยเป็นการคาดหวงัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์บรรยากาศท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการบริการ
ท่ีนกัท่องเท่ียวควรไดรั้บในแหล่งท่องเท่ียว (อินทิรา จนัทรัฐ, 2552; ณริษา นิลแสง, 2553; วิทยา ด่านธ ารงกุล, 2549) 
โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การไดรั้บค าบอกเล่าหรือฟังจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการ
เฉพาะบุคคล ประสบการณ์ในอดีต และข่าวสารจากส่ือหรือจากผูใ้ห้บริการ (Zhitang Chen, 2560) ทั้งน้ี ความ
คาดหวงัจะมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะไดรั้บจากการซ้ือสินค้าและบริการ
ทางการท่องเท่ียว 

ส่วนการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว เป็นกระบวนการเลือก รวบรวมและตีความส่ิงเร้าทางการตลาด และสภาพแวดลอ้ม
ให้เป็นภาพรวม ผ่านประสาทสัมผสัเพ่ือรับรู้ถึงการบริการและขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ จากทางผูใ้ห้บริการ (Morison, 
1996) นักการตลาดได้แบ่งกระบวนการรับรู้ออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) การเลือกสนใจ (Selective Attention) 
นกัท่องเท่ียวจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีสนใจ หรือขอ้มูลท่ีมากระทบ และเลือกท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีผิดแปลกไปจากประสบการณ์
ท่ีเคยทราบมา เพ่ือท่ีจะสร้างเป็นภาพดว้ยประสาทสมัผสั แลว้จึงสร้างภาพในสมองท่ีมีความหมายหรือสอดคลอ้งกบั
ความทรงจ าท่ีเคยมีมาในอดีต แลว้จึงส่งผลให้เกิดเป็นการกระท า (ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2546) 2) การ
เลือกตีความ (Selective Distortion) เป็นการจดัระเบียบและตีความรู้สึกของความประทบัใจของตนเพ่ืออธิบายความ
หมายถึงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีการบิดเบือนขอ้มูลตามความเช่ือหรือประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน หากขอ้มูล
ท่ีรับมาไม่ตรงกบัขอ้มูลในอดีต นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกท่ีจะเช่ือหรือว่าไม่เช่ือขอ้มูลนั้นได ้(Asseal,1998) 3) การ
เลือกจดจ า (Selective Retention) นกัท่องเท่ียวจะเลือกจดจ าในส่ิงท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความเช่ือหรือทศันคติท่ี
นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้มาจากในอดีต (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2552)  

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5As ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวจะคาดการณ์ถึงองคป์ระกอบการท่องเท่ียวตามความรู้สึกนึกคิดท่ีคาดว่าจะ
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ไดรั้บ และน ามาเปรียบเทียบความรู้สึกหลงัจากไดรั้บประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการรับรู้ต่อองคป์ระกอบ
การท่องเท่ียว 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology)  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฎร์ธานี รวมทั้งการประเมินระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ต่อ
องค์ประกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและประสิทธิภาพ ( IPA) โดยการวิเคราะห์
ความส าคญั (Important) และการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพ (Performance) จากนั้นจะน าผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกนัในแต่ละดา้น ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือตกอยูใ่นส่วนใด ก็จะอธิบายความหมายตามลกัษณะของส่วนนั้นๆ 
เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์
ธานีต่อไป โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวเพศ 

 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 สถานภาพ 
 อาชีพ 
 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 ความถ่ีในการท่องเท่ียว 
 วตัถุประสงคข์องการทอ่งเท่ียว 
 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
 การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียว 
 ผูร่้วมเดินทางในการท่องเท่ียว 
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจ 
 กิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีให้ความ

สนใจ 
 รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 

ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการ

ท่องเที่ยว 

 ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
(Accessibility)  

 ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attraction)  

 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities)  

 ดา้นท่ีพกั (Accommodation)  
 ดา้นกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 

(Activities) 

การรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว 

 

 ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
(Accessibility)  

 ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attraction)  

 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities)  

 ดา้นท่ีพกั (Accommodation)  
 ดา้นกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 

(Activities) 

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเทีย่วส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทย

ในเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

การวิจยัเชิงปริมาณ + การวิจยัเชิงคุณภาพ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน
เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร
การค านวนแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน
จากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 ท าให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง (n) เท่ากบั 400 คน 

3.2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีหาหรือพบได้ง่าย โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีกระจายอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ท่ีพกัแรม 
ร้านอาหาร ในพ้ืนท่ีเกาะพะงนั  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
ล ักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงัน 2) พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั 3) ความคาดหวงั และการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั และ 4) ขอ้เสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเกาะ
พะงัน โดยมีลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยการวิจัยคร้ังน้ี ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เป็นมาตรวดัของแบบสอบถาม ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจยัคร้ังน้ี ไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) 
จากนั้น น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ระดับความส าคัญและประสิทธิภาพ (IPA) โดยการวิเคราะห์ความส าคัญ 
(Important) พิจารณาจากความคาดหวงัต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียว และการวิเคราะห์
ระดบัประสิทธิภาพ (Performance) พิจารณาจากการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวหลงัการเดินทางท่องเท่ียว 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ Quadrant A (Concentrate here) ระดบัความส าคญัมาก ประสิทธิภาพนอ้ย Quadrant B 
(Keep up good work) ระดบัความส าคญัมาก ประสิทธิภาพมาก Quadrant C (Low Priority) ระดบัความส าคญัน้อย 
ประสิทธิภาพนอ้ย และ Quadrant D (Possible overkill) ระดบัความส าคญันอ้ย ประสิทธิภาพมาก 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

4.1 ผลการศึกษา 
 
4.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเกาะพะงัน  พบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน  

4.1.2 พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเกาะพะงนั พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะ พบว่า ด้านความถ่ีในการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 1 คร้ัง ดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี เพ่ือตอ้งการท่องเท่ียว/พกัผ่อน ดา้น
แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวเพราะความสวยงามของเกาะพะงนั นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วน
ใหญ่ไดรั้บทราบขอ้มูลจากญาติ/ เพ่ือน/คนรู้จกั มีการวางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียว
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โดยรถยนตส่์วนบุคคล และนกัท่องเท่ียวเดินทางมากบัเพ่ือน/คนรัก  ส าหรับระยะเวลาในการท่องเท่ียวมีจ านวน 1-
3 วนั ส่วนใหญ่เลือกพกัแรมท่ีโรงแรม/รีสอร์ท สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ หาดร้ิน กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ การเท่ียวทะเล/ชายหาด และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี คือ 3,001 
– 5,000 บาท  

4.1.3 การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวในเกาะพะงนั รายละเอียดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการท่องเทีย่ว 

ความคาดหวงั การรับรู้ ความ
แตกต่าง
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลีย่ 
 

(×̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(SD) 

ระดับ ค่าเฉลีย่ 
 

(×̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(SD) 

ระดับ 

ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 3.57 0.901 มาก 3.83 0.863 มาก 0.26 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 3.73 0.874 มาก 4.01 0.810 มาก 0.28 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.56 0.916 มาก 3.77 0.936 มาก 0.21 
ดา้นท่ีพกั   3.73 0.898 มาก 4.00 0.778 มาก 0.27 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.75 0.869 มาก 4.04 0.786 มาก 0.29 

รวม 3.67 0.891 มาก 3.93 0.835 มาก 0.26 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั มีความคาดหวงัต่อองคป์ระกอบ

การท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และดา้นท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 3.73) ดา้นความสามารถในการเข้าถึง 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั ส่วนการรับรู้ต่อองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเกาะพะงนั มีการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียว
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวมีการรับรู้ต่อ
องค์ประกอบการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
4.04) ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.01) ดา้นท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียว ในภาพรวมจะเห็นไดว้่ามีระดบั
การรับรู้มากกว่าความคาดหวงัในทุกด้าน (0.26) ทั้งในด้านความสามารถในการเขา้ถึง (0.26) ด้านส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว (0.28) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (0.21) ดา้นท่ีพกั(0.27) และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (0.29) 
ซ่ึงแสดงว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของ
เกาะพะงนั 
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4.1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเปรียบเทียบจากระดบั
ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียว ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและประสิทธิภาพ 
(Important-Performance Analysis: IPA) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การประเมินความคาดหวังและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 การประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านความสามารถในการเขา้ถึง 
(Accessibility) 
 

จากรูปท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียว ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ การเดินทางมายงัเกาะพะ
งนัสามารถเดินทางไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัไดห้ลายเส้นทาง สภาพถนน
บนเกาะพะงนัมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทาง มีท่าจอดเรือท่ีเพียงพอ และสะดวกในการใชบ้ริการ มีป้ายบอก
ทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวตลอดเส้นทาง ป้ายบอกทางมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย และมีเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัไดอ้ย่างสะดวก เป็นปัจจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม Quadrant C ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวใน
เกาะพะงนัมีระดบัความคาดหวงันอ้ยและมีระดบัการรับรู้ท่ีนอ้ยเช่นกนั 

2) ผลการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attraction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attraction) 

1. การเดินทางมายงัเกาะพะงนัสามารถเดินทางไดง้่าย สะดวก
รวดเร็ว 

2. สามารถเขา้ถึงแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัไดห้ลาย
เสน้ทาง 

3. สภาพถนนบนเกาะพะงนัมีความสะดวกสบายตลอด
เสน้ทาง  

4. มีท่าจอดเรือท่ีเพียงพอ และสะดวกในการใชบ้ริการ 
5. มีป้ายบอกทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวตลอดเสน้ทาง 
6. ป้ายบอกทางมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 
7. มีเสน้ทางเช่ือมโยงระหวา่งแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั

ไดอ้ยา่งสะดวก 

8. แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัมีความหลากหลาย 
9. แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัมีความสวยงาม 
10. แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี

น่าสนใจ 
11. แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 
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จากรูปท่ี 3 พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะ
พะงนัมีความหลากหลาย แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัมีความสวยงาม แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัมีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีน่าสนใจ และแหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั เป็นปัจจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม Quadrant B แสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมากและการรับรู้มากเช่นเดียวกนั 

3) ผลการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4 การประเมินความคาดหวังและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

 
จากรูปท่ี 4 พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อ

นกัท่องเท่ียว มีป้ายส่ือความหมายและการให้ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว มีห้องน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใชง้าน มี
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท์ชัดเจน และมีระบบ
สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา เป็นปัจจยัท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม Quadrant C แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัน้อยและมีการรับรู้น้อยเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี ในด้านจ านวนร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีเพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant D แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงันอ้ยแต่รับรู้มาก 

4) ผลการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นท่ีพกั (Accommodation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 การประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นท่ีพกั (Accommodation) 

12. สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อนกัทอ่งเท่ียว 
13. จ านวนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีเพียงพอ 
14. มีป้ายส่ือความหมายและการใหข้อ้มลูสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
15. มีหอ้งน ้าท่ีสะอาด และเพียงพอต่อการใชง้าน 
16. มีศูนยบ์ริการนกัทอ่งเท่ียว 
17. แหล่งท่องเท่ียวมีสญัญาณอินเตอร์เน็ต และ

สญัญาณโทรศพัทช์ดัเจน 
18. มีระบบสาธารณูปโภคในแหล่งทอ่งเท่ียว เช่น 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
 

19. ความหลากหลายของท่ีพกัแรมในเกาะพะงนั 
20. ความเพียงพอของจ านวนท่ีพกัในเกาะพะงนั 
21. สถานท่ีตั้งของท่ีพกัมีความเหมาะสมและมีความ

ปลอดภยั 
22. ท่ีพกัแรมมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 
23. ท่ีพกัมีราคาท่ีเหมาะสม 
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จากรูปท่ี 5 พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ไดแ้ก่ ความหลากหลายของท่ีพกัแรมในเกาะพะงัน 
ความเพียงพอของจ านวนท่ีพกัในเกาะพะงนั สถานท่ีตั้งของท่ีพกัมีความเหมาะสมและมีความปลอดภยั และท่ีพกั
แรมมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เป็นปัจจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม Quadrant B แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัมากและมีการรับรู้มากเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ในดา้นท่ีพกัมีราคาท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม 
Quadrant C แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงันอ้ยและมีการรับรู้นอ้ยเช่นเดียวกนั 

5) ผลการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) 
 
จากรูปท่ี 6 พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความหลากหลายของกิจกรรม

การท่องเท่ียว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว ความคุม้ค่า (เงิน
และเวลา) ของกิจกรรมการท่องเท่ียว และรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ 
Quadrant B แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมากและมีการรับรู้มากเช่นเดียวกนั 

4.1.5 แนวทางการพฒันาองค์ประกอบการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ผูวิ้จยัไดน้ าประเดน็ท่ีมีช่องว่างระหว่างความส าคญัและประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพฒันาเพ่ือลดช่องวา่งให้
เหลือน้อยท่ีสุด และเสนอเป็นแนวทางการพฒันาองค์ประกอบการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะ
พะงนั ดงัน้ี 1. ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ประกอบดว้ย 1) ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงเกาะ
พะงนั ไดแ้ก่ เพ่ิมความถ่ีในการเดินเรือขนาดเลก็และขนาดกลางให้มากข้ึน ก าหนดตารางการเดินเรือให้ชดัเจนและ
ควบคุมการเดินเรือให้ตรงเวลา  และพฒันาท่าเรือให้มีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 2) ดา้นความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน ได้แก่ พฒันาป้าย สัญลกัษณ์บอกทางให้ชดัเจน และจัดท าเป็น
มาตรฐานเดียวกัน พฒันาเส้นทางคมนาคมบนเกาะให้เป็นถนนเพ่ือการท่องเท่ียว และพฒันาระบบการขนส่ง
สาธารณะให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 2. ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว(Attraction) ประกอบดว้ย 1) 
ส่งเสริมมาตรการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 2) การรักษาความสะอาดและสุขอนามยับริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีสาธารณะ ตลอดจนก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และ 
3) สร้างความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ตลอดจนจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ประกอบดว้ย 1) พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
เช่น ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวแบบครบวงจร แอพพลิเคชัน่ส าหรับการท่องเท่ียวบนเกาะพะงัน การเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (Free WiFi) 2) ส่งเสริมให้มีบริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายประเภท เช่น 

24. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
25. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
26. ความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
27. ความคุม้ค่า (เงินและเวลา) ของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
28. รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 
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ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ร้านอาหารฮาลาล เป็นตน้ และพฒันาร้านอาหารให้ไดม้าตรฐานและถูกสุขอนามยั ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั (SHA) และ 3) ก าหนดราคาของรถขนส่งสาธารณะ และรถเช่าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และจัดท าป้ายหรือโบรชัวร์เพ่ือแจ้งราคาให้ชัดเจน 4. ด้านที่พัก (Accommodation) ประกอบด้วย  
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการด้านท่ีพกัเพ่ือก าหนดมาตรฐานราคาท่ีพกัให้สอดคล้องกับคุณภาพ และ
ก าหนดช่วงเวลาการปรับราคาท่ีพกัทั้งช่วง High Season และ Low Season ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2) ส่งเสริม
ให้มีการพฒันาท่ีพกัให้หลากหลายประเภท และ 3) ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการท่ีพกัมีการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั (SHA) 5. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ประกอบดว้ย 1) จดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าให้แก่นกัท่องเท่ียว 2) พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่ม และ 3) พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความ
หลากหลายทั้งกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

 
4.2 อภิปรายผล 

 
จากการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวของชาวไทยในเกาะพะงัน จงัหวดั 

สุราษฎร์มาเปรียบเทียบดว้ยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ความส าคญัและประสิทธิภาพ (Important-Performance Analysis: 
IPA) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น Quadrant A ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีระดบัความคาดหวงัมาก แต่ระดบัการรับรู้
น้อย แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั ไม่มีจุดอ่อนท่ีตอ้งให้ความส าคญั หรือพฒันาอย่าง
เร่งด่วน สะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงันท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียวได ้โดยส่ือท่องเท่ียวช่ือดงัของสหรัฐอเมริกา Condé Nast 
Traveller ไดท้ าการส ารวจผูอ้่านในหมวดเกาะท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ประจ าปี 2020 พบว่า เกาะพะงนัไดรั้บการคดัเลือก
ให้เป็นเกาะท่ีดีท่ีสุดในเอเชียเป็นอนัดบัท่ี 3 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพขององค์ประกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะ
งนัไดเ้ป็นอย่างดี (The Passport, 2020) ส่วน Quadrant B ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั (Accommodation) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activities) และ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากและมีระดบั
การรับรู้มากเช่นกัน จึงถือว่าเป็นการแสดงถึงจุดแข็งขององค์ประกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงนัท่ีต้องรักษา
คุณภาพและมาตรฐานให้อยู่ในระดบัมากต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาศศุภา น่ิมบุญจาช (2558) ไดศึ้กษา
องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีต่อความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสัน
หนอกววั (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) โดยผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก โดยองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นท่ีพกั ส่วน Quadrant C ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความคาดหวงัน้อยและมีระดบัการ
รับรู้น้อยเช่นกนั ถือเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัรองลงมา โดยองค์ประกอบการท่องเท่ียวดงักล่าว สามารถ
พฒันาให้ดียิ่งข้ึนได ้เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกประทบัใจ และรับรู้เกินความคาดหวงั อนัจะท าให้เกิดความ
พึงพอใจในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cooper (1998) ท่ีกล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Amenities) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัปรัชญา บุญเดช (2561) ท่ี
กล่าวว่า ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) เป็นส่ิงท่ีจะดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใน
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การเดินทางท่องเท่ียว หากนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ย่างสะดวกและใกลชิ้ด จะท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และแมแ้หล่งท่องเท่ียวจะมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการ
เขา้ถึง นกัท่องเท่ียวจะเกิดการรับรู้ท่ีไม่ดีและส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดงันั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแหล่ง
ท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก และการคมนาคมท่ีสะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียว 
ส าหรับดา้น Quadrant D ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความคาดหวงัน้อยและ
ระดบัการรับรู้มาก ซ่ึงถือว่าเป็นความส าเร็จในการพฒันาท่ีควรรักษามาตรฐานท่ีดีอย่างน้ีต่อไป สอดคล้องกับ
การศึกษาของอรรฆพร ก๊กคา้งพลู (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองคป์ระกอบแหล่ง
ท่องเท่ียวด้านอรรถประโยชน์ ชุมชนขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช โดยผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการ
ท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่
จ าเป็นตอ้งรักษามาตรฐานให้ดีอยา่งน้ีต่อไป 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป  

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เกาะพะงนัพบว่า โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวในระดบัมาก 
และมีระดบัการรับรู้ท่ีมากกว่าความคาดหวงั แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเท่ียวโดยใชเ้ทคนิค IPA ยงัมีช่องว่างระหว่างระดบั
ความส าคญั (ความคาดหวงั) และประสิทธิภาพ (การรับรู้) ดงันั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าประเด็นท่ีมีช่องว่าง
ระหว่างความส าคญัและประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพฒันาเพ่ือลดช่องว่างให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และเสนอเป็นแนว
ทางการพฒันาองค์ประกอบการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประกอบดว้ย 5 แนวทาง ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว
(Attraction) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ดา้นท่ีพกั (Accommodation) และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activities) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
1) สร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของเกาะ

พะงนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
2) ส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม

ภายในพ้ืนท่ีเกาะพะงนั  
3) ส่งเสริมความปลอดภยัและสุขอนามยัในแหล่งท่องเท่ียว และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั 

โดยผลกัดนัให้แหล่งท่องเท่ียว และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรองมาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นสุขอนามยั SHA เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวแบบปกติใหม่ (New Normal) 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้องคป์ระกอบการท่องเท่ียวของเกาะ พะงนักบัแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ใกลเ้คียงกนัอยา่งเช่น เกาะสมุย และเกาะเต่า  
2) ศึกษาแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวของเกาะพะงนัส าหรับนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุกลุ่มผูพิ้การ กลุ่มนกัท่องเท่ียว LGBT เป็นตน้ 
3) ศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเกาะพะงนั อนัจะท าให้ไดก้ลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมใน

การกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
4) ศึกษาการประเมินผลการพฒันาองค์ประกอบการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยในเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนการพฒันา และหลงัการพฒันา 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส จ ากดั  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Customer's Satisfaction of Kerry Express Company Limited service in 
Bangkok Metropolis 

 

เทวิกา โพธ์ิแก้ว1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Tawika Phokaeo and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 2) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใช้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์เพรส (Kerry Express)  
จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่ง
เอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส (Kerry Express)  จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใช้
บริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร, บริษัทขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

Abstract 
The objectives of this studies were, 1) to studies the priority of marketing mix factors (7P’s) including the product, 
price, place, promotion, people, and process. 2) To studies customer’s behavior affecting service’s buying decisions 
of Kerry Express Company Limited service in Bangkok Metropolis. And 3) to studies the demographic factors 
affecting service’s buying decisions of Kerry Express Company Limited service in Bangkok Metropolis. The results 
of hypothesis testing showed that, marketing mix factors affecting service’s buying decisions of Kerry Express 
Company Limited service in Bangkok Metropolis with statistically significant at a level of 0.05. And the demographic 
factors affecting service’s buying decisions of Kerry Express Company Limited service in Bangkok Metropolis with 
statistically significant at a level of 0.05. 

                                                             
1 เทวกิา โพธ์ิแกว้ นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ะจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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Keywords: Customer's Satisfaction, Kerry Express (Thailand) Public Company Limited, Marketing Mix Factors 
 

บทน า 
 

การตลาดโลก คือ การคา้ขายแลกเปล่ียนโดยใชห้ลกัสากลและสามารถเช่ือมโยงทุกคนจากทุกมุมโลกเขา้ถึงกันได ้
โดยผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ท่ีมีการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว ปัจจยั
ท่ีท าให้ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เติบโตข้ึนในทุกปี มาจาก 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัแรก ผูป้ระกอบการ มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เน่ืองจากผูซ้ื้อชอบซ้ือออนไลน์ และมีอายุน้อยลง จึงมีฐานผูซ้ื้อเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัร้านคา้
และผูป้ระกอบการทั้งขนาดเลก็ ขนาดยอ่มและขนาดใหญ่ ต่างมีช่องทาง (E-Commerce) เป็นของตวัเองเป็นตวัช่วยใน
ดา้นธุรกิจท่ีในปัจจุบนัมีการขยายและเป็นวงกวา้ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเติบโต
และการเขา้ถึงไดง่้ายของเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีผูค้นสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ในยคุปัจจุบนั
ท่ีทุกคนสามารถใชโ้ซเชียล โดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ และยงัไดน้โยบายของภาครัฐท่ีช่วยเขา้
มาสนบัสนุน อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ตน้ การท่ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยคุของโซเชียลคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียต่างๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูข้าย
และผูซ้ื้อสามารถซ้ือขายสินคา้กนัไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยสั่งซ้ือออนไลน์ ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลันิยมซ้ือ
สินคา้ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งข้ึน จึงส่งเสริมให้ธุรกิจรับฝากส่งพสัดุเติบโตข้ึนตามไปดว้ย 

ในปัจจุบนัการขนส่งของประเทศไทยโดยเฉพาะการขนส่งสินคา้เร่ิมมีทิศทางท่ีชดัเจนข้ึนและมีความส าคญักบั
เร่ืองเศรษฐกิจมากข้ึน ผูใ้ชบ้ริการจึงเร่ิมหนัไปใชบ้ริการขนส่งเอกชนมากข้ึน บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งข้ึนในปี 
พ.ศ. 2549 โดยเป็นบริษทัในเครือของ Kerry Logistics Network Limited (KLN) ซ่ึงมีบริษทัในเครืออยูม่ากมาย ไดแ้ก่ 
โรงแรมแชงกรีล่า หนงัสือพิมพ์ SCMP บริษทัวิลมาร์ บริษทัเคอร่ี โลจิสติกส์ บริษทัเคอร่ี สยามซีพอร์ต และบริษทั
คาร์ท โดยบริการของบริษทัขนส่งเคอร่ี เอก็ซ์เพรส จ ากดั นั้นคือการจดัส่งในวนัถดัไป (ND) ปัจจุบนัมีส านกังานกว่า 
200 แห่ง ทัว่ประเทศไทย มีการจดัส่งพสัดุไปยงัจุดหมายต่างๆ ทั้งคลงัสินคา้ ส านกังาน ร้านคา้ย่อยต่างๆ มากกว่า 
10,000 ช้ินต่อวนั 

การศึกษาธุรกิจขนส่งพสัดุ ของบริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นอีกธุรกิจท่ีน่าสนใจเป็น
ผูน้ าดา้นการให้บริการจดัส่งพสัดุในดา้นภาคเอกชนในประเทศไทยท่ีมีการเติบโตรวดเร็ว โดยบริษทัเคอร่ี เอก็ซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีร้อยละ 134.9 ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2562 และได้
ให้บริการจดัส่งพสัดุภาคเอกชนบริการจดัส่งพสัดุแบบครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกประเภท โดยแบ่งธุรกิจ
จดัส่งพสัดุแบบบุคคล-ส่งถึงบุคคล (C2C)  และธุรกิจก ารจดัส่งพสัดุ แบบธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) ไปยงั ส านกังาน 
คลงัสินคา้  ร้านคา้ปลีก และครัวเรือนทัว่ประเทศ นอกจากน้ี บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการจดัส่งพสัดุภาคเอกชนท่ีมีการ
ให้บริการเก็บเงินปลายทางรายแรกและรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

เน่ืองจากบริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีอตัราการขยายตวัมีจุดให้บริการมากกว่า 16,000 แห่งในทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ มีศูนยค์ดัแยกจ านวน 9 แห่ง ศูนยก์ระจายพสัดุจ านวนมากกว่า 1,200 แห่ง และมีพนกังานมากกว่า 
22,000 คน ทั้งน้ีดว้ยธุรกิจมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว จึงอยากทราบถึงการให้บริการความพึงพอใจของเคอร่ี เอก็ซ์เพรส 
(ประเทศไทย) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อย่างไรก็ตามส่ิงท่ี บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ให้ความส าคญัและตั้งเป็นพนัธกิจของบริษทัคือการ
บริการให้ลูกคา้พึงพอใจ ให้บริการท่ีมีคุณภาพ ใส่ใจพนกังาน รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูถื้อหุ่น และ
เสริมสร้างสังคม โดยการบริการถือเป็นหัวใจส าคญัในการด าเนินงาน จ าเป็นตอ้งมีการปรับกลยุทธองค์กร และ
สอบถามความพึงพอใจเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเคอร่ี เพ่ือเก็บขอ้มูลและน าผลมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นช่องทางท่ีช่วยให้ตลาด
อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) และการใชบ้ริการขนส่งพสัดุในประเทศและต่างประเทศมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล และยงัช่วยภาครัฐบาลตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกัน อนัจะก่อให้เกิดเป็นพลงั
ผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์(Product) ปัจจยัดา้น

ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคลากร (People) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process)  

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี 
(Kerry Express)  จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry 
Express)  จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส 

(Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์เพรส (Kerry 

Express)  จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ประชากรศาสตร์ท่ีเคยใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยเกีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎีความพึงพอใจ 

เกษมสนัต ์ พิพฒัน์ศิริศกัด (2551, หนา้ 8) สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองจากการการไดรั้บบริการ ท่ีพบว่าการให้บริการนั้นเป็นไปตามท่ีคาดหวงั เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
แลว้ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือซ ้ า เกิดความภกัดีในตราสินคา้ และมีการบอกต่อไปยงั
ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ อีก 

จากความหมายของความพึงพอใจขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยินดีหรือรู้สึกมี
ความสุขกบัส่ิงใดส่ิง หน่ึงท่ีก าลงักระท าหรือก าลงัไดรั้บ ซ่ึงความพึงพอใจของแต่ละคนจะแตกต่างกนั เพราะความ
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ตอ้งการของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั และหากผลลพัธ์นั้นเป็นไปตามคาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคล
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ได้
รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้และเป็นปัจจยัในการพฒันาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้
ประสบผลส าเร็จเพ่ือสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ และเป็นตวัขบัเคล่ือนใน
การท างานเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมีก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานต่อไป 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

 
ในการศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการให้บริการ มีนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายความหมายไวด้งัน้ี 
อาเคอร์ (Aaker, 2004, unpaged; อา้งถึงใน ปัณณวชัร์ พชัราวลยั, 2558, หน้า 10) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง 

ความสามารถโดยทัว่ไปในการส่ือสาร หรือส่งมอบการบริการในระดบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจะไดรั้บความคาดหวงัน้ี 
ผูบ้ริโภคไดมี้การแบ่งตามระดบัต่างๆ ระหว่างความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยคิดหลงัจากการซ้ือหรือรับบริการ
สินคา้นั้นไปแลว้ ระดบัความความหวงัต่อบริการแยกออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  

จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์(2556, หนา้ 13) การบริการในความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้น แต่ในเชิงธุรกิจ “การให้บริการ” หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายให้การ
ช่วยเหลือหรือด าเนินการเพ่ือประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการ หรือ 
ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บบริการไปแลว้ อาจเกิดความประทบัใจ
หรือไม่ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น 

จากการศึกษาความส าคญัของการให้บริการขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การให้บริการ เป็นความสามารถทัว่ไปใน
การส่ือสารหรือส่งมอบการบริการในระดบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจะไดรั้บความโดยคาดหวงัน้ีผูบ้ริโภคมีการแบ่งตาม
ระดบัต่างๆ ระหว่างความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยคิดหลงัจากการซ้ือหรือรับบริการสินคา้นั้นไปแลว้ คุณภาพการ
ให้บริการไดม้าจากการรับรู้ท่ีไดรั้บจริงจากความคาดหวงัท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการบริการนั้น การรับรู้ในบริการท่ี
ไดรั้บนอ้ยกว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้ผูรั้บบริการมองคุณภาพการบริการนั้นติดลบ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กนัยากาญจน์ จนัทร์เหล่ียม (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขา

มหาวิทยาลยัรังสิต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน พบว่า มีปัจจยัประชากรศาสตร์เพียง 3 ดา้นเท่านั้นท่ีมีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยัรังสิต คือ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กล่าวคือ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบว่า คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
การให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ และดา้นการเอาใจใส่ 
มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยัรังสิต 
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เมทินี  สุขสวสัด์ิ (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองเปรียบเทียบการให้บริการขนส่งพสัดุระหว่างบริษทัไปรษณยไ์ทย จ ากดั 
กบับริษทั เคอร์ร่ีเอก็ซ์ เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งพสัดุมากท่ีสุด คือ ดา้นความเช่ือถือได้
รองลงมาคือ ด้านความมัน่ใจได้ ส่วนบริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส จ ากัด ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการ
ให้บริการขนส่งพสัดุมากท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการทนัเวลา รองลงมา คือ ดา้นความมัน่ใจได ้และ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการทั้งของบริษทัไปรษณีย์ไทย 
จ ากดั และบริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส จ ากดั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ต่างกนั มีความพึงพอใจการให้บริการ
ขนส่งพสัดุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการขนส่ง
พสัดุทั้งสองบริษทั มีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งพสัดุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการทนัเวลา ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นความเขา้ใจและรับรู้ความ
ตอ้งการ ส่วนดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจการให้บริการ ขนส่งพสัดุ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ในเขต

กรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม เพ่ือใชใ้นการการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) เขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัมาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการสร้างเคร่ืองมือ 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อาชีพ จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการขนส่ง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ วตัถุประสงคใ์นการบริการ ช่วงเวลาท่ีบริการ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส 
(Kerry Express) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 
ผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionaires) ในงานวิจัยคร้ังน้ี โดยมีขั้นตอนกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

ตามล าดบัต่อไปน้ี 
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1. ศึกษาขอ้มูลหนงัสือทางวิชาการ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมตามจุดประสงคข์องงานวิจยั 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามโดยให้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของงานวิจยั น ามาปรับปรุงและ
ดดัแปลงให้เหมาะสม 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) 
5.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 

คน และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยในการทดสอบความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามนั้น ค่าความเช่ือมัน่จะตอ้งมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.70 จะถือว่าขอ้ค าถามนั้นเช่ือถือได ้ดงันั้นในส่วนของ
การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.955 จึงถือไดว้่ามี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างไดจ้ริง (Cronbach, 1951, p.20) 

6.  ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตวัเองให้กบักลุ่มตวัอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จ านวน 400 คน  

7. น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์เพ่ือน ามาใชง้าน 
ส าหรับการตรวจสอบเน้ือหา ผูวิ้จยัน าเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือ

ตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
1. ขอความร่วมมือจากประชาชนผูท่ี้เคยใช้บริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัท าการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
2. ผูวิ้จยัท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด เพ่ือน าขอ้มูลไปบนัทึกและวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจากเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง มาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. ร้อยละ (percentage) 
2. ค่าเฉล่ีย (μ) 
3. ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
4. น าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 
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สรุปผลการวจิยั 
 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

และ เพศชาย จ านวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.8 อายุ 31-40 ปี จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.5 สถานภาพ
โสด จ านวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.5 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 167 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.8 มี
รายได้ 10,001-30,000 บาทจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชน เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการจัดส่งพสัดุ 1-2 ต่อสัปดาห์จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มี
ค่าใชจ่้าย 41-100 บาท จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ใชบ้ริการจดัส่งพสัดุโดยในช่วงบ่าย จ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.8 โดยให้ความส าคญักบัการจดัส่งเร็ว จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และ มีจุดประสงคคื์อ เพ่ือ
การส่งสินคา้ จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 

3. ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส 
(Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็น จ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาด โดยรวม 

ส่วนประสมทางการ ( X ) S.D. ระดับความคดิเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.85 .582 มาก 
ดา้นราคา 3.62 .697 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.80 .640 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.83 .646 มาก 
ดา้นบุคลากร 3.78 .622 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.77 .651 มาก 
ดา้นกระบวนการ 3.74 .709 มาก 

รวม 3.78 .566 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอยา่งให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของใช่บริการขนส่ง
เอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.78) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) รองลงมาคือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =3.83)  และล าดบัสุดท้ายคือ ด้านราคา มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.62) 
ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะอธิบายตาม

สมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส 

(Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี 

เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจากผู้ใช้บริการติดตามโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ และทราบขั้นตอนและมีโปรโมชัน่พิเศษทุกเดือนเพ่ือกระตุ้นให้
ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจกบับริการของขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ สุภา
ภรณ์ ส่องแสง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และการการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ดา้น จ านวนบริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ท่ีใช้
ดา้นระยะเวลาในการช าระเงิน และดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั   

 ดา้นบุคลากรส่งผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจาก การให้บริการของพนกังานของบริษทัเคอร่ี เอก็ซ์เพรส (Kerry Express) มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน และใส่ใจในบริการกับผูใ้ช้บริการทุกคนเท่าเทียมกันท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจและเลือกใชบ้ริการกบับริษทัเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ นิติพล ภูตะ
โชต (2561) ได้ศึกษาเ ร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อบริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการให้บริการ โดยรวม มีความพึงพอใจในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่าง
กนัของผูบ้ริโภคผูใ้ชบ้ริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่น มีความพึงพอใจ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ด้านลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) 
จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีเคอ
ร่ี เอ็กซ์เพรส มีความสะดวกสบาย มีเก้าอ้ีให้นัง่รอเพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับการจดัส่งพสัดุท่ีเพียงพอกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ปรียานุช ศิริไพบูลยท์รัพย ์(2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า มี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Kerry Express คือ ปัจจยั
ดา้นพนกังานและการแกปั้ญหา และปัจจยัดา้นคุณภาพการส่งมอบและการติดตามขอ้มูล เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ส่งความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดว้่าพสัดุนั้นจะจดัส่งถึงมือผูรั้บอยา่งแน่นอน 

ดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการขนส่งเอกชนเคอร่ี เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการประหยดัเวลาในการใชบ้ริการจดัส่งสินค้าดงันั้นการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้งย่อมเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ จุไรพร 
พินิจชอบ (2560) ไดก้ารศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผูป้ระกอบการขนส่งของกลุ่ม
ผูค้ ้าอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ผูป้ระกอบการ ขนส่งของกลุ่มผูค้า้อีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งส้ิน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นช องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกายภาพและการ
น าเสนอ และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อผูป้ระกอบการขนส่งสมยัใหม่มากกว่า  

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอก็ซ์เพรส 
(Kerry Express) จ ากดัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
ความถ่ีในการส่งพสัดุ ค่าใชจ่้ายในการส่งพสัดุ เหตุผลในการส่งพสัดุ และจุดประสงคใ์นการจดัส่งพสัดุท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอก็ซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดัในเขตกรุงเทพมหานคร อาจ
เน่ืองมาจาก พฤติกรรมในการใชบ้ริการบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอก็ซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดัของคนในเขต
กรุงเทพมหานครนั้นสามารถประเมินไดจ้ากความถ่ีในการใชบ้ริการ ค่าบริการ หรือวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการท่ี
แตกต่างกัน ดงันั้นการบริการโดยรวมของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ย่อมเป็นส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ปรียานุช ศิริไพบูลยท์รัพย ์(2560) ไดท้  าการศึกษา
เ ร่ือง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการของของกลุ่มตวัอย่าง โดยจากการ
วิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษา และรายได้ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Kerry 
Express เพราะทุกระดบัการศึกษา และทุกระดบัรายได ้จะไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนั ความพึงพอใจจึงไม่แตกต่าง
กนั  

สมมติฐานท่ี 3 ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์
เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใช้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอ็กซ์เพรส (Kerry 
Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เน่ืองจากลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ  ของ
มนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้โดยลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนั (ส านกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ, 2554) ดงันั้นลกัษณะของประชากรศาสตร์ ในดา้น อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจึงมีผลต่อการตดัสินใชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ีเอก็ซ์เพรส (Kerry 
Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ กนัยากาญจน์ จนัทร์เหล่ียม (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยัรังสิต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า มีปัจจัย
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ประชากรศาสตร์เพียง 3 ดา้นเท่านั้นท่ีมีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยั
รังสิต คือ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กล่าวคือ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของใช่บริการขนส่งเอกชนเคอร่ี 

เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตามล าดบั ดงันั้นบริษทัสามารถท่ีจะปรับปรุงและ
พฒันาการให้บริการในดา้นท่ีมีผลการวิจยัออกมาในระดบัมาก เพ่ือก่อให้เกิดการบริการท่ีดีข้ึนซ่ึงสามารถส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการให้สูงข้ึนไปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป  

 
ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของตวัพนักงานควบคู่ไปกับการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่ง 

เพ่ือท่ีจะสามารถน าขอ้มูลทั้งสองส่วนมาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ  
ควรศึกษาวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นประโยชนในการปรับปรุงและพฒันาการ
ให้บริการการส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งพสัดุหรือธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะการด าเนินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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Thasana Boonkwan and Thanawan Rangyai 
 

บทคดัย่อ   
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและน าเสนอโมเดลของกลยทุธ์การตลาดเพ่ือ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามผ่านการหาความเท่ียงตรงและมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอา้งอิง ประกอบดว้ย สถิติเชิงอนุมาน ค่าสหสมัพนัธ์  ค่าตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่าตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Bartlett’s Test of 
Sphericity และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิม พฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีก
ดั้งเดิม และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิผล
การใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สุดทา้ยผลของโมเดลพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม คือพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ และกลยุทธ์การตลาดส าหรับพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
 
ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมผู้ใช้บริกำร, ร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม, กลยทุธ์กำรตลำด 
 

Abstract 
This research considers to propose Marketing Strategy Model for Traditional Trade Development Chonburi .  This 
study is a quantitative and qualitative research method. The sample of this research was users that have used 
traditional retailers who live in the Chonburi. The total sample size was 400 samples for questionnaire to determine 
the accuracy and the reliability of 0.96. Statistical analysis is descriptive statistics which include Frequency, 
percentage and arithmetic mean, Standard deviation. According to the statistics and inferential statistics such as 
Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural 
equation analysis (SEM).  
                                                             
1 คณะเทคโนโลยี สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยียานยนตม์หาชยั จ. สมุทรสาคร 74000 email : drthasana@yahoo.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง จงัหวดักรุงเทพฯ 10240 
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The study found that behavior of customer had a positive effect and direct relationship on marketing s trategies. 
Behavior of customer had a positive effect and direct relationship on effective use of marketing strategies. The 
marketing strategies had a positive effect and direct relationship on effective use of marketing strategies. The 
causal model shows the factors that effect to effective use of marketing strategies for Traditional Trade 
Development in Chonburi are behavior of customer and marketing strategies for traditional trade development. 
 
Keywords: Behavior of customer, Traditional Trade, Marketing strategies 
 

1.  บทน า 
 
     ธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทส าหรับการด าเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เป็นวิถีชีวิตของชาวบา้น ธุรกิจคา้ปลีกในเร่ิมแรกมีลกัษณะเป็นร้านขายของช าขนาดเลก็ตั้งอยูต่ามชุมชน 
ตามหมู่บา้น ตามตึกแถว จ าหน่ายสินคา้จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั ใชต้น้ทุนในการด าเนินงานไม่
มาก มีการบริหารจดัการร้านคา้อยา่งง่ายไม่ซับซ้อน เรียกว่า ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม หรือร้านขายของช า หรือร้านโชว
ห่วย ในขณะท่ีประเทศเจริญรุ่งเร่ืองข้ึนไดมี้รูปแบบธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ข้ึนมาและมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
การขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกทั้งระบบและยงัคงมีแนวโน้มขยายตวั
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างตน้ 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมเขา้ใชบ้ริการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท า
ให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวนลดลงและไม่สามารถแข่งขนัได ้ในภาวะปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกแข่งขนั
รุนแรง ในขณะท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมยงัมีโอกาสปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดและเติบโตได ้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจุดเด่นท่ี
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ไม่มี เช่น การผกูพนักนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย รูปแบบการขายสินคา้มีลกัษณะการแบ่งสินคา้
ขายตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ถือว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมสามารถเติบโตและอยูร่อดได ้
แต่ยงัคงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ เช่น วิธีการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม การขายสินคา้ให้แตกต่างจากร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ เป็นตน้  
     จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี โดยมุ่งศึกษาแนวทางการตลาดส าหรับก าหนด กลยุทธ์
ส าหรับร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี ใชต้วัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม กลยุทธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดส าหรับ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
     1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
     2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในในจงัหวดัชลบุรี 
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     3.  เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในในจงัหวดัชลบุรี  
     4.  น าเสนอโมเดลของกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
 

1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 
     1.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย แรงจูงใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ     
     1.2.2 ตวัแปรคั้นกลาง ไดแ้ก่ กลยุทธ์การตลาดร้านคา้ปลีกดั้งเดิม จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย กลยุทธ์คุณภาพ
การบริการ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านท าเลท่ีตั้ง กลยุทธ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกลยทุธ์ดา้นกระบวนการบริการ 
     1.2.3 ตวัแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกดั้งเดิม จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
 
     พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นการเลือกซ้ือหรือการเลือกบริโภคสินคา้ การ
ยอมรับสินคา้นั้นๆ การใชสิ้นคา้ และการใชก้ารบริการนั้นๆ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกภายใตค้วามรู้สึก ความนึกคิด การแสดงออก
ส าหรับการเลือกซ้ือสินคา้และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี Armstrong and 
Kolter (1990) ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรมการซ้ือเกิดข้ึนไดจ้ าเป็นตอ้งมีเหตุและส่ิงเร้า จากส่ิงเร้าน าไปสู่เป็นแรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือสนองต่อส่ิงเร้า ส่ิงเร้าสามารถแบ่งได ้2 ส่วนไดแ้ก่ (1) ส่ิงเร้าทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
ทางการตลาด และ (2) ส่ิงเร้าภายนอก ประกอบดว้ยการเมือง วฒันธรรม สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ในการ
เลือกซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นๆจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจในหลายประเด็นนอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคแต่ละรายมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัได ้
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 
 
     คุณภาพการบริการ (Service Quality and SERVQUAL) หมายถึง ระดบัความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัใน
การได้รับบริการของผูใ้ช้บริการ (ก่อนได้รับบริการ) กับการบริการท่ีผูใ้ช้บริการไดรั้บบริการจริง (หลงัไดรั้บ
บริการ) และคุณภาพของการบริการจะเกิดข้ึนในระหว่างท่ีส่งมอบการบริการ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1988) 
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     การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management ) เป็นการรักษา การสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้และขยายความสมัพนัธ์กบัคู่คา้รายอ่ืนๆการสร้างความสมัพนัธ์จะตอ้งเร่ิมจากองคก์ร และใชกิ้จกรรมทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ และขยายความสัมพนัธ์ (Gronroos, 1990) โดยท่ีกิจกรรม
ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือสร้างความสมัพนัธ์ซ่ึงตอ้งกระท าต่อลูกคา้อาจเป็นคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย
แต่ละรายมุ่งเน้นให้ลูกคา้มีการรับรู้ท่ีดีเกิดความเข้าใจตลอดจนรู้สึกชอบองค์กรและสินคา้หรือการบริการของ
องค์กร โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทาง ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์รกบัลูกคา้ให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
     ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดและมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดในส่วนอ่ืน เน่ืองมาจาก
ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการ แต่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ
จะก่อให้เกิดตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ (Kotler, 1999) ตวัแปรดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและ
ด้านกระบวนการบริการ เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัเช่นกันสอดคลอ้งกับ สุกัญญา พยุงสิน 
(2553) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัลยทุธ์การตลาด พบว่ากลยทุธ์การตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น
บุคลากร และดา้นการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาด
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพใจ และเกิดความจงรักภกัดี  
     นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธณษว์รรณ ร่างใหญ่ (2562) ไดท้ าการศึกษารูปแบบกลยทุธ์การตลาดส าหรับพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย พบว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นราคา ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการบริการ และดา้นท าเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์
การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) คือระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลนั้นๆต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงอันเกิดจากผลของทศันคติท่ีดี ความสนใจของบุคคลท่ีดี และการรับรู้ในระดบัหน่ึงจากประสบการณ์ 
Kandampully and Suhartanto (2000) กล่าวว่า ความรู้สึกพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บส่ิงท่ี
ตนตอ้งการและปรารถนาตามความคาดหวงั ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะมีระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ลูกคา้จะพอใจมากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีธุรกิจมอบให้กบัลูกคา้ ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดรั้บจากธุรกิจ 
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
 
     ความจงรักภกัดี  เป็นขอ้ผูกมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ าหรือให้การอุปถมัภ์สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลนั้นพึงพอใจ
อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในอนาคต จะเป็นลกัษณะของการซ้ือในตราสินคา้เดิมหรือชุดของตราสินคา้เดิมซ ้ า
เท่านั้น (Oliver, 1999) และไดท้ าการวดัระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ของบริษทัจากระดบัทศันคติของลูกค้าท่ีมี
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ความรู้สึกต่อสินค้าหรือบริการได้แก่ความเช่ือ(Beliefs) เป็นความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของตราสินค้าหรือ
บริการ ทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ และ พฤติกรรม (Conation) เป็นความ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือทุกอย่างท่ีเป็นสินคา้หรือบริการ นอกจากน้ีไดจ้ าแนกระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้เชิงทศันคติ 4 
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั Cognitive Loyalty หมายถึงระดบัความจงรักภกัดีท่ีไม่ลึกซ้ึง  ลูกคา้เร่ิมมีประสบการณ์ความพึง
พอใจต่อสินค้าในระดบัน้ีเป็นเพียงความผูกพนัในระดบัต ่าและเป็นการซ้ือโดยทัว่ไป ระดบั Affective Loyalty 
หมายถึง ลูกคา้เร่ิมมีความจงรักภกัดีท่ีลึกซ้ึงมีความชอบต่อผูใ้ห้บริการ ระดบั Conative Loyalty  หมายถึง ระดบั
ความจงรักภกัดีในระดบัพฤติกรรมระดบัน้ีลูกคา้มีความเขา้ใจ  และมีประสบการณ์ตามความรู้สึกท่ีมีต่อสินคา้และ
บริการนั้น  มีพฤติกรรมดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้ า และระดบั Action Loyalty  เป็นความจงรักภกัดีอยู่ในรูปของการ
กระท า  มีพฤติกรรมดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองไม่เปล่ียนไปซ้ือสินคา้หรือบริการอ่ืน (Oliver ,1999) 
 

3.  วธีิการศึกษา  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
     การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเป็นตวัสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณ เคร่ืองมือส าหรับการวิจยั
เชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับเคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบการ
สมัภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) 
     กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ศึกษาวิจยัคือ ผูใ้ช้บริการท่ีเคยใช้บริการซ้ือสินคา้ท่ี
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี ทั้งน้ีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 400 ตวัอย่างจากการ
ค านวญตามสูตรการสุ่มตวัอยา่งของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ทั้งน้ีไดศึ้กษาผูใ้ชบ้ริการ
ซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยัในจงัหวดัชลบุรีโดยใช ้11อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง
ชลบุรี อ  าเภอพานทอง อ าเภอพนสันิคม อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอเกาะจนัทร์ อ  าเภอบา้นบึง อ าเภอศรี
ราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชงั  ในแต่ละอ าเภอจะมีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกระจายอยูท่ ัว่ไป 
ทั้งน้ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาเฉพาะร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มีการเก็บขอ้มูลแบบ
บงัเอิญ ผูวิ้จยัใชข้นาดตวัอยา่งท่ีเป็นสดัส่วน และวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัใชก้รอบขนาดตวัอย่าง จ านวน 11 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองชลบุรี อ  าเภอพานทอง อ าเภอ
พนสันิคม อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอเกาะจนัทร์ อ  าเภอบา้นบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอ
สัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชงั ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีเป็นสัดส่วนจากจ านวนประชากร 11 อ าเภอ 
ในจงัหวดัชลบุรี และขั้นตอนท่ี 3 ผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามจ านวนจนครบ 400 คน ระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 
2563 โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามได้ท าการแจกแบบสอบถามตามจ านวน 400 ตวัอย่าง และให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
     กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี ผูเ้ช่ียวชาญ 
และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมในจังหวดัชลบุรี จ านวน 8 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
     เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกบักลุ่ม
ตวัอย่าง มีโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการซ้ือ
สินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วน
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ประกอบดว้ย แรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ 
และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นดา้นกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ประกอบดว้ย
ด้านคุณภาพการบริการ ด้านการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง  ด้านส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการบริการ และส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม ประกอบดว้ย ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ และใชแ้บบสอบถามผ่าน
การหาความเท่ียงตรงและมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 
     เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประเด็นส าคญัของแต่ละ
หัวข้อ ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางท่ีศึกษาเน้ือหาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกบัการ
สมัภาษณ์ เร่ือง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้น
กลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
      
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชก้ารทดสอบทางสถิติ โดยวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ 
(Structural Equation Modeling : SEM) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคร้ังน้ีผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
แบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลและวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัต่อไปน้ี 
     ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม กลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมใน
จงัหวดัชลบุรี 
     ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy และค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน   
     ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) เพ่ือน าเสนอโมเดลของ
กลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ้านคา้ปลีก
ดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี ร ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ย 
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การจ าแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การเช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กัน การสรุปตีความด้วยการ
บรรยายผล และการน าเสนอผลวิจยั 
 

4 ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
     ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และศึกษาวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
     ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีช่วงอายุ 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.50 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.50 ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 47.50 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 41.25 
     ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรีมีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.52 โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการและดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และ 3.47 ตามล าดบั ขณะท่ีพฤติกรรมดา้นแรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยท่ีดา้นคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.47 ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ดา้นราคาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ดา้นกระบวนการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ในขณะท่ี
ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 โดยท่ีความจงรักภกัดีของลูกคา้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และความ
พึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17  
     ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน 
     ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปร 
     ตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดไดแ้ก่ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 
0.68 รองมาคือ แรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.62 และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.54 ทั้งน้ีตวัแปรกลยทุธ์
การตลาดมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการ เท่ากบั 0.62 รองมาคือ ดา้นราคา 
เท่ากบั 0.60 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เท่ากบั 0.46 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เท่ากบั 0.44 ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง เท่ากับ 0.38 และด้านกระบวนการบริการ เท่ากับ 0.37 ตามล าดบัและ ตวัแปรประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.75 รองมาคือ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.57  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงและค่าสถิติการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของโมเดล
ความสมัพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาด และประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
ตวัแปรตาม      ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาด      กลยทุธ์การตลาด 
                                               (OUTM)                                              (MKTS) 
          ตวัแปรตน้  TE IE DE  TE IE DE 
ตวัแปรสาเหตุ 
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 0.62** 0.35** 0.27**  0.73**    - 0.73** 
(PYCO)   (0.03) (0.09) (0.08)  (0.06)  (0.06) 
กลยทุธ์การตลาด  0.84**    - 0.84**   
(MKTS)   (0.06)  (0.06)   
 
สมการโครงสร้าง (SEM)  MKTS    OUTM 
 R2   0.54     0.52 
หมายเหตุ **p-value < 0.01, * p-value< 0.05 ตวัเลขในวงัเลบ็ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SE),  
TE = ความสมัพนัธ์รวม, DE = ความสมัพนัธ์ทางตรง และ IE = ความสมัพนัธ์ทางออ้ม  
 
     จากตารางท่ี 1 เป็นการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผลการวิจยัยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ดงัน้ี   
     วตัถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
     สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.73 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสมัพนัธ์รวมต่อตวัแปรกลยทุธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.73  
     วตัถุประสงค์ขอ้ 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
การใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในในจงัหวดัชลบุรี 
     สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ
มีความสมัพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
เท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีความสัมพนัธ์ทางบวกเท่ากับ 0.35 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปร
ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.62   
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     วตัถุประสงคข์อ้ 3 เพ่ือศึกษากลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้
กลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในในจงัหวดัชลบุรี 
     สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเพ่ือ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.84 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปร
ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.84 
     ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมจังหวดัชลบุรี 
ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการ   
     จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมตอ้งให้ความส าคญักบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการให้มาก
ข้ึน การก าหนดกลยทุธ์การตลาดของของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรม
ของผูใ้ช้บริการ ด้านกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกดั้งเดิมโดยมากแลว้ผูป้ระกอบการจะให้ความส าคญัแก่
คุณภาพการบริการให้สูงกว่ามาตรฐาน นอกจากน้ีตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ระกอบการของร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยจะเน้นให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ วิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะใช้
การจดักิจกรรมทางการตลาด เช่น ส่วนลด การให้โปรโมชัน่ การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับของรางวลั จดักิจกรรม
พิเศษให้ผูใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วม และการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ ในส่วนของสถานท่ีร้านคา้ตอ้งมีความ
สะอาด มีความปลอดภยั แสงสว่างเพียงพอ เป็นตน้ นอกจากน้ีราคาขายควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ และมี
ระบบกระบวนการบริการ   
     ส่วนท่ี 4 ผลการน าเสนอโมเดลกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
     ผลการน าเสนอความสอดคลอ้งของโมเดลกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งหมดผ่านข้อก าหนดเกณฑ์วดั
มาตรฐานตามสมมติฐาน โดยมีค่า Chi-square = 59.73, ค่า Chi-square/df  = 1.87, P-Value = 0.07, GFI = 0.93, 
AGFI = 0.97, RMR = 0.01, RMSEA = 0.00 และ N = 377.32    
 
     ผูวิ้จยัขอเสนอโมเดลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
ในจงัหวดัชลบุรีตามรูปภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตวัเลขจากค่าประมาณการ(Estimate) Chi-Square=59.73, df=32, p-value=0.07, RMSEA=0.000 
รูปที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี 
 

อภปิรายผล 
     
     พฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีก
ดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี (สมมติฐานท่ี1) พบว่าเม่ือมีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้กลยทุธ์การตลาด
เพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย จากการศึกษายงัพบว่าพฤติกรรมการของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมีนยัส าคญัต่อกลยทุธ์การตลาด ทั้งน้ีทศันคติ
ของผูใ้ชบ้ริการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Makarem and Mudambi (2007) พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การตลาดส าหรับ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดา้นความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ นอกจากน้ีทศันคติและการรับรู้ในคุณภาพ
ของสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค 

การรับรู้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

ประสิทธิผลการ

ใชก้ลยทุธ์

การตลาด 

พฤติกรรม

ผูใ้ชบ้ริการ 

แรงจูงใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

กลยทุธ์

การตลาด 

คุณภาพ 
การบริการ 

ทศันคติของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

การบริหาร 
ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ 

กระบวน 

การบริการ 

 
ความจงรักภกัดี

ของผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

ราคา 

ท าเลท่ีตั้ง 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ทางกายภาพ 

0.62** 

0.46** 

0.73** 

0.62** 

0.75** 0.57** 

0.84** 0.27** 

0.60*

0.38** 

0.44** 

0.37** 

0.54** 

0.68
** 
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     พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี (สมมติฐานท่ี 2) พบว่า เม่ือพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการมีเพ่ิมข้ึนจะส่งผล
ท าให้ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดีข้ึน และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีดีข้ึน
จะส่งผ่านกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ซ่ึงจะส่งผลให้การใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้
ปลีกดั้งเดิมดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pavey and Spark (2009) พบว่าทศันคติและแรงจูงใจจะมีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pollack (2009) พบว่าทศันคติมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ  
     กลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี (สมมติฐานท่ี 3) พบว่ากลยทุธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ไดแ้ก่ 
ด้านคุณภาพการบริการ ด้านราคา ด้านการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการบริการ และดา้นท าเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และดา้นคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม แสดงว่าเม่ือมีกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพ่ิมข้ึนตาม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Khattab and  Aldehayyat (2011) กล่าวว่าคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพการบริการสูงกว่ามาตรฐานจะน าไปสู่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธณษว์รรณ ร่างใหญ่ (2562) ไดท้  าการศึกษารูปแบบกลยทุธ์การตลาดส าหรับพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย พบว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นราคา ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการบริการ และดา้นท าเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์
การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  
 

5 สรุปผลการศึกษา 
      
     จากโมเดลกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในจังหวดัชลบุรี ท่ีได้จากการวิจัย และจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้าค้าปลีกดั้งเดิม ผูเ้ช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิม และประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมควรค านึงถึงประสิทธิผลการใช้
กลยุทธ์การตลาดซ่ึงไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการให้เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีการ
ใชก้ลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ 
เป็นส่ิงส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งปลูกผงัสร้างทศันคติให้กบัผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ในแง่ของสินคา้และ
บริการตอ้งแตกต่างและหาไม่ไดใ้นร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ รวมถึงให้ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ได้
รับรู้ถึงการเอาใจใส่ การบริการท่ีดี และมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงรองมาคือการสร้างการ
รับรู้ของผูใ้ช้บริการ และการสร้างแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ีพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ น ามาก าหนดกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี (1) ดา้นคุณภาพการบริการ ควร
มีสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการตามท่ีคาดหวงัได ้ควรเพ่ิมสินคา้ให้มีความหลากหลาย และการขายสินคา้ควร
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ให้ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้สามารถก าหนดปริมาณการซ้ือได ้เอาใจใส่ในการบริการ และแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะ
บริการขายสินคา้ (2) ดา้นราคา ท่ีส าคญัผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้สามารถท าการต่อรองราคาได ้ควรมีราคาสินค้าท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั (3) ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
ควรสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยการให้ส่วนลด หรือจดัท าบตัรส่วนลดให้กบัผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
สมาชิกประจ าของร้าน เป็นตน้ (4) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกท่ีตอ้งค านึงถึง โดยควร
จดัร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ให้มีการจดัเรียงสินคา้ให้มีความเหมาะสม ภายในร้านให้มีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 
มีความปลอดภยั มีการตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมกบัเทศกาลต่างๆเช่นวนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ เป็นตน้ (5) ดา้น
ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ควรมีท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง เช่น ตั้งอยูใ่กลชุ้มชน และ (6) ดา้นกระบวนการ
บริการ ควรมีการแนะน าสินคา้และแจง้ราคาอย่างชดัเจน มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลสินคา้อยา่งเป็นระบบ และควรมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการค านวญอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วเป็นตน้  
 

บรรณานุกรม 
 
สุกญัญา  พยงุสิน. (2553). กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต.  

สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 
ธณษว์รรณ  ร่างใหญ่. (2562). รูปแบบกลยทุธ์การตลาดส าหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย. การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการและการเป็นผูป้ระกอบการ, ISSN : 2465-4876, หนา้ 
894-906. 

Armstrong, Gary & Philip, Kotler. (1990). Marketing an Introduction. (2nd ed.). New Jersey, USA : Prentice Hall 
Gronroos, C. (1990).  Service management and marketing. Lexington, MA : Lexington Books 
Kandampully, J. and Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry : the role of customer  

satisfaction and image. International Journal of Contemporary HospitalityManagement. Vol. 12 Iss : 6 
pp. 346-351. 

Kotler. (1999). Kotler on marketing : How to create, win and dominate markets. New York : Free Press. 
Khattab, S. A. A. and Aldehayyat, J. S. (2011). Perceptions of service quality in Jordanian hotels.  Internat ional 

Journal of Business and Management, Vol. 6 No. 7, pp 226-233. 
Makarem, Mudambi. (2007). Satisfaction in technology-enabled service encounters. N.p. 
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing. Vol. 63 pp. 33-44. 
Parasuraman, A.,  Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988).  SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 

con-sumer perceptions of service qualit. Journal of Retailing. Vol 64. pp 12-40. 
Pavey and Sparks. (2009).  Reactance, autonomy and paths to persuasion. n.p. 
Pollack. (2009).  Linking the hierarchical service quality model to customer satisfaction and loyalty. n.p. 
Yamane, T. (1973). Statistics : An introductory analysis (3 rd ed.) New York:  Harper and Row. 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 879 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัความสามารถในการท าก าไร 
ของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ 

Relationship between financial ratios and profitability of large commercial 
banks. 

 

ทิฆัมพร กระทู้ 1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Thikhamphon Kratoo and Phusit Wonglorsaichon 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถใน
การท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ โดยเก็บขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาสซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาส ตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาคือ 
งานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation Analysis) วิเคราะห์สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Linear Regression) ดว้ยวิธี Pooled OLS (Ordinary Least Squares : OLS) 
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) คือ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) โดยมีความสัมพนัธ์ เชิงบวก หรือ มีทิศทางเดียวกนั และ อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน (OER) โดยมีความสมัพนัธ์ เชิงลบ หรือ มีทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน
อตัราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (FBI) อตัราส่วนต่างรายได้ดอกเบ้ีย (NIM) อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) ซ่ึงอตัราส่วนท่ีน ามาศึกษาดงักล่าวสามารถแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชยไ์ด ้
 
ค ำส ำคัญ: อัตรำส่วนสภำพคล่อง, อัตรำส่วนด้ำนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน , อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์, ธนำคำรพำณิชย์ 
 

Abstract 
This research study aimed to study the relationship between financial ratios and profitability of large commercial 
banks. The quarterly financial statements which were secondary data were collected from the fourth quarter of 
2015 to the third quarter of 2020 for a total of 20 quarters. This research used statistical tools for data analysis, 
namely Descriptive Statistics, Correlation Analysis, Multiple Linear Regression and Pooled OLS (Ordinary Least 
Squares) method: OLS 
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The results of the study showed that Relative to profitability, or the rate of return on assets (ROA), is the liquidity 
ratio (LR) with a positive correlation, or with the same direction, and the operating efficiency ratio (OER) with 
correlation. Negative or opposite direction At a statistically significant level of 0.05, the income, fees and service 
(FBI) ratio, interest income margin (NIM) ratio, the non-performing loan to total credit (NPL) ratio had no 
relationship with performance. Profit or rate of return on assets (ROA), the ratio studied above, can reflect the 
financial liquidity of commercial banks. 
 
Keywords: liquidity ratio, operating efficiency ratio, return to asset ratio, commercial bank  
 

1. บทน า 

 
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยเป็น

แหล่งรับฝากเงิน แหล่งระดมเงินทุน แหล่งกู้ยืมเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ  เพ่ือใชใ้นการอุปโภค
บริโภค ด าเนินกิจการธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้ผูวิ้จยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ ในงานวิจยัน้ีจะศึกษาจาก 1.อตัราส่วนสภาพคล่อง โดยธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บดอกเบ้ียเงินกู้
จากผูท่ี้กูย้ืมเงินหรือขอสินเช่ือ ถือเป็นรายไดข้องธนาคาร และธนาคารพาณิชยจ์ะจ่ายดอกเบ้ียแก่ลูกคา้เงินฝากหรือ
ลูกคา้ท่ีน าเงินมาลงทุนเพ่ือเป็นผลตอบแทน 2.อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ ซ่ึงรายไดค้่าธรรมเนียม
และค่าบริการเป็นรายไดท่ี้มีความส าคญัในล าดบัถดัมาจากรายไดด้อกเบ้ีย 3.อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการหารายได้จากส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย 4.อตัราส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็นค่าใชจ้ากการด าเนินงานเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ โดยอตัราส่วนน้ี
จะบอกถึงความสามารถในการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้ายของธนาคาร 5.อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเช่ือรวม อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นถึงสดัส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดว้่ามีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด 
ซ่ึงส่งผลต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ สะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

จากความส าคญัดงักล่าวของธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินกับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยจะใช้ข้อมูลของ
อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ต่ออตัราผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิ (ROA) ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่   
 

วัตถุประสงค์ 
      

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ 
(ROA) ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
      

1. เป็นแนวทางให้นกัลงทุนท่ีศึกษางานวิจยัน้ีสามารถตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาบริหารจดัการอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความสามารถในการ

ท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และเป็นแนวทางการประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานดา้นนโยบาย
ของสถาบนัการเงิน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงนิฝาก (Loan to Deposits : LD) 
เป็นการวิเคราะห์อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินฝาก หากอตัราส่วนดงักล่าวมีค่าสูงมากข้ึนและแสดงธนาคารพาณิชย์
สามารถปล่อยสินเช่ือไดม้ากและสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยล์ดลง หากอตัราส่วนดงักล่าวเขา้ใกล ้100% จะ
สะทอ้นให้เห็นว่า ธนาคารมีความสามารถในการปล่อยสินเช่ือไดล้ดลง และ อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเช่ือจะ
ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงผลต่างของดอกเบ้ียรับจากการปล่อยสินเช่ือและ
ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินรับฝากนั้นจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรเช่นกนั หากธนาคารมีอตัราส่วนสินเช่ือต่อ
เงินฝากต ่า หมายถึง ธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่องสูง จะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรลดลง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัพบว่า ธนาคารพาณิชยต์อ้งบริหารอตัราส่วนดงักล่าวให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการปล่อยสินเช่ือและสร้างรายไดแ้ละก าไรแก่ธนาคาร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั (สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ, 2551) (พิมพิกา พงษพ์านิช, 2561) (ยอด หนูไกร, 2544) 

 
2. อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (Fee Base Interest Ratio : FBI) 
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างรายไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่รายไดด้อกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงรายได้

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นรายไดท่ี้มีความส าคญัในล าดบัถดัมาจากรายไดด้อกเบ้ีย โดยปัจจุบนัธนาคาร
พาณิชย์ให้ความสนใจในการเพ่ิมสัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมมากข้ึน และมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานรวมถึงพฒันาผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน เพ่ือให้
ลูกคา้มาใชบ้ริการและธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึนความสามารถในการท าก าไรก็
เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัพบว่าอตัราส่วนรายไดธ้รรมเนียมและค่าบริการ มีความสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท์ุกกลุ่มในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุภา
พร ประเสริฐสิริเจริญ, 2551) (จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน, 2552) 

 
3. อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ (Net Interest Margin : NIM) 
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการหารายไดข้องธนาคารพาณิชย์จากส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่าย โดยมีรายการท่ีส าคญัแบ่งเป็น ดา้นดอกเบ้ียรับ ไดแ้ก่ ปริมาณสินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ ทั้งน้ี 
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การก าหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนต่าง ๆ เช่น ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุน
ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของลูกคา้แต่ละรายกรณีท่ีลูกคา้อาจไม่สามารถช าระหน้ีได ้ตน้ทุนการด าเนินงาน และ
ประมาณการผลก าไรเพ่ือการด าเนินธุรกิจและการเติบโตในอนาคต  ขณะท่ีดา้นดอกเบ้ียจ่ายไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งจ่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีมาฝากเงิน หากตน้ทุนต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชยป์รับลดลงจากการ
บริหารจดัการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย ์จะท าให้ส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ หรือ NIM 
ปรับเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ธนาคารพาณิชยส์ามารถบริหารจดัการดา้นส่วนต่างของ
รายได้ดอกเบ้ียเพ่ือให้เกิดส่วนต่างด้านรายได้ดอกเบ้ีย ซ่ึงการบริหารจัดการดังกล่าวอาจยงัไม่สะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ท่าท่ีควร (รุจิรา เสนาภกัด์ิ, 2561)   

 
4. อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio : OER) 
เป็นการวิเคราะห์ค่าใชจ้ากการด าเนินงานเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ โดยอตัราส่วนน้ีจะบอกถึง

ความสามารถในการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้ายของธนาคารว่าสามารถด าเนินการไดดี้หรือไม่ ทั้งน้ี ธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่จะก าหนดอตัราส่วน CTI ระหว่าง 40 - 50% หากอตัราส่วนดงักล่าวอยู่ในปริมาณสูง แสดงว่า
ความสามารถในการจดัการและควบคุมค่าใชจ่้ายของธนาคารไม่อาจไม่ค่อยดี ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของธนาคารได ้แต่หากอตัราส่วนน้ีอยูใ่นระดบันอ้ยเกินจะไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารได ้ดงันั้นธนาคารตอ้งบริหารจดัการเพ่ือให้เกิด
สมดุลระหว่างการควบคุมค่าใชจ่้ายควบคู่ไปกบัประสิทธิภาพในการท าก าไร  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
“มีความสัมพนัธ์” กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของ     
(สุนทรี โนนใหม่, 2554) แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สร้อยเพชร สุขเสริม, 2550) (สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ, 
2551) (อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม, 2554) (จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน, 2552) (ยอด หนูไกร, 2544) (พิมพิกา พงษพ์านิช, 
2561) (รุจิรา เสนาภกัด์ิ, 2561) ท่ีผลการวิจยัพบว่ามีความสมัพนัธ์ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์
นอกจากน้ี ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเร่ืองประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
โดยควบคุมค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการด าเนินงานต่าง ๆ และก าหนดเป็นหน่ึงในเป้าหมายทางการเงินประจ าปี 
เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยมี์ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมมากข้ึน 

     
5. อัตราส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (Non - performing Loan Ratio : NPL) 
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์เทียบกับสินเช่ือรวม โดย

อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดว้่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ซ่ึงส่งผลต่อ
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิและภาระการกนัเงินส ารองเพ่ือรองปริมาณน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดด้งักล่าว และสะทอ้นถึง
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์โดยหากอตัราส่วนดงักล่าวสูงข้ึนจะส่งผลให้รายไดด้อกเบ้ียรับท่ี
ธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บจากลูกหน้ีลดลง และธนาคารพาณิชยจ์ะมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความสามารถ
ในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยล์ดลง  
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัพบว่า ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การก าหนดนโยบายเก่ียวกบั
สัดส่วนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมเพ่ือเป็นการควบคุมความเส่ียงของธนาคารและสามารถ
ประมาณการรายไดด้อกเบ้ียและความสามารถในการท าก าไรได ้นอกจากน้ี ยงัไดป้รับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและบริหารจดัการดา้นคุณภาพสินเช่ือไดดี้มากข้ึน ส่งผลให้อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อ
สินเช่ือรวม (NPL) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์(จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน, 
2552) (รุจิรา เสนาภกัด์ิ, 2561) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษางานวิจยั ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ จ านวน 5 ธนาคาร ไดแ้ก่ 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน): SCB, 2. ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) : KBANK, 3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน): BBL, 4. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน): KTB, 
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) : BAYโดยเก็บข้อมูลงบการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไร 
(ขาดทุน) โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ถึง ไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2563 รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาสงาน ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1.อตัราส่วน
ดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio : LR) 2.อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (Fee Base Income Ratio : 
FBI) 3.อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (Net Interest Margin : NIM) 4.อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Operating Expense Ratio : OER) 5.อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (Non - performing Loan 
Ratio : NPL) และ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Average Assets : ROA) วิจยั
น้ีใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics), 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Correlation Analysis), วิเคราะห์สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) ด้วยวิ ธี  Pooled OLS (Ordinary Least Squares: OLS) โดยสามารถเ ขียนสมการ
ถดถอยไดด้งัน้ี 
 

ROAit = α0 + β1LRit + β2FBIit + β3NIMit + β4OERit + β5NPLit 

 
โดยท่ี I = ธนาคารท่ี i 

T = ไตรมาสท่ี t 
ROA = ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(หน่วยเป็น %) 

 = ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) 
LR = อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (หน่วยเป็น %) 
FBI = อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (หน่วยเป็น %) 
NIM = อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (หน่วยเป็น %) 
OER = อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (หน่วยเป็น %) 
NPL = อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (หน่วยเป็น %) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ ดว้ยวิธีการการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  งานวิจยัน้ีมีตวั
แปรอิสระ(Independent Variable) จ านวน 5 ตวัแปร 1.อตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.9419%, 
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.9105%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.1237%, ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.7650%, และค่าสูงสุด 
เท่ากบั 1.266% 2.อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (FBI) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 20.47%, ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 
20.54%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 5.154%, ค่าต ่าสุด เท่ากบั 10.62%, และค่าสูงสุด เท่ากบั 30.46% 3.อตัราส่วน
ต่างรายไดด้อกเบ้ีย (NIM) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.825%, ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 2.851%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.4189%, ค่าต ่าสุด เท่ากบั 2.147%, และค่าสูงสุด เท่ากบั 3.670% 4.อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(OER) มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 44.23%, ค่ามธัยฐาน เท่ากับ 43.46%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.412%, ค่าต ่าสุด 
เท่ากบั 30.82%, และค่าสูงสุด เท่ากบั 53.70% 5.อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.207%, ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.305%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.8638%, ค่าต ่าสุด เท่ากบั 
1.631%, และค่าสูงสุด เท่ากบั 4.775% ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.144%, ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 1.110%, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.3931%, ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.4470%, และค่าสูงสุด เท่ากบั 3.227% 
 
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

Variable Mean Median SD Min. Max. 

LR 0.9419 0.9105 0.1237 0.7650 1.266 

FBI 20.47 20.54 5.154 10.62 30.46 

NIM 2.825 2.851 0.4189 2.147 3.670 

OER 44.23 43.46 4.412 30.82 53.70 

NPL 3.207 3.305 0.8638 1.631 4.775 

ROA 1.144 1.110 0.3931 0.4470 3.227 

 

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) 
 

จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ในทางสถิต ิดังนี้  
ซ่ึงพบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.8 ถึง -0.8 จึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปร

อิสระทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กนัและไม่เกิด Multicollinearity Problem ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงน าตวัแปรอิสระทั้งหมด
มาทดสอบ Multiple Linear Regression 
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อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (LR) มีความสัมพันธ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับอัตราส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ (FBI) อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (NIM) อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(OER) และอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) เท่ากบั -0.4908, -0.2390, 0.4018, และ -
0.7527ตามล าดบั  

อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ (FBI) มีความสมัพนัธ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน
ต่างรายได้ดอกเบ้ีย (NIM) อตัราส่วนด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) และอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) เท่ากบั 0.6387, -0.3639, และ 0.1939ตามล าดบั 

อตัราส่วนต่างรายได้ดอกเบ้ีย (NIM) มีความสัมพนัธ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับ อตัราส่วนด้าน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) และอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) เท่ากบั  -
0.3105 และ 0.2153ตามล าดบั 

อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) มีความสมัพนัธ์โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัและ
อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) เท่ากบั -0.2079 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 

 LR FBI NIM OER NPL 

LR 1.000     

FBI -0.4908 1.0000    
NIM -0.2390 0.6387 1.0000   
OER 0.4018 -0.3639 -0.3105 1.0000  

NPL -0.7527 0.1939 0.2153 -0.2079 1.0000 

หมายเหตุ : LR คือ อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง FBI คือ อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ NIM คือ 
อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย OER คือ อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน NPL คือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม; p< 0.01; n = 100 
 

4.3 การทดสอบสมมติฐานโดยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

จากผลการทดสอบสมมตฐิานโดยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
พบว่า F = 22.97911 และ p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 สรุปไดว้่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ตวัแปรตาม ส่วนค่าสัมประสิทธ์ในการตดัสินใจ (R – Square) เท่ากบั 55% แสดงว่าทั้ง 5 ตวัแปร สามารถอธิบาย 
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ได ้55%   

 
การวเิคราะห์อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (LR)  
จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง (LR) กบั ความสามารถในการท าก าไร

หรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) พบว่า ค่า p-value เท่ากบั 0.00000194 แสดงให้เห็นว่า อตัราส่วนดา้น
สภาพคล่อง (LR) กบั ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) “มีความสัมพนัธ์” 
ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
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การวเิคราะห์อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (FBI) 
จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (FBI) กบั ความสามารถใน

การท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) พบว่า ค่า p-value เท่ากบั 0.7497แสดงให้เห็นว่า อตัราส่วน
รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (FBI) กบั ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
“ไม่มีความสัมพนัธ์” กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
การวเิคราะห์อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ (NIM) 
จากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (NIM) กบั ความสามารถในการท าก าไร

หรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) พบว่า ค่า p-value เท่ากบั 0.1580 แสดงให้เห็นว่า อตัราส่วนต่างรายได้
ดอกเบ้ีย (NIM) กบั ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) “ไม่มีความสัมพนัธ์” 
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
การวเิคราะห์อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) 
จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) กบั ความสามารถ

ในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) พบว่า ค่า p-value เท่ากบั 0.00000000000447 แสดงให้เห็น
ว่า อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OER) กบั ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) “มีความสัมพนัธ์” ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
การวเิคราะห์อัตราส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL) 
จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL) กบั 

ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) พบว่า ค่า p-value เท่ากบั 0.243 แสดงให้
เห็นว่า อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) กบั ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) “ไม่มีความสัมพนัธ์” กนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบ จาก Pooled OLS 

 Coefficient Std. Error T-Ratio P-Value 

Const. -0.5641 1.1121 -0.5072 0.6132 
LR 3.2789 0.7268 4.5110*** 0.0000* 
FBI 0.0038 0.0117 0.3201 0.7497 
NIM 0.3220 0.2262 1.4240 0.1580 

OER -0.0456 0.0061 -7.4930*** 0.0000* 
NPL -0.1090 0.0928 -1.1750 0.2430 

R Square = 0.550014, Adjusted R-Squared = 0.526079, F = 22.97911 (Sig=0.000) *Significant level at 0.05 
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อภปิรายผล 

 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 
สมมติฐานท่ี 1 : อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio : LR) มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท า

ก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
จากผลการทดสอบพบว่า อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio : LR) ในงานวิจยัน้ีใชอ้ตัราส่วนสินเช่ือ

ต่อเงินฝาก (Loan to Deposits Ratio) “ มีความสัมพนัธ์ ” กับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ โดยเป็นความสัมพนัธ์ “ เชิงบวก ” ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องเป็นอตัราส่วนท่ี
แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของธนาคารท่ีมีส าหรับการปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยใช้
แหล่งเงินทุนจากเงินฝาก ถา้อตัราส่วนดงักล่าวมีสดัส่วน 1 : 1 หรือ 100% หรือเกินกว่า 100% จะสะทอ้นให้เห็นว่า
ธนาคารพาณิชยมี์ความสามารถในการปล่อยสินเช่ือไดล้ดลง ดงันั้น ธนาคารพาณิชยต์อ้งไปหาแหล่งเงินทุนอ่ืนท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียหรือตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือน ามาปล่อยสินเช่ือแก่ธนาคาร ซ่ึงจะท าให้ความสามารถในการ
ท าก าไรของธนาคารพาณิชยล์ดลง อยา่งไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยต์อ้งบริหารอตัราส่วนดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการปล่อยสินเช่ือและสร้างรายไดแ้ละก าไรแก่ธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ (2551) พิมพิกา พงษพ์านิช (2561) ยอด หนูไกร (2544) 

 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 
สมมติฐานท่ี 2 : อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (Fee Base Interest : FBI)  
มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
จากผลการทดสอบพบว่า อ ัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (Fee Base Interest : FBI) “ ไม่มี

ความสมัพนัธ์ ” กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ซ่ึงผลการวิจยัแตกต่างจากงานวิจยั
ของ สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ (2551) และจิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) กล่าวคือ แมว้่าปัจจุบนัธนาคารพาณิชย์
ให้ความส าคญักบัการสร้างรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายทางการเงิน
เก่ียวกับการเพ่ิมรายได้จากรายได้อ่ืนท่ีมิใช่ดอกเบ้ียเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ รายได้จากการรับรอง รับอาวลั และค ้ า
ประกนั รายไดบ้ตัรเครดิต และรายไดจ้ากบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน เป็นตน้ แต่การสร้างรายไดใ้นส่วน
ดงักล่าวยงัคงมีค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการด าเนินการค่อนขา้งสูง เช่น การลงทุนพฒันาระบบงานหรือ Application 
ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ ซ่ึงตน้ทุนในส่วนดงักล่าวค่อนขา้งสูง ท าให้อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ (Fee 
Base Interest : FBI) ยงัไม่สามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยเ์ท่าท่ีควร 

 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 3 
สมมติฐานท่ี 3 : อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (Net Interest Margin : NIM) มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถใน

การท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ียเกิดจากส่วนต่างของดอกเบ้ียรับท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บจากการปล่อยกูใ้ห้แก่ภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนกบัดอกเบ้ียจ่ายของธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นแหล่งเงินทุนท่ีธนาคารน ามาใชใ้นการให้สินเช่ือ 
โดยแหล่งเงินทุนนั้นมาจากเงินฝากจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจท่ีมีตน้ทุนทางการเงินค่อนขา้งต ่า และแหล่ง
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เงินทุนระยะสั้นท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงินระหว่างธนาคารพาณิชยท่ี์มีตน้ทุนทางการเงินค่อนขา้งสูง จากผลการทดสอบ
พบว่า อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (Net Interest Margin : NIM)   “ไม่มีความสมัพนัธ์” กบัความสามารถในการท า
ก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยัแตกต่างจากงานวิจยัของ 
รุจิรา เสนาภกัด์ิ (2561)  กล่าวคือ ธนาคารพาณิชยส์ามารถบริหารจดัการดา้นส่วนต่างของรายไดด้อกเบ้ียเพ่ือให้เกิด
ส่วนต่างดา้นรายไดด้อกเบ้ีย ซ่ึงการบริหารจดัการดงักล่าวอาจยงัไม่สะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ท่าท่ีควร 

 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 4 
สมมติฐานท่ี 4 : อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio : OER)  
มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์ขนาดใหญ่ 
อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio : OER) โดยงานวิจยัน้ีใชอ้ตัราส่วนค่า

ใช้ในการด าเนินงานต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิรวมกับรายได้รวม (CTI) เป็นตวัสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์อยา่งไรก็ตาม จากผลการทดสอบพบว่า  

“มีความสัมพนัธ์” กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของ 
สุนทรี  โนนใหม่ (2554) แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สร้อยเพชร สุขเสริม (2550) สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ 
(2551) อรุณรัตน์  ลิขิตทางธรรม (2554) จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) ยอด หนูไกร (2544) พิมพิกา พงษ์พานิช 
(2561)  รุจิรา เสนาภกัด์ิ (2561)  ท่ีผลการวิจยัพบว่ามีความสัมพนัธ์ความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชย์ นอกจากน้ี ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชย์ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเร่ืองประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน โดยควบคุมค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการด าเนินงานต่าง ๆ และก าหนดเป็นหน่ึงในเป้าหมายทางการเงิน
ประจ าปี เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยมี์ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมมากข้ึน 

 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 5 
สมมติฐานท่ี 5 : อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (Non - performing Ratio : NPL)  
มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
จากผลการทดสอบพบว่า อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (Non - performing Ratio : 

NPL) “ ไม่มีความสัมพนัธ์ ” กับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซ่ึงผลการวิจัย
แตกต่างจากงานวิจยัของ จากผลการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) และรุจิรา เสนา
ภกัด์ิ (2561) เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสดัส่วนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเช่ือรวมเพ่ือเป็นการควบคุมความเส่ียงของธนาคารและสามารถประมาณการรายได้ดอกเบ้ียและ
ความสามารถในการท าก าไรได ้นอกจากน้ี ยงัไดป้รับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงและบริหารจดัการดา้น
คุณภาพสินเช่ือได้ดีมากข้ึน ส่งผลให้อัตราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL) ไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองมาตลอดทั้ง 5 ปี โดยศึกษาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 
3 ปี 2563 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี หรือ 20 ไตรมาส โดยเก็บขอ้มูลงบการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไร 
(ขาดทุน) โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 1.อตัราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratio : LR) 2.อตัราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการ (Fee Base Income Ratio : FBI) 3.อตัราส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ีย (Net Interest Margin : NIM) 4.อตัราส่วน
ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio : OER) 5.อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อ
สินเช่ือรวม (Non - performing Loan Ratio : NPL) และ ตวัแปรตาม ได้แก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(Return on Average Assets : ROA) วิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics), วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ(Correlation Analysis), วิเคราะห์สถิติ
การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Pooled OLS (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพนัธ์กับความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) คือ อตัราส่วน
สภาพคล่อง (LR) โดยมีความสัมพนัธ์ เชิงบวก หรือ มีทิศทางเดียวกัน และ อตัราส่วนด้านประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (OER) โดยมีความสัมพนัธ์ เชิงลบ หรือ มีทิศทางตรงกันข้าม ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน
อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ  (FBI) อตัราส่วนต่างรายได้ดอกเบ้ีย (NIM) อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) 
 

ข้อเสนอแนะ 
      

ธนาคารพาณิชยมี์บทบาทส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีเป็นแหล่งในการระดมเงิน
ฝากและน าเงินฝากดงักล่าวไปจดัสรรให้กู้ยืมแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจท่ีมีความตอ้งการทุนในการประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือสร้างกลไกให้ระบบเศรษฐกิจด าเนินไดอ้ย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ี ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ต้อง
ค านึงถึงการสร้างรายไดห้รือผลตอบแทนให้แก่ธนาคารเอง เพ่ือให้ธนาคารมีความมัน่คง จากงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็น
ว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) ซ่ึงธนาคารพาณิชยค์วรให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสม ได้แก่ อตัราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratio : LR) และ อตัราส่วนด้านประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (OER) โดยธนาคารพาณิชย์ควรบริหารจัดการระดบัสภาพคล่องให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สามารถสร้างผลก าไรให้แก่ธนาคารพาณิชย์มากท่ีสุด นอกจากน้ี ควรพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ เพ่ือให้
สามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ของความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ได้มากข้ึน เช่น อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตอ้งให้ความส าคญักบั
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ธนาคาร
เพ่ือน ามาซ่ึงความมัน่คงของธนาคารพาณิชยใ์นอนาคต 
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ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

1. งานวิจัยเล่มน้ีไม่ได้น าปัจจัยภายนอก ตวัอย่างเช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และ 
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจาก COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและต่อธนาคาร
พาณิชยม์าประกอบงานวิจยั โดยใชน้ าเพียงปัจจยัภายในมาใชใ้นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ส่งผลให้งานวิจยัเล่มน้ี 
จะสะทอ้นถึงความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรของธนาคารและความสามารถในการหารายได้ของ
ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น  

2. งานวิจยัเล่มน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งมาให้ใชก้ารศึกษา ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากผลการด าเนินงานของธนาคาร ดงันั้น อาจไม่สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ นโยบายและทิศทางให้การด าเนินงานของธนาคาร 

3. งานวิจัยเล่มน้ีใช้เป็นการศึกษาธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ จ านวน 5 แห่งเท่านั้น ขอบเขตการศึกษามิได้
ครอบคลุมถึงธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สถาบนัการเงินท่ีเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ และ
สถาบนัการเงินของรัฐ ซ่ึงธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นขอบเขตอาจสะทอ้นปตวัแปรอิสระท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากธนาคารพาณิช์
แต่ละขนาด สถาบนัการเงินแต่ละแห่ง จะมีแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายและทิศทางให้การด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 

งานวิจยัเล่มน้ีใชข้อ้มูลภายในของธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราส่วน
ทางการเงิน โดยมิไดค้รอบคลุมถึงปัจจยัภายนอก ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นตวัแปรอิสระหรือปัจจยัภายนอกท่ีมีผลการ
ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ครบถว้นทุกดา้น นอกจากน้ี ยงัเนน้เฉพาะ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ซ่ึงไม่ไดน้ าธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก ธนาคารพาณิชยท่ี์
เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ และสถาบนัการเงินของรัฐมาร่วมศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาใน
อนาคต ควรน าขอ้มูลภายในของธนาคารพาณิชยข์นาดต่าง ๆ และสถาบนัการเงินของรัฐ รวมทั้งพิจารณาน าปัจจยั
ภายนอกมาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ย เพ่ือให้สามารถสะทอ้นถึงอตัราส่วนและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ไดอ้ยา่งครบถว้น 
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Teepakorn Kitkulwanich and Pussadee Polsaram 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนก
ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรฯ กลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคตดัสินใจจะซ้ือบา้นจดัสรรภายใน 2 ปี โดยใชแ้บบสอบถาม 385 ชุด สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมถึงมีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ ในระดบั
มากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรฯ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือบา้นจัดสรร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 52.9 อยา่งมีนัยส ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค ำส ำคัญ: บ้ำนจัดสรร, กำรตัดสินใจซือ้บ้ำนจัดสรร, กรุงเทพมหำนคร 
 

Abstract 
The objectives of this study are to compare of the decision to purchase houses in Bangkok and its vicinity 
classifying by demographic factors and to study the marketing mix affecting the decision to purchase a house. The 
primary data was collected by 385 sample of customers who going to buy a house within 2  years. The statistics 
using for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and 
multiple regression. The study result showed that customer focus on marketing mix, which are product, price, the 
location of the project and marketing promotion as they affected the decision to purchase a house the most. The 
results of the hypothesis testing revealed that consumers with different ages, status, and average monthly income 
made different decision to buy a house. The marketing mix that had a positive influence on the decision to buy a 
house e.g., product, price and promotion, which explained 52.9% of the decision to buy a house in Bangkok and 
its vicinity and statistically significant at the level of .05.  
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1. บทน า 
 

ท่ีอยูอ่าศยัมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต และการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน นอกจากจะเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นของชีวิตแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพของชีวิต ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนดว้ย รวมถึงยงัเป็นการ
กระตุน้ การออมและเป็นการลงทุนในระยะยาวรูปแบบหน่ึง ดงันั้นการเลือกและตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั
หลายดา้น เช่น การพิจารณาท าเลท่ีตั้ งโครงการ การเลือกโครงการ และราคาท่ีเหมาะสม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบหน่ึงโดยเฉพาะ “โครงการบา้นจดัสรร” จึงเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งด้าน
ความสะดวกสบาย สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค จากภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท าให้
ผูป้ระกอบการต้องมีการปรับแผนการด าเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทนัต่อสภาพการแข่งขันในตลาดท่ีเกิดข้ึน และ
ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์อตัราการเติบโตท่ีชะลอตวัลง อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่า และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน รวมทั้งในปัจจุบนัตลาดโครงการ
บา้นจดัสรรนั้นชะลอตวัลง 

จากขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา พบว่าสถานการณ์ของ
ตลาดท่ีอยู่อาศยักรุงเทพเทพมหานคร-ปริมณฑล มีท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ ประเภทบา้นจดัสรร มีจ านวน 277 โครงการ มี
หน่วยในผงัรวม 43,217 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวม 230,473 ลา้นบาท ลดลงทั้งจ  านวนโครงการ จ านวนหน่วย และ
มูลค่าโครงการ โดยลดลงร้อยละ  -25.5 ร้อยละ -29.0 และร้อยละ -22.7 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปี พ.ศ. 
2561 ซ่ึงมีจ  านวน 372 โครงการ 60,897 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวม 298,229 ลา้นบาท   และในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 
2563  โครงการบา้นจดัสรรมีการเปิดขายใหม่จ านวน 45 โครงการ 8,821 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 43,143 ลา้นบาท  ซ่ึง
ลดลงทั้งจ  านวนโครงการและมูลค่าโครงการ โดยลดลงร้อยละ -37.5 และร้อยละ -0.3 ตามล าดบั แต่จ านวนหน่วยเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 14.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปี พ.ศ. 2562  

 

 
 
รูปที่ 1 โครงการที่อยูเ่ปิดขายใหม่ กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2563) 
 

แมว้่าปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาโครงบา้นจดัสรรของผูป้ระกอบการ การวิจยัน้ีจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือน าไปวิเคราะห์ว่าผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านใดท่ีจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด และปัจจัยด้านใดท่ีจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีบา้นจดัสรรในปัจจุบนัในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัอยา่งเหมาะสมและครบถว้น 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือเพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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บา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นสถานภาพ 
ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ประโยชน์ในการพฒันาแนวคิดและ
ทฤษฎี เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประเภทโครงการบา้นจดัสรร สามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ด าเนินการพฒันากลยุทธ์ทางดา้นการตลาด เก่ียวกบัตวัสินคา้ ราคา ท าเลท่ีตั้งโครงการ และการส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ทนัต่อ
สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดและเพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ส่วนประโยชน์ในการบริหารจดัการ ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Shiffman and Kanuk, 2003) คือ ตวัแปรดา้น ประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะท่ีส าคญั โดยสถิติท่ีวดัไดข้อง
ประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย นอกจากนั้น แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Philip Kotler, 2003) 
หมายถึง เคร่ืองมือท่ีควบคุมได ้ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้เป้าหมาย มีอิทธิพลโนม้นา้วความ
ตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ คือ “4Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย และแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Schiffman and Kanuk, 2007) การตดัสินใจ คือ การเลือกทางเลือกตั้งแต่ 2 
ตวัเลือกข้ึนไป ว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ เม่ือมีทางเลือกในการตดัสินใจระหว่างตราสินคา้ 2 ตรา บุคคลอยู่ในภาวะท่ีจะตอ้งท าการ
ตดัสินใจซ้ือ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) เพศ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพฒัน์ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียวในเขตบางนากรุงเทพฯ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลกระทบท่ี
แตกต่าง 2) อาย ุภคภพ คงคาเจริญ (2556) ผลกระทบจากทศันคติความตั้งใจในการซ้ืออาคารชุดเขียวของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่
วาย อาย ุ18-33 ปี มีแนวโนม้สูงมีความสนใจกบัท่ีอยูอ่าศยัท่ีใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม 3) สถานภาพ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของในจงัหวดัขอนแก่น สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั 4) ระดบัการศึกษา ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในจังหวดัขอนแก่น 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 4) อาชีพ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัขอนแก่น อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
นรินทิรา เพง็พรพิพิพฒัน์ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียวในเขตบางนา 
กรุงเทพฯ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ีแตกต่างกนั และในดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์กนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องคนกรุงเทพฯ 
กรณีศึกษาบริษทั แสนสิริ จากดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ตราสินคา้และภาพลกัษณ์ ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือ 2) 
ดา้นราคา กนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษา
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นราคาบา้น อตัราเงินกูข้องธนาคาร และจ านวนเงินจองหรือวางดาวน์ ส่งผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือ  3) ดา้นสถานท่ีตั้งโครงการ กนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ของคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) สถานท่ีตั้งของโครงการอยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน และส่ิงอานวยความ
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สะดวก ส่งผลต่อความต้องการซ้ือ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด กนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า (2556) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) การส่งเสริมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การ
มีพนกังานให้ค าแนะน า การมอบสิทธิส่วนลดพิเศษให้กบัลูกคา้ การให้บริการหลงัการขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

ดงันั้น การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 

 
                      ตวัแปรต้น  (Independent Variables)                              ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2 กรอบงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. วธีิการศึกษา 

      
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลท่ียงัไม่ได้ซ้ือหรือมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือบา้นจัดสรรในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ภายในระยะเวลา 2 ปี 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ เป็นแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูล

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ หนงัสือ บทความ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ 2) การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นขอ้มูล
ท่ีรวบรวมไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจจะซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ วนัท่ี 9 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง จ านวน 385 ชุด 

การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เพ่ือประมาณการสัดส่วน
ของประชากร โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ก าหนดขนาดตวัอย่าง n = Z2pq/e2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และให้ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ไดด้งัน้ี 

n =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2  

โดยท่ี (n) แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอย่าง (Z) แทน ระดบัความมัน่ใจโดย Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

(p) แทน โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะท่ีสนใจกลุ่มในตัวอย่าง  (q) แทน โอกาสท่ีจะไม่เกิด
เหตุการณ์ ซ่ึงเท่ากบั 1-p ในกรณีของกลุ่มตวัอยา่ง (e) แทน ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดข้ึนได ้ 

ในท่ีน้ี n = 
1.962(0.5)(0.5)

(0.05)2   = 384.16 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
- เพศ  - อาย ุ  - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
- สถานภาพ - อาชีพ  - ระดบัการศึกษา 
 
 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ 
2.ปัจจยัดา้นราคา  4.ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
 
 
 

การตดัสินใจซ้ือ
บา้นจดัสรร 
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การค านวณโดยสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดว้ยระดับความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 

ในการวิจยัน้ีใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) คือการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้ นตอน (Multi-Stage Sampling) และการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) คือการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)  แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบ
ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และส่วนท่ี 3 
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นการวดัระดบัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั และมีการตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือโดยการทดสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) เพ่ือ
พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ว่าสูงพอหรือไม่ หากค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.7 (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ และฐิตา วินิชยบ์ญัชา, 
2558)  พบว่าค่าสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ท่ีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน มีค่า
ระหว่าง 0.764 – 0.860 และท่ีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน มีค่าระหว่าง 0.751 – 0.905  ซ่ึงถือว่ามีความเช่ือมัน่ผา่นเกณฑอ์ยู่
ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีสูง เน่ืองจากมีค่าท่ีใกลเ้คียง 1 และไม่ต ่ากว่า 0.7 

การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จากขอ้มูลตวัอย่างท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ โดย
การใชโ้ปรแกรมทางสถิติ และใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยก าหนดขอ้มูลและรูปแบบสถิติท่ีวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 1) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดและ
การตดัสินใจ โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานโดย
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent-Samples T-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั ส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นจัดสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  กลุ่มผูบ้ริโภคตัดสินใจจะซ้ือบา้นจัดสรรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภายในระยะเวลา 2 ปี จ  านวน 385 คน สามารถอภิปรายผลไดด้ั้งน้ี 
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รูปที ่3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
x̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.50 0.47 มากที่สุด 
2. ดา้นราคา 4.40 0.57 มากที่สุด 
3. ดา้นท าเลที่ตั้งโครงการ 4.43 0.53 มากที่สุด 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.23 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.47 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x̅= 4.39) โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์(x̅= 4.50) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ (x̅= 
4.43) ดา้นราคา (x̅= 4.40) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅= 4.23) ตามล าดบั 

ผลการศึกษาของการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.09) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากคุณภาพงานก่อสร้าง ไดม้าตรฐาน (x̅= 4.62) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากท าเลท่ีตั้งของโครงการใกลส่ิ้งอ านวยความสะดวก (x̅= 4.46) ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากราคาท่ี
โครงการเสนอให้ในราคาพิเศษ (x̅= 4.34) และตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากการออกแบบของโครงการ (x̅= 4.25) ตามล าดบั 
ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือ ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากค าแนะน าของพนกังานขาย (x̅= 3.43) 

 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
Unstanderdized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

T Sig. VIF 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) .748 .192  3.903 .000  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ .224 .059 .196 3.797 .000* 2.142 
2. ดา้นราคา .130 .045 .138 2.860 .004* 1.869 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ -.006 .063 -.006 -.095 .924 3.094 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด .424 .047 .496 9.118 .000* 2.386 

R2= 0.529;     Durbin-Watson= 2.052;      F= 106.507,  Sig. = 0.000;     *** Significant Level is 0.05 
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จากตารางท่ี 2  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) 
พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B=0.424) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(B=0.224)  และ
ดา้นราคา(B=0.130) ตามล าดบั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1) ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบา้นจัดสรรฯท่ีแตกต่างกัน ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 20-39 ปี มีการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ มากกว่าอาย ุ50 ปีข้ึนไป และอาย ุ40-49 ปี มีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯมากกว่าอาย ุ60 ปีข้ึนไป  
ทั้งน้ีอายุ 20-49 ปี อาจเป็นวยัท่ีก  าลงัสร้างครอบครัวและสร้างความมัน่คงให้กับชีวิต จึงมีตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรมากกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีเขา้สู่วยัผูสู้งอายุท่ีอยู่ในกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงผูบ้ริโภคในวยัน้ีส่วนใหญ่จะมีท่ีพกัอาศยัอยูแ่ลว้หรืออยูก่บัลูก จึง
สนใจซ้ือบา้นจดัสรรน้อยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคภพ คงคาเจริญ (2556) ท าการศึกษาผลกระทบจากทศันคติถึง
ความตั้งใจในการซ้ืออาคารชุดเขียวของกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 18-33 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ให้ความ
สนใจกบัท่ีอยูอ่าศยั ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายมีทศันคติในการเลือกซ้ือนั้นมีผลทางตรงกบั
ต่อความตั้งใจในการเลือกซ้ืออาคารชุด 

2) ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหมา้ย/
หยา่ร้าง มีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯนอ้ยกว่าสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส ทั้งน้ีอาจสถานภาพโสด และสถานภาพ
สมรสมีแนวโน้มท่ีตอ้งการบา้นเพ่ืออยู่อาศยัร่วมกบัครอบครัว จึงมีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีท  าการวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงั วดั
ขอนแก่น พบว่าปัจจยัสถานภาพสมรสของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีการตดัสินใจซ้ือบา้น จดัสรรท่ีแตกต่างกนั โดยผู ้
ซ้ือบา้นท่ีสมรสแลว้จะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูซ้ื้อบา้นท่ีสถานภาพ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
พกัอาศยัอยู่แลว้หรือเลือกอยู่คอนโดกลางใจเมืองมากกว่าเน่ืองจากความสะดวกสบายการเดินทาง และใกลแ้หล่งศูนยก์ารคา้
มากกว่า จึงตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรนอ้ยกว่า  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาจยงัไม่
มีบา้นเป็นของตนเองและก าลงัวางแผนท่ีจะมีพกัเป็นของตนเองจึงมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของนรินทิรา เพง็พรพิพิพฒัน์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อใน การเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
แบบบา้นเด่ียวในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี แตกต่างกนันั้นส่งผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อใน
การเลือกท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรฯ ซ่ึงผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรสามารถจดัองคป์ระกอบของแต่ละดา้นดงักล่าว 
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ศรีจนัทร์หล้า 
(2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษทั แสนสิริ จา
กัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมด้านการตลาดส่งผลต่อความต้องการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากวตัถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือบา้นจัดสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอยา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.6 มีอาย ุ30-39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีระยะเวลาตดัสินใจใน
การซ้ือบา้น 12 เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.8  กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีการตดัสินใจซ้ือบา้นจัดสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ซ่ึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือ
บา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 52.9 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาตามล าดบัดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั
กบั 3 ปัจจยัดงักล่าว  ในการก าหนดกลยทุธ์หรือรูปแบบแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

สมมตฐิาน ตวัแปรอสิระ ค่าสถิติ 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฏเิสธ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ t=-1.317, P=0.189  ✓ 
2. อาย ุ F=5.555, P<0.05 ✓  
3. ระดบัการศึกษา F=0.077, P=0.926  ✓ 
4. สถานภาพสมรส F=5.978, P<0.05 ✓  
4. อาชีพ F=1.178, P=0.320  ✓ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F=2.872, P<0.05 ✓  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร
ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ t=3.797, P<0.05 ✓  
2. ดา้นราคา t=2.860, P<0.05 ✓  
3. ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ t=-0.095, P=0.924  ✓ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด t=9.118, P<0.05 ✓  
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1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารควรและผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการตลาด ควรให้ความส าคญักับ
การให้บริการก่อนและหลงัการขายท่ีดี เช่น มีการน าเสนอการรับประกนัโครงสร้างบ้ำนในระยะเวลำท่ีเหมำะสม
ให้แก่ลูกค้ำ โครงกำรควรมีควำมสามารถในบริการหลงักายขายเพ่ือการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงได ้มีนิติบุคคลและ
ระบบการรักษาความปลอดภยั และพนกังานขายหรือเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาควรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและพร้อมให้
ขอ้มูลของโครงการอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  

2. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารควรให้ความส าคญักบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และให้ความส าคญักบัคุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง มีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับ
การใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยั มีการจดัสภาพแวดลอ้มของโครงการจนถึงกิจกรรมท่ีจะช่วยให้กลายเป็นชุมชนน่าอยู ่   

3. ดา้นราคา ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารควรให้ความส าคญักบัความเหมาะสมของราคาเม่ือ เทียบกบัคุณภาพของบา้น ซ่ึง
จะเป็นการกระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการตดัสินใจ  

4. ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ อยา่งไรก็ตามไม่ควรละเลย เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญัปัจจยัดงักล่าวในระดบัมากท่ีสุด 
ดังนั้ นผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารควรเลือกท าเลท่ีตั้ งของโครงการบ้านจัดสรรท่ีอยู่ใกล้ส่ิงอ  านวยความสะดวก เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ และปลอดภยัจากน ้าท่วม 

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปคือ 1) ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการขยายขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
อาศยัอยูใ่นภูมิภาคอ่ืน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมในแต่ละพ้ืนท่ี และสามารถน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม 2) จากผลของค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) ท่ีมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
52.9 แสดงว่า อีก ร้อยละ 47.1 ยงัมีตวัแปรอ่ืน นอกเหนือจากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร ท่ีงานวิจยัน้ีไดศึ้กษา ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร เช่น ปัจจยัดา้นนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ปัจจยัดา้นค่านิยม เป็นตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงการบริหารจดัการต่อไป 
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การบริหารประสบการณ์ลูกค้าส าหรับความพงึพอใจในการบริการ 
Customer experience management for Satisfaction in Service  

 
ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่1 และ ทรรศนะ บุญขวัญ2 

 

Thanawan Rangyai and Thasana Boonkwan  
 

บทคดัย่อ 
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ หรือ CEM ไดรั้บความสนใจจากองคก์รประเทศต่างๆ ส่ิงท่ีน่าติดตามในขณะน้ี คือ 
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ก าลงัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด องคก์รในยคุโลกาภิวตัน์จ าเป็นตอ้งปรับทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ โดยน าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นเคร่ืองมือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ เพ่ือน าไปสู่
ความพึงพอใจในการบริการ 
 
ค ำส ำคัญ : กำรบริหำรประสบกำรณ์ลูกค้ำ, บริกำร  
 

Abstract 
The CEM trend has emerged as a significant theme in global business organizations, CEM would have been a 
major to the development of the strategy. Customer experience management is now essential part of an effective 
tool for creating customer’s experience lead to customer’s satisfaction in Service  
 
Keywords: Customer Experience Management, Service  

 

บทน า 
 
     ในอดีตท่ีผ่านมาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจขององค์กร คือการมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด แต่ในปัจจุบนั
องค์กรธุรกิจจะสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างย ัง่ยืนนั้น จ าเป็นต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดย
องคก์รตอ้งปรับนโยบาย บทบาท และกลยทุธ์ในการแข่งขนัเพ่ือให้ทนัต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา และเพ่ือสร้างความจงรักภกัดีของลกูคา้ซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้มีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจ ท า
ให้องคก์รธุรกิจไดรั้บก าไรในระยะยาวเพ่ิมข้ึน  
     การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั องค์กรจะเน้นท่ี คุณภาพ และการใชป้ระโยชน์ในสินคา้และบริการ  
ต่อมาในปี 1990s การแข่งขนัทางธุรกิจเปล่ียนมาเน้นท่ีตราสินคา้และราคา ในตน้ทศวรรษ 2000s การแข่งขนัทาง
ธุรกิจเน้นท่ี การบริการ  การส่งมอบ และขอ้มูล และกลางทศวรรษ 2000s ถึงปัจจุบนั การสร้างความไดเ้ปรียบ
                                                             
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2086 ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  email : thanawan_yai 
@yahoo.com 
2 คณะเทคโนโลยี สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยียานยนตม์หาชยั จ. สมุทรสาคร 74000 
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ทางการแข่งขนัจะเนน้ท่ีความรู้สึกของลูกคา้ สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ ดงันั้นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเข้ามามี
บทบาทและน่าติดตามในขณะน้ี คือ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management : CEM) 
ซ่ึงเป้าหมายของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้เพ่ิมข้ึน และความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ีแต่ละองค์กรตอ้งมีความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฏี และกระบวนการในการบริหารประสบการณ์
ลูกคา้ (CEM) เพ่ือสามารถน าไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปี 
พ.ศ 2559 มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) องคก์รตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั ทั้งน้ีการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัต่อองค์กร เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ไดแ้ก่ (1) ในระยะสั้น 
เป็นการปรับปรุงการรักษาองค์กรและลูกค้าให้ด ารงอยู่ (2) ในระยะยาว เป็นการปรับปรุงในการรักษาความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ และ (3) เป็นการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั และท่ีส าคญัเป็นกลยทุธ์ท่ีไดเ้ปรียบท่ีท าให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร นอกจากน้ีเม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีต่อองค์กรจะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน  สร้าง
ความแตกต่างและรักษาลูกคา้เก่าไวด้ว้ยวิธีการปรับปรุงคุณภาพ และระดบัของปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ หรือจุดสมัผสั
ซ่ึงหมายถึงทุกการส่ือสารของบุคคลและการปฏิสมัพนัธ์ท่ีประสบการณ์ของลูกคา้ระหว่างท่ีลูกคา้ติดต่อกบัองค์กร  
และอย่างไรก็ตามลูกคา้จะมีประสบการณ์ท่ีดีต่อองคก์รมากหรือน้อยยอ่มข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการเหตุการณ์
ประสบการณ์ของลูกคา้  
     ส าหรับธุรกิจบริการหรือองคก์รใดๆท่ีมีกิจกรมการบริการเขา้มาเก่ียวขอ้งนอกจากการมีคุณภาพการบริการท่ีดี
แลว้ นอกจากน้ีพฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนจากเดิมเนน้ซ้ือท่ีตวัสินคา้และบริการ เปล่ียนเป็นการซ้ือ
ท่ีประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดรั้บจากองคก์รนั้นๆ หรือแมแ้ต่ในขณะน้ีธุรกิจบริการหรือองคก์รเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง
ของสงัคมหรือ Digital disruption ดงันั้นทิศทางการปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัมุ่งสู่การบริหารประสบการณ์ลูกคา้
มาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางและกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
เพ่ือให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีต่อสินคา้หรือต่อองคก์รโดยผา่นทางจุดสมัผสั (Touch Points) ท่ีองคก์รไดอ้อกแบบ
ไว ้เช่นช่องทางการส่ือสารระหว่างลูกคา้ติดต่อกบัองคก์ร ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์ช่องทางออน์ไลน์ และบรรยากาศ เป็นตน้  
 

การบริหารประสบการณ์ลกูค้า 
 
     การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) หมายถึงกระบวนการจัดการ
เหตุการณ์และปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ท่ีสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ และเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีลูกคา้ติดต่อกับ
องค์กรโดยผ่านทางจุดสัมผสั (Touch Points) ต่างๆ ท่ีองค์กรไดอ้อกแบบไว ้และการบริหารประสบการณ์ลูกคา้
เก่ียวขอ้งกบัอิทธิพล การจดัการ การรับรู้  ความรู้สึก และการเรียนรู้ ของลูกคา้ (Alperin, 2005) ประสบการณ์ลูกคา้
จะเป็นส่วนประสมระหว่างลกัษณะทางกายภาพขององค์กรกับความรู้สึกของลูกค้า โดยท่ีลูกค้าจะประเมิน
เปรียบเทียบกบัความคาดหวงัในทุกๆการมีปฏิสัมพนัธ์ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นการส่งมอบผ่านทางจุด
สมัผสั (Touch Points) การปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีลูกคา้ติดต่อกบัองคก์รผ่านทางจุดสัมผสั  ไดแ้ก่ ทาง
พนกังานขาย พนกังานรับโทรศพัท์ตามศูนยต่์างๆ การโฆษณา เหตุการณ์ต่างๆ  ลกัษณะการตกแต่งสถานท่ี การ
สร้างบรรยากาศ พนกังานตอ้นรับ แผ่นพบัหรือใบปลิว และเว็บไซต์ เป็นตน้ ทั้งน้ีการบริหารประสบการณ์ลูกคา้
ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดหรือขั้นตอนของกระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยมุ่งเน้นท่ี
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ประสบการณ์ลูกคา้ดว้ยการปรับเปล่ียนการรับรู้ของลูกคา้ เพ่ือการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้และความพึง
พอใจ   
     Schmitt (2003) ขั้นตอนของกระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี     
     ขั้นตอนท่ี 1. การวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า (Analyzing the experiential world of the customer) 
องค์กรจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการจากโลกประสบการณ์ของลูกค้ารวมถึงวิถีชีวิตของผูบ้ริโ ภคดว้ยและ
ธุรกิจกบัธุรกิจ ทั้งน้ีองค์กรตอ้งวิเคราะห์เง่ือนไขในการตดัสินใจของลูกคา้ตลอดจนปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัลูกคา้ 
โดยท่ีองคก์รตอ้งคน้หาขอ้มูลและวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกคา้ทั้ง 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่  1. ประสบการณ์ก่อนการซ้ือ
หรือการรับบริการของลูกคา้  2. ประสบการณ์ระหว่างการซ้ือหรือการรับบริการ และ 3. ประสบการณ์หลงัการซ้ือ
หรือการรับบริการ  
     ขั้นตอนท่ี 2. การก าหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ (Building the experiential platform) เป็นขั้นตอน
ของคุณประโยชน์และเป็นส่วนประกอบกลยทุธ์ของโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ โดยจะท าหนา้ท่ีส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสดงให้เห็นจุดยืนหรือจุดเด่นในแต่ละดา้นของสินคา้และ
ตราสินคา้หรือบริการ และน าเสนอคุณค่าให้กบักลุ่มลูกคา้ได ้ โครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้จะประกอบไป
ดว้ย  
     1. จุดยืนหรือจุดเด่นประสบการณ์ (Experiential positioning) เป็นการสร้างจุดเด่นของประสบการณ์ของสินคา้
และบริการ 2. น าเสนอคุณค่าประสบการณ์ (Experiential value promise :EVP) จะเป็นการน าเสนอคุณค่าให้แก่
ลูกค้าโดยการน าเสนอคุณค่าประสบการณ์ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัทั้งห้า (Sense 
experience) โดยจะน าเสนอคุณค่าให้ลูกคา้สร้างผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ การมองเห็นหรือทางสายตา ทาง
เสียง ทางการสมัผสั ทางการล้ิมรส และ ทางกล่ิน  เก่ียวขอ้งกบั ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel experience) เป็น
ความรู้สึกจากภายในโดยจะน าเสนอคุณค่าให้ลูกค้าสร้างผ่านทางประสบการณ์ทางอารมณ์และความรู้สึกของ
ความสนุก ความเพลิน เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ทางความคิด (Think experience) การสร้างประสบการณ์ลูกคา้
ผ่านทางด้านของความคิด ทั้ งน้ียงัเก่ียวข้องกับประสบการณ์ทางการแสดง (Act experience) เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางด้านการกระท า และสุดท้ายเก่ียวข้องกับประสบการณ์ทางความสัมพนัธ์ (Relate 
experience) เป็นการสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบัลูกคา้  และ 3. ภาพรวม
ของการเสนอ (Overall implementation them ) เป็นการด าเนินการเสนอประสบการณ์ลูกคา้ 
     ขั้นตอนท่ี 3. การวางแผน ออกแบบประสบการณ์ต่อตราสินคา้ (Designing the brand experience) โดยเร่ิมตน้
ดว้ยการน ากลยทุธ์การออกแบบโครงสร้างประสบการณ์โดยรวมของลูกคา้ไปปฏิบติัเพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีมีต่อตรา
สินคา้ในแง่ของการประจกัษ์แก่สายตาและความรู้สึก เพ่ือสร้างประสบการณ์จากลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ สีสัน 
การออกแบบ บรรยากาศ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสร้างประสบการณ์ท่ีดีจาก ส่ือต่างๆ ประสบการณ์จากเวบ็ไซต ์และ
เอกสารเสนอขายขององคก์ร  
     ขั้นตอนท่ี 4. การออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า (Structuring the customer interface) โดยจุดติดต่อท่ีสัมผสักับ
ประสบการณ์ของลูกคา้ เรียกว่า Touch Point เป็นการออกแบบจุดติดต่อของโปรแกรมกระบวนการการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ดงักล่าว ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงประสบการณ์จากลกัษณะทางกายภาพของตราสินคา้หรือบริการท่ี
ลูกค้ารับรู้ได้ และความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าหรือบริการขององค์กร โดยเช่ือมโยงให้เกิด



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 905 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ประสบการณ์ของลูกคา้ตั้งแต่ ก่อนการซ้ือสินคา้หรือบริการ ระหว่างการซ้ือสินคา้หรือบริการ และหลงัการซ้ือ
สินคา้หรือบริการ  
     ขั้นตอนท่ี 5. การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง (Engaging in continuous innovation) นวตักรรมท่ีจ าเป็นตอ้ง
พฒันาข้ึนมาซ่ึงเป็นไดท้ั้งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การปรับเปล่ียนนวตักรรมจากท่ีมีอยู ่หรืออาจจะเป็นการสร้าง
หรือปรับเปล่ียนนวตักรรมดา้นการตลาดเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆดา้นการตลาดแก่ลูกคา้ 
     นอกจากน้ี Paula and Lliuta (2005) ไดน้ าเสนอกระบวนการของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าในการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้ ไดแ้ก่ 1. การสร้างจุดสัมผสัมาตรฐาน ในท่ีน้ีเป็นการออกแบบจุดติดต่อท่ีสัมผสักับ
ประสบการณ์ของลูกค้า 2. ปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย ทั้ งน้ีในแต่ละช่วงเวลา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นจุดสัมผสัมาตรฐานเดิมท่ีองค์กรไดส้ร้างไวอ้าจไม่บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ ในกระบวนการน้ีองค์กรตอ้งด าเนินการปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมให้ลูกค้า
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่ิงกระตุ้นเพ่ือให้ลูกค้าไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี เช่น กิจกรรมทาง
การตลาด การสร้างส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ และ 4. ขบัเคล่ือนจุดสัมผสัให้มีคุณภาพให้สมัพนัธ์กบัความสามารถใน
การท าก าไร ขั้นตอนน้ีองคก์รตอ้งปรับจุดสมัผสัให้มีคุณภาพให้สมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร เพ่ือท าให้
องค์กรมีก าไรสูงข้ึน ในขณะท่ี ปิยวรรณ  ลีละสมภพ (2017) ได้กล่าวว่าเซ็นทรัลกรุ๊ป ซ่ึงเป็นองค์กรชั้นน าใน
ประเทศไทย ไดน้ าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและกลยทุธ์ใน
การแข่งขนั แสดงจุดยืนโดย “ห้างเซ็นทรัลจะไม่เน้นขายสินค้า แต่จะเน้นขายประสบการณ์”  ด้วยการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่โดยการปรับห้างเซ็นทรัล ดว้ยการน านวตักรรมมาผสมผสานกบัองค์ประกอบต่างๆ เช่น การ
สร้างห้างสรรพสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีเขา้มารู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และแปลกใหม่ ให้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีรวมถึง
การจัดกิจกรรมการตลาดท่ีทนัสมยัในรูปแบบ Interactive ทั้งน้ีเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า การใช้
เทคโนโลยีระบบใหม่มาช่วยสร้างการบริการท่ีรวดเร็ว การเช่ือมโยงระหว่างการชอ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้และ
การชอ้ปป้ิงออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนั 
     จะเห็นได้ว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีแนวทางขั้นตอนและ
กระบวนการท่ีชดัเจน และการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ไม่ไดจ้ ากดัอยูท่ี่สินคา้และบริการเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขนั การบริหารประสบการณ์ลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีองค์กรทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐน าไปใชเ้พ่ือธุรกิจสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 

การบริการ 
 
     การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งถูกส่งมอบจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่าย โดยกิจกรรมนั้นอาจมี
สินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่ดว้ยก็ตามทั้งน้ีเพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
การบริการจึงเป็นเร่ืองส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ทุกระดบัรวมทั้งองคก์ร
หรือหน่วยการบริการทุกประเภทเพ่ือท่ีจะท าให้การบริการสามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีการบริการท่ีดีจะช่วยให้กิจการประสบความส าเร็จในท่ีสุด ความส าคญัของการบริการสามารถ
แบ่งเป็นออกได ้ไดแ้ก่ 
     1. ความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการ มี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
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         1.1  ความส าคญัต่อการปฏิบติังานบริหารบุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งใน
กระบวนการการบริการโดยเฉพาะผูใ้ห้บริการหรือผูป้ฏิบติังานบริการส่วนหน้าเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูรั้บบริการหรือลูกคา้โดยตรงเร่ิมตั้งแต่การตอ้นรับผูท่ี้เขา้มาติดต่อจนกระทัง่การอ าลาบุคคลนั้นเม่ือบริการต่าง 
ๆ ส้ินสุดลง การท าความเข้าใจเก่ียวกบัการบริการจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานบริการตระหนักถึงการปฏิบติัตนต่อ
ผูรั้บบริการดว้ยจิตส านึกของการให้บริการ (Service Mind) อย่างเต็มเป่ียม และรู้จกัเรียนรู้การพฒันาศกัยภาพอนั
น าไปสู่การเป็นนกับริการระดบัมืออาชีพ ไดแ้ก่ 1. ท าให้เกิดการรับรู้เป้าหมายของการให้บริการท่ีถูกตอ้งโดย
มุ่งเน้นท่ีตวัผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นศูนยก์ลางของการบริการดว้ยการกระท าเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และท าให้ลูกคา้มาใชบ้ริการพึงพอใจเป็นส าคญั   2. ท าให้เขา้ใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการ 3. ท าให้ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการท่ีผูป้ฏิบติังานบริการพึงปฏิบติัซ่ึงเป็น
ภาพลกัษณ์เบ้ืองตน้ของการบริการ โดยเฉพาะจะตอ้งค านึงถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกดว้ยไมตรีจิตท่ีสามารถ
ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจในบริการ และกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นลูกคา้ประจ า 4. ท า
ให้รู้จกัวิเคราะห์ความตอ้งการของผูรั้บบริการและคุณลกัษณะของการบริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ
รวมทั้งการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาและจ าเป็นตอ้งอาศยัการฝึกฝนทกัษะในการแกปั้ญหาเพ่ือมิ
ให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจในการบริการท่ีไดรั้บ 
       1.2 ความส าคญัต่อผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารงานบริการ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้และบริการต่างก็
ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริการมากข้ึนและหันมาให้บริการเป็นกลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาดท่ีนบัวนั
จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการจะช่วยให้ผูบ้ริหารการบริการสามารถสร้าง
ความเป็นเลิศในการด าเนินการบริการด้วยคุณภาพของการบริการท่ียอดเยี่ยมได้ ได้แก่ 1. ท าให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และรู้จกัส ารวจความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้ใน
การเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชว้างแผนและการปรับปรุงการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. การท าให้เห็นความส าคญัของบุคลากรหรือปฏิบติังานบริการซ่ึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะดึงผูรั้บบริการให้กลายเป็น
ลูกคา้ประจ าขององคก์รดว้ยการสนบัสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการพฒันาศกัยภาพการบริการอยา่งทัว่ถึง
ทั้งในดา้นความรู้และทกัษะการบริการท่ีมีคุณภาพ 3. ท าให้เขา้ใจกลยทุธ์การบริการต่างๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การสร้างเอกลกัษณ์ในการบริการท่ี
ประทบัใจ การบริหารองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ และการใชเ้ทคโนโลยีการบริการท่ีทนัสมยั  4. ให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาขอ้บกพร่องและแนวโน้มของการบริการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดทิศทางของการบริการท่ีตลาด
ตอ้งการได ้
     2. ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ ถึงแมธุ้รกิจบริการจะให้ความส าคญัอย่างมากกบัลูกคา้หรือผูท่ี้มีอ  านาจในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการต่างๆ และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ดงันั้นลูกคา้
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้บทบาทและขอบเขตความเป็นไปไดข้องการใชบ้ริการท่ีเหมาะสม ดว้ยความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริการจะช่วยให้ผูรั้บบริการเขา้ใจกระบวนการบริการและสามารถคาดหวงัการบริการท่ีจะไดรั้บอย่าง
มีเหตุผลตามขอ้จ ากดัของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 1. ท าให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจลกัษณะของงานบริการว่าเป็น
งานหนกัท่ีจะตอ้งพบกบัคนจ านวนมากและตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูม้ารับบริการอยูต่ลอดเวลา
อนัส่งผลให้การบริการบางคร้ังอาจไม่รวดเร็วทนักบัความตอ้งการของผูรั้บบริการทุกคนในเวลาเดียวกนัได้ซ่ึง
ผูรั้บบริการจ าเป็นตอ้งคาดหวงัการบริการในระดบัท่ีมีความเป็นไปไดต้ามลกัษณะของงานบริการต่างๆ และ 2. ท า
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ให้ตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องตวัผูรั้บบริการในฐานะท่ีผูท่ี้แสดงเจตนาในการรับบริการควรมีมารยาท
ท่ีดีและใชค้ าพูดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่ายในการระบุความตอ้งการการบริการเม่ือผูใ้ห้บริการเขา้ใจและเสนอการบริการท่ี
ถูกใจผูรั้บบริการก็จะท าให้เกิดความรู้สึกและทศันคดีท่ีมีต่อการบริการ 
     การให้บริการนั้นมีความส าคญัในทุกขั้นตอนและรายละเอียดจึงจะสามารถส่งมอบความประทบัใจจากผู้
ให้บริการสู่ผูรั้บบริการ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรตระหนักถึงความคาดหวงัหรือความต้องการของผูรั้บบริการ 
สามารถน าเสนอการบริการท่ีเกินความคาดหมายและตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ แต่การจะส่งมอบหรือน าเสนอ
การบริการท่ีดีหรือเกินความคาดหมายไดน้ั้นผูใ้ห้บริการตอ้งมุ่งความเป็นเลิศในการสร้างคุณภาพและคุณค่าให้เกิด
ข้ึนกบัผูรั้บบริการ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ “คุณภาพการบริการ”  
 

ความพงึพอใจในการบริการ 
 
     ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติเชิงบวกของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ี
ตนตอ้งการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองอนัเป็น
เหตุน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการนั้นองคก์รผูใ้ห้บริการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูป้ฏิบติัทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานบริการก็มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนัซ่ึงมีส่วนช่วยให้งาน
บริการเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ จึงอาจกล่าวไดว้่าความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ
ต่างมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินงานบริการ  
 

การปรับกระบวนการท างานของผู้ให้บริการเพ่ือเข้าสู่การบริหารประสบการณ์ลกูค้า 
  
     ในปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงมีความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้รับจากองค์กร 
นอกจากน้ีธุรกิจบริการหรือองคก์รท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการบริการก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม
หรือ Digital disruption ผู ้ให้บริการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ส าหรับการให้บริการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเปล่ียนแปลงของสงัคมหรือ Digital disruptionในยุคปัจจุบนั ซ่ึงกลยทุธ์
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรรศนะ บุญ
ขวญั (2562) ไดท้ าการวิจยักบัธุริจโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้
มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในมิติของเวบ็ไซต ์โดยท่ีผูบ้ริหารโรงแรม ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ
ตอ้งให้ความส าคญัต่อความถูกตอ้งของขอ้มูล การออกแบบเว็บไซต์ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล และความ
ปลอดภยัของเว็บไซต์ นอกจากน้ียงัพบว่าการสร้างบรรยากาศและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการกับ
ผูรั้บบริการหรือลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีต่อผูใ้ห้บริการและน าไปสู่ความพึงพอใจใน
การบริการ ดงันั้นจะเห็นแล้วว่าธุรกิจบริการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการบริการ จ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการในการบริการเพ่ือให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีและมีความพึงพอใจในการบริการ ดงัน้ี 
     1.  การสร้างจุดสัมผสัมาตรฐาน ในท่ีน้ีเป็นการออกแบบจุดติดต่อท่ีสัมผสักบัประสบการณ์ของลูกคา้ โดยการ
ตรวจสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยา่งสม ่าเสมอ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ี
มีในการส ารวจความตอ้งการค่านิยม และความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการองค์กร ซ่ึงสามารถกระท าได้
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โดยการใชบ้ตัรแสดงความคิดเห็น การส ารวจ และการวิจยัตลาด การส ารวจและเจาะกลุ่มเป้าหมาย การสมัภาษณ์
กลุ่มลูกคา้ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์รเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นทั้ง
จากภายในและภายนอกองคก์ร ในการสะทอ้นภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานบริการซ่ึงจะ
เป็นตวับ่งช้ีถึงขอ้บกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์กรเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาคุณภาพการบริการให้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการอนัจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการ ทั้งน้ีการสร้างประสบการณ์
ลูกคา้ผ่านทางบรรยากาศ ซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีกบัการรับรู้และ
ความรู้สึกส่วนตวัของลูกคา้ ใชบ้รรยากาศเป็นตวักลางสะทอ้นความรู้สึกของลูกค้า และพฤติกรรมการซ้ือของ
ลูกคา้ องคก์รตอ้งสร้างบรรยากาศผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าของลูกคา้ ดว้ยการใช ้เสียง แสง สี และกล่ินหอมซ่ึงมี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ลูกคา้ 
     2. ปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย ทั้งน้ีในแต่ละช่วงเวลาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นจุดสัมผสัมาตรฐานเดิมท่ีผูใ้ห้บริการไดส้ร้างไวอ้าจไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ ใน
กระบวนการน้ีผู ้ให้บริการต้องด าเนินการปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพ ได้แก่ ปรับปรุงจุดเช่ือมต่อหรือ
ปฏิสัมพนัธ์ทาง Face-to-face เป็นการเผชิญหน้ากนัระหว่างลูกคา้กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน 
Show room หรือ Store กลุ่มน้ีไดแ้ก่ พนกังานขาย หรือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นด่านหน้าในการให้บริการลูกคา้ โดย
ให้ค าแนะน า ความรู้ในการใชสิ้นคา้ การจดัแสดงสินค้า ส่ือ ณ จุดซ้ือต่างๆ บรรยากาศภายในอาคาร ส านกังาน 
บรรจุภณัฑ์ จุดสัมผสัน้ียงัมีความส าคญัผลกัดนัให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน  ทั้งน้ียงัตอ้งปรับปรุง จุดเช่ือมต่อ
หรือปฏิสัมพนัธ์ทาง Personal-but-distant ได้แก่ ทางโทรศพัท์ ทางแฟกซ์ และจุดเช่ือมต่อหรือปฏิสัมพนัธ์ทาง 
Electronic ไดแ้ก่ e-commerce site,  e-mail, short messages system (SMS) หรือ เวบ็ไซด ์ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อหรือจุด
สัมผสัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการตอ้งปรับปรุงเน้ือหาของขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า มี
ความทนัสมยัของขอ้มูล นอกจากน้ีสร้างความสะดวกสบายของเวบ็ไซดด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยี โดยท่ีผูรั้บบริการ
จะมีความรู้สึกต่อเว็บไซด์ของผูใ้ห้บริการถึงความเรียบง่ายในการค้นหาข้อมูลไดง่้าย และเว็บไซด์ตอ้งมีความ
ปลอดภยั 
     3. ส่งเสริมให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่ิงกระตุน้เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี 
เช่น กิจกรรมทางการตลาด การสร้างส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

สรุป 
 
     การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนและน าแนวทาง กระบวนการในการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ ซ่ึงเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้าโดยท่ีองค์กรตอ้งค้นหาขอ้มูลและ
วิเคราะห์ประสบการณ์ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ก่อนการรับบริการของผูรั้บบริการ ประสบการณ์ระหว่าง
การรับบริการ และประสบการณ์หลงัการรับบริการ พร้อมทั้งการก าหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ เพ่ือ
แสดงให้เห็นจุดยืนหรือจุดเด่นในการบริการ และน าเสนอคุณค่า รวมถึงวางแผนและออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อ
การให้บริการ ในแง่ของการประจกัษ์แก่สายตาและความรู้สึก นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการต้องออกแบบจุดติดต่อท่ี
สัมผสักบัประสบการณ์ของผูใ้ห้บริการ และสุดทา้ยการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองอาจเป็นการพฒันาขั้นตอน
การบริการ การปรับเปล่ียนนวตักรรมจากท่ีมีอยู ่ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีของผูรั้บบริการ น าไปสู่ความพึงพอใจ
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เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ 1.  การสร้างจุดสัมผสัมาตรฐาน ในท่ีน้ีเป็นการออกแบบจุดติดต่อท่ีสัมผสักบัประสบการณ์ของ
ลูกคา้ 2. ปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ ปรับปรุงจุดเช่ือมต่อหรือปฏิสัมพนัธ์ทาง 
Face-to-face เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างลูกค้ากับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีปรับปรุงจุดเช่ือมต่อหรือ
ปฏิสมัพนัธ์ทาง Personal-but-distant ไดแ้ก่ ทางโทรศพัท ์และจุดเช่ือมต่อหรือปฏิสมัพนัธ์ทาง Electronic ไดแ้ก่ e-
commerce site,  e-mail, short messages system (SMS) หรือ เวบ็ไซดโ์ดยเน้ือหาของขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงคน้หาข้อมูลได้ง่าย และเว็บไซด์ตอ้งมีความปลอดภยั และ 3. ผูใ้ห้บริการควรสร้าง
ประสบการณ์ลูกค้าผ่านทาง บรรยากาศผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า ด้วยการใช้ เสียง แสง สี และกล่ินหอมซ่ึงมี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ของผูรั้บบริการทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในการบริการ     
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Consumer behavior of consuming clean food in Bangkok area 
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Tadakorn Singsatid and Thanita Kongrerk 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสม  ทาง
การตลาด 4Ps ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และแจกแจงโดยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใช ้คือ T-Test, F-Test และ Multiple Regression ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ 
อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษาสูงสุด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการซ้ือและเหตุผลท่ีเลือกบริโภคมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค ำส ำคัญ: กระบวนกำรตัดสินใจซือ้, อำหำรคลีน, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
The propose of this study about demographic, consumer behavior and marketing mix affecting purchasing decision 
process of clean food of consumers in Bangkok. The questionnaire was designed to collect data from 400 
participants. Data were analyzed by statistics program and declare as distributing frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, T-Test, F-Test and Multiple Regression. This study showed that the demographic factors; 
Sex, Age, Average monthly income and the Highest level of education, Marketing mix factors; Product, 
Distribution channels and marketing promotion, Consumer behavior in term of purchase frequency and the reasons 
for choosing were effect on the process of purchasing decision of consuming clean food in Bangkok area. 
 

Keywords: Purchasing decision, Clean food, Marketing mix, Consumer behavior 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการศึกษา 

 
อาหารคลีนหรืออาหารเพ่ือสุขภาพถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

สืบเน่ืองมาจากกระแสสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท าให้คนหันมาดูแลสุขภาพตวัเองกนัมาก ส่งผลท าให้
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: P.pop-singsatid@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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ธุรกิจอาหารคลีนเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว  จากผลส ารวจของบริษทันีลสัน (Nielsen) ผูใ้ห้บริการดา้นการ
วิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่าผูบ้ริโภคคนไทยให้ความส าคญักบัการรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพมากกว่การท ากิจกรรมเพ่ือสุขภาพในรูปแบบอ่ืน  ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ในเร่ืองของอาหาร ผูบ้ริโภคค านึงถึงเร่ืองของสุขภาพและประโยชน์ทาง
โภชนาการมากข้ึน ความต่ืนตวัของคนไทยในการดูแลสุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพฒันาแนวความคิดและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนั
กบัการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน อีกทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด โดยผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยและตัวแปร
ส าหรับการศึกษาไวด้งัน้ี 

ตวัแปรตน้มีทั้งหมด 3 ตวัแปรดงัน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคค าถาม (6Ws และ1H) ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึง
ซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร เป็นต้น 
ส าหรับตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา     
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1.แนวคดิและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ 
 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร  (2529, หนา้ 312-315)  ไดก้ล่าวไวว้่าประชากรศาสตร์ หมายถึงลกัษณะของแต่ละบคุคล
ท่ีอาจจะแตกต่างกนัออกไป  โดยความแตกต่างดงักล่าวมกัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกท่ีแตกต่างกนั 
อาจกล่าวไดว้่าเป็นลกัษณะท่ีมีความส าคญัและถือเป็นตวัช่วยช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายได ้    

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ท่ีกล่าวว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความคิดความนิยมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั สถานะทาง
สงัคมวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของเพศท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงจะมีบทบาทในการใชจ่้าย
ดา้นสินคา้และบริการมากกว่าเพศชาย 
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2.2 แนวคดิและทฤษฏีด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 80-81) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดถือเป็นตวัแปรท่ีสามารถท าการควบคุม
การตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยกิจการหรือธุรกิจควรจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ
และน ามาปรับและวางกลยทุธ์ทางการตลาดให้ไดป้ระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

Kotler (1997:92) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P's) หมายถึง ตวัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ 
ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย หรือ หมายถึง "ชุดของตวัแปรท่ีสามารถควบคุม
ไดท้างการตลาด ซ่ึงบริษทัน ามาผสมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย" 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

อภิวิทย ์ย ัง่ยืนสถาพร (2558) อา้งถึง Engle, Blackwell and Miniard (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ถือเป็น
กระบวนการตดัสินใจและเป็นลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นการประเมินผล
เพ่ือหาทางเลือก รวมไปถึงการใชจ่้ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค  

Loudon and Bitta (1988, p.4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการตดัสินใจและเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ทางกายภาพโดยมีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีซ่ึงเป็นการประเมินการไดม้า รวมทั้งการใชห้รือเป็นการจบัจ่ายใช้
สอยทั้งดา้นสินคา้สินคา้และบริการ  

Solomon (1996:7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการศึกษากระบวนการต่างๆท่ีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องเพ่ือท าการเลือกสรรการซ้ือ การใช้ หรือการบริโภค อนัเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ บริการ 
ความคิดหรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและปรารถนาต่างๆให้ไดรั้บความพอใจสูงสุด 

Mowen and Minor (1998:5) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาถึงหน่วยการซ้ือ และการ
แลกเปลียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภคและการก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์และความคิด 
      
2.4 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2558) อา้งถึง Kotler (2000, p.176-178) อธิบายไวว้่าการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมกัจะ
เกิดจากปัจจยัภายใน อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพ รวมไปถึงทศันคติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความต้องการ โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกพวกนั้น หรือเราเรียกส่ิงเหล่านั้นว่า
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

Walters (1978) การตดัสินใจ หมายถึงการตดัสินใจทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวจ้ากส่ิง ต่างๆหลากหลาย 
 

2.5 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของประชากร
วยัท างานของไทยและมาเลเซีย ผลวิจยัพบว่ากระแสอาหารเพ่ือสุขภาพความตอ้งการรูปร่างและสุขภาพท่ีดีท าให้
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ประชากรวยัท างานของไทยและมาเลเซียไดใ้ห้ความสนใจกบัอาหารสุขภาพและมีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมข้ึนจากเม่ือก่อน โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ธีรวีร์ วราธรไพบูลย ์(2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่าปัจจุบนัพฤติกรรมของการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากอดีตมาก สาเหตุส่วนหน่ึง
มาจาการท่ีมีการน าอาหารต่างประเทศเขา้มาเป็นจ านวนมาก ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพนั้น
พบว่าเม่ืออายุของผูบ้ริโภคสูงข้ึน ผูบ้ริโภคมีเหตุผลมากข้ึนในการเลือกบริโภค โดยเลือกอาหารท่ีบริโภคแลว้
สุขภาพแขง็แรงและส่งผลให้เลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆตามมา โดยเลือกซ้ือจาก ห้างสรรพสินคา้และร้าน
สะดวกซ้ือท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกมากท่ีสุด 

ณัฐพงษ์ บุญกว้าง  (2555) ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า               
ร้านณัฐพงษ์ ท่าวงัทอง จากผลการศึกษาสมมติฐานดงักล่าวพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ คือ ปัจจยั
ทางดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ ปัจจยัทางดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ ผูข้ายมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่     
หาร้านง่ายเดินทางสะดวก มีความน่าเช่ือถือ 

กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้าน
กาแฟ พรีเม่ียมบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทางาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเม่ียมบน ถนนสีลมของผูบ้ริโภค
กลุ่มวยัท างาน  

พรพรรณ ป้อมสุข (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กนั
ในกลุ่มประชาชนวยัท างานในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อ าเภอบางละมุงจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของกลุ่ม 
นอกจากน้ีการส่งเสริมสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
เช่นกนั ดงันั้นในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี ควรให้ความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโภชนาการ
ท่ีถูกต้อง โดยครอบครัวถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัในการผลกัดนัหรือส่งเสริมพฤติกรรมดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้
ประชาชนปฏิบติัพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยืน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้การเก็บขอ้มุลแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ ประชากรท่ีใช้ส าหรับงานวิจยัคือ ผูท่ี้บริโภค
อาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นจึงตอ้งค านวนจากสูตร
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ W.G.Cochranโดยท าการก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึง
ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้่าผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาหนด คือไม่นอ้ยกว่า 384 ตวัอยา่ง 
ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และใชวิ้ธีการจบัฉลากมาทั้งหมด 4 เขต 
ซ่ึงได้แก่ เขตบางรัก เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจกัร โดยท าการแจกแบบสอบถามเขตละ 100 ชุด 
ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยมีค าถามคดักรองเพ่ือให้ไดข้อ้มูลและกลุ่มเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ    
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เคร่ืองมือวิจยัไดท้  าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ประมวลหา
ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็นระดบัท่ียอมรับ
ได ้(Robinson et al, 1991) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารคลีนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น าเสนอรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Anaylysis) ดว้ยสถิติ T-Test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ข้อมูลด้านเพศ สถิติ F-Test แบบการ
วิเคราะห์ One-Way ANOVA โดยจะใชท้ าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรศาสตร์ท่ี
มีมากกว่า 2 กลุ่มเพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ สถิติความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานในด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัดา้นเพศ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัดา้นอาชีพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานการวิจยั 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวจิัยที ่3 พฤตกิรรมผู้บริโภคมผีลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลนีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1 ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนส าหรับใคร มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.2 ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนบ่อยแค่ไหน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.3 แหล่งท่ีท่านเลือกซ้ืออาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.4 เหตุผลท่ีเลือกบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.6 วิธีการเลือกซ้ืออาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค
อาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.7 สถานท่ีบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค
อาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.8 ช่วงเวลาท่ีบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค
อาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.9 ราคาเฉล่ียต่อคร้ังในการบริโภค มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.10 ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
4.1.1 สมมติฐานการวจิัยที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ด้านเพศ ได้ค่า Sig. เท่ากับ .026 สามารถสรุปไดว้่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค

อาหารคลีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ด้านอายุ ได้ค่า Sig. เท่ากับ .039 สามารถสรุปได้ว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค

อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .036 พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ได้ค่า Sig. เท่ากับ .007 พบว่าระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระ      
บวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
4.1.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนขอ ง

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตราฐาน (Beta) เท่ากบั .419 แสดงว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดา้นราคา มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตราฐาน (Beta) เท่ากบั .007 แสดงว่าปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตราฐาน (Beta) เท่ากบั .226  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี        
ระดบั .05 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตราฐาน (Beta) เท่ากบั .184 มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี       
ระดบั .05  

 
4.1.3 สมมตฐิานการวจิยัที่ 3 พฤตกิรรมผู้บริโภคมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนส าหรับใคร ไดค้่า Sig. เท่ากบั .073  ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหาร   

คลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนบ่อยแค่ไหน ได้ค่า Sig. เท่ากับ .000  มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหาร       

คลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แหล่งท่ีท่านเลือกซ้ืออาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .046 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน  

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เหตุผลท่ีเลือกบริโภคอาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .018 มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .732 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิธีการเลือกซ้ืออาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .953 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สถานท่ีบริโภคอาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .832 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่วงเวลาท่ีบริโภคอาหารคลีน ไดค้่า Sig. เท่ากบั .794 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ราคาเฉล่ียต่อคร้ังในการบริโภค ไดค้่า Sig. เท่ากบั .588 ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนข
องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ได้ค่า Sig. เท่ากับ .153 ไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

      
อภิปรายผลสมมติฐานการวจิัยที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลี

นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-
30 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนหรือพนักงานบริษทั รายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 – 20,000 บาท ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีการบริโภคอาหารคลีนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2550) ท่ีกล่าวว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความคิดความนิยมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั สถานะทางสังคมวฒันธรรมเป็น
ตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของเพศท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงจะมีบทบาทในการใชจ่้ายดา้นสินคา้และบริการ
มากกว่าเพศชาย นอกจากน้ีอายุ การศึกษาและรายไดเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความคิดและพฤติกรรมเหมือน
หรือแตกต่างกนัไปตามแต่ละช่วงของอายุจึงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนั นอง
จากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเม่ียมบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้าน
กาแฟพรีเม่ียมบน ถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน 

อภิปรายผลสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน   
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในด้านผลิตภณัฑ์ โดย
ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อาหารคลีนใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาด สด ใหม่  ในดา้นราคาโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การระบุราคาท่ีบรรจุภณัฑ์อยา่งชดัเจน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีง่าย
ข้ึน ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ท่านเลือกบริโภคอาหารคลีนเน่ืองจากร้านค้ามีความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีง่ายข้ึน และในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก                  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูข้ายมีการให้ขอ้มุลและแนะน าสินคา้ ณ บริเวณจุดขายมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของณฐัพงษ ์บุญกวา้ง (2555) ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีมี
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ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ร้านณัฐพงษ์ ท่าวงัทอง จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ คือ ปัจจยัทางดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพ
สินคา้ ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ ผูข้ายมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ชดัเจน ปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ หาร้านง่ายเดินทางสะดวก มีความน่าเช่ือถือ 

อภิปรายผลสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารคลีนส าหรับตวัท่านตวัเอง
โดยจะซ้ืออาหารคลีนนานๆคร้ังตามสะดวก ไม่ระบุร้านประจ า โดยส่วนใหญ่จะซ้ือจากซุปเปอร์มาเก็ต เช่น ทอ็ปส์ 
ฟู้ดแลนด์ วิลล่ามาเก็ต เฉล่ียคร้ังละประมาณ 101-200 บาท เลือกบริโภคอาหารคลีนเพราะอยากมีสุขภาพดี และ
มกัจะเลือกรับประทานในช่วงเวลา 13.30น. สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัณิช สุริยะฉาย (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของประชากรวัยท างานของไทยและมาเลเซีย ผลวิจยัพบว่า
กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพความตอ้งการรูปร่างและสุขภาพท่ีดีท าให้ประชากรวยัท างานของไทยและมาเลเซียไดใ้ห้
ความสนใจกบัอาหารสุขภาพและมีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากเม่ือก่อน 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
      

จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัสามารถน ามาพฒันาแนวคิดและสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ได ้เช่น ขอ้มูลในส่วนของประชากรศาสตร์ พบว่าในเร่ืองอาชีพไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน 
แต่ในดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีสามารถน า
ขอ้มูลมาก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร ในส่วนของพฤติกรรมการผูบ้ริโภคท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
ยคุปัจจุบนัมี และในดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจยัทางดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร
คลีนแค่ปัจจัยทางดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการและการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนใชใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะการวิจัยในคร้ังต่อไป คือ ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคอาหารคลีน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
ความละเอียดมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมี      
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม เช่น การศึกษา
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์ทางธุรกิจให้มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือศึกษาเขตจงัหวดัอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและมีความครอบคลุมของขอ้มูล 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ คือ ผูวิ้จยัไดมุ่้งเนน้ผูต้อบแบบสอบถามเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชวิ้ธีการจบัฉลาก และสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ผูวิ้จยัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้จึงไม่สามารถ
ออกไปแจกแบบสอบถามไดท้ั้งหมด จึงไดท้ าการจดัท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และใชค้ าถามคดักรอง
ระบุเขตซ่ึงส่งผลต่อความยากในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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of tenants in the office space of CW Tower building 

 
ธนกร นาไพศาล1 และ พิสมัย เหล่าไทย2 

Thanakorn Naphaisarn and Pissamai Loathai 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาว
เวอร์ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ (3) เพ่ือ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ี
ส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่าในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพการให้บริการท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (2) ความพึงพอใจในการใช้บริการของผูเ้ช่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายละเอียด พบว่าความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้น
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ ในภาพรวม พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ของผู้ให้เช่ากับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้เช่าในพ้ืนท่ีส านักงานอาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสูงมากดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.856 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรให้บริกำร, ควำมพึงพอใจของผู้เช่ำ 
 

Abstract 
The objective of the study (1) was to study the service quality of the lessors in the CW Tower office space (2) to 
study the service satisfaction of tenants in the CW Tower office space (3). ) To study the relationship between the 
service quality of the lessors and the satisfaction of tenants in the CW Tower office space. The overall picture is 
at the highest level. When considering each aspect, it was found that the quality of service with the highest level 
of opinion was the response to the clients (2) the overall service satisfaction of the tenants at the highest level. In 
detail It was found that the tenant's service satisfaction with the highest level of opinion was in response to the 
recipient and (3) the relationship between the service quality of the lessor and the satisfaction of the service users. 
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Overall, the tenants in the CW Tower office space found that the tenants' service quality and the satisfaction of 
tenants in the CW Tower office space. Towers had a very high positive correlation with a  correlation coefficient 
of 0.856, statistically significant at the level of 0.01. 
 

Keyword : quality of service,  Customer Satisfaction 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีอาคารให้เช่าอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าของอาคารตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการ
แข่งขนั ซ่ึงปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัคือ คุณภาพการบริการ ผูเ้ช่าอาคารลว้นตอ้งการอาคารท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม
กบัเงินท่ีเสียไป ในดา้นการแข่งขนัของตลาดอาคารส านกังานให้เช่าเกรด A ในกรุงเทพฯ ยงัมีความตอ้งการอีกมาก 
อาคารซีดบัเบิลย ูทาวเวอร์ มี 2 อาคาร คืออาคาร A ท่ีมีความสูง 51 ชั้น และอาคาร B ท่ีมีความสูง 46 ชั้น ตั้งอยูบ่น
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก พ้ืนท่ีออฟฟิศให้เช่าของท่ีตึกน้ีนั้น เป็นห้องขนาดใหญ่ท่ีสว่าง
และโปร่ง มีพ้ืนท่ีให้เช่าประมาณ 61,000 ตรม จากการให้บริการพ้ืนท่ีส านกังานเช่า อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ มี
พ้ืนท่ีให้เช่าหลากหลาย โดยอตัราค่าเช่านั้น จะข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ี ท่ีตั้ง การตั้งอยูใ่กลก้บัระบบขนส่งมวลชน 
รวมถึงคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าได ้ซ่ึงเน้นท่ีการพฒันาการให้บริการ แต่
เน่ืองจากยงัไม่มีการศึกษาความพึงพอใจในบริการของผูเ้ช่าอาคารมาก่อนท าให้ยงัขาดขอ้มูลเชิงประจักษ์ท่ีจะ
น ามาใชก้ าหนดนโยบาย และการด าเนินงานในดา้นการบริการว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจในบริการของผู้
เช่าอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงสนใจท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ู
ทาวเวอร์ เพ่ือน าผลของงานวิจยัไปปรับปรุงคุณภาพของผูใ้ห้เช่า เพ่ือให้ผูเ้ช่าเกิดความพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ
จากผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีส านกังานเช่า อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ของผูใ้ห้เช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าใน
พ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ และ 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้
เช่ากับความพึงพอใจในการใช้บริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านักงานอาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ จากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี รวมไปจนถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์  
ผูวิ้จัยได้แนวคิดคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. (1994) [1] และ
แนวคิดความพึงพอใจของ Millet (1954) [2] มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ไดแ้ก่ 1) สามารถน าเกณฑ์การพิจารณามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซี
ดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์  2) สามารถน าความพึงพอใจของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านักงาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ มา
ปรับปรุงการบริการ 3) สามารถน าความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจของผู้
เช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ และ 4) เป็นแนวทางให้กบัอาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ในการ
ปรับคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้เช่าในพ้ืนท่ีส านักงาน อาคาร ซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ใน
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กรุงเทพมหานคร และน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นสารสนเทศให้แก่ผูบ้ริหาร เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพขององคก์รอยา่งสูงสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
 

วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) กล่าวว่า บริการ หมายถึงส่ิงท่ีไม่มีตวัตน จบัตอ้งไม่ได ้และเป็นส่ิงท่ีไม่ถาวร 
เป็นส่ิงท่ีเส่ือมสลายไปอยา่งรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบติัของผูใ้ห้บริการ โดยส่งมอบการบริการนั้นไปยงั
ผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ เพ่ือใชบ้ริการนั้น ๆ โดยทนัทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทนัทีท่ีมีการให้บริการ 

Kotler (2010) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงปฏิบติัการใด ๆ ท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงสามารถน าเสนอให้อีกกลุม่บุคคล
หน่ึง ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่ไดส่้งผลถึงความเป็นเจา้ของส่ิงใด  

กิจดี  ยงประกิจ (2559) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การปฏิบติัการท่ีกระท า หรือติดต่อและ
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการการให้บุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึงทั้งดว้ยความพยายามใด ๆ ก็ตาม 
ดว้ยวิธีการหลากหลาย       

 Etzel (2014) กล่าวว่า การจดัการคุณภาพการบริการขององคก์รนั้นควรจะค านึงถึง 1) การตั้งความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค 2) ควรวดัระดบัความคาดหวงัจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ 3) พยายามรักษาคุณภาพการบริการให้
เหนือกว่าระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวว่าในการวดัคุณภาพการให้บริการลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบ
ของคุณภาพในการบริการ ดงัน้ี 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึงลกัษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารและสญัลกัษณ์รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแลห่วงใย และความตั้งใจ
จากผูใ้ห้บริการ 2) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตรงกบัสัญญา
ท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ
บริการ 3) ความเช่ือมัน่ในบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผู ้
บริการ ผูใ้ห้บริการจะต้อง แสดงถึงทกัษะความรู้สามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 4) ความตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) 
หมายถึง การแสดงถึงความพร้อม และความเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูบ้ริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ 5) 
ความเอาใจใส่ในบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ี
แตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

คมสนั อินทเสน และคณะ (2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนอง
จากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทนจนท าให้เกิดความสุข 
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Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจาก ความ
สนใจต่าง ๆ และทศันคติท่ีบุคคลนั้นมีต่อส่ิงนั้น 

Vroom (1990) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองค าน้ีจะ
หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการท่ี บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึง
พอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้น  

Davis (1967) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเม่ือ ความตอ้งการพ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจ
ไดรั้บการตอบสนอง พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของ มนุษยเ์ป็นความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด ใน
ร่างกายเม่ือสามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 

Millet (1954) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุป
ประเด็นว่า เป้าหมายท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งยึดถือไวเ้สมอในหลกัการ 5 ประการ คือ 1) การให้บริการ
อย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการงานของท่ีมีฐานคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียม
กนั ผูใ้ชบ้ริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 2) การ
ให้บริการอย่างทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการให้บริการสาธารณะจะตอ้งตรง
เวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Apmle Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะตอ้งมีจ านวนการให้บริการ 
และสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม ซ่ึง Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มี
จ านวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยติุธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผูใ้ชบ้ริการ 4) การ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดยยึด
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยึดความพอใจขององค์กรท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได้ 
และ 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ 
และผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีท าหน้าท่ีได้มากข้ึนโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่าท่ีใชบ้ริการอาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ทั้งหมด อา้งอิงจากประชากร 
ในช่วงปี 2563  จ านวนทั้งหมด 129 คน (ขอ้มูลจากอาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563)   เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 4 ขอ้ เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close Ended) มีลกัษณะ
เป็นแบบชนิดเลือกตอบ (Check list) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่า ประกอบ ดว้ย 5 ดา้น 
ได้แก่ (1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (2) ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ (3) ด้านการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (4) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (5) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ เป็นค าถามแบบ
ปลายปิด (Close Ended) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในบริการของผูเ้ช่า ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค (2) ดา้นการ
ให้บริการท่ีตรงเวลา (3) ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ (4) ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (5) ดา้นการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close Ended) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
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ระดบั  และส่วนท่ี 4 ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ทาง
ผูวิ้จยัจ าแนกแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่า จ านวน 129 ตวัอยา่ง โดย
เก็บขอ้มูลและน าแบบสอบถามท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง และวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติแลว้น าขอ้มูลท่ีได้มา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ี
ส านกังาน อาคาร  ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดด้ าเนินแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 1. สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนท่ี 2 คุณภาพการ
ให้บริการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากการวิเคราะห์ดงักล่าวท าให้ผูวิ้จยัสามารถหาช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็น ตามเกณฑข์อง Likert ซ่ึง
เป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการวิเคราะห์ดงักล่าวท าให้ผู ้วิจัย
สามารถหาช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของ Likert ซ่ึงเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติส าหรับหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความ
พึงพอใจของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ ในกรุงเทพมหานคร ใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
   

4. ผลการวจิัย 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 โดยมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีสถานภาพสมรส จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 และมีต าแหน่งเป็นผูจ้ ัดการ
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70  
  
Table 1 ภาพรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของ
ผูใ้ห้เช่า 

ล าดับ คุณภาพการให้บริการของผู้ให้เช่า X S.D. แปลผล 

1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.41 0.40 มากท่ีสุด 
2 ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ 4.43 0.41 มากท่ีสุด 
3 การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 4.45 0.42 มากท่ีสุด 
4 การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 4.34 0.42 มากท่ีสุด 
5 การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 4.40 0.42 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า คุณภาพการให้บริการท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.45, S.D. = 0.42) รองลงมา คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจใน
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การบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.43, S.D. = 0.42) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.41, S.D. = 0.40) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (
X = 4.40, S.D. = 0.42) และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.34, S.D. = 0.42) ตามล าดบั 
 
Table 2 ภาพรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้
บริการของผูเ้ช่า 

ล าดับ ความพงึพอใจในการใช้บริการของผู้เช่า X S.D. แปลผล 

1 การให้บริการอยา่งเสมอภาค 4.44 0.40 มากท่ีสุด 
2 ดา้นการให้บริการท่ีตรงเวลา 4.46 0.40 มากท่ีสุด 
3 ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ 4.37 0.43 มากท่ีสุด 
4 ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 4.39 0.41 มากท่ีสุด 
5 ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 4.48 0.42 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.41 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.48, S.D. = 0.42) รองลงมา คือ 
ดา้นการให้บริการท่ีตรงเวลา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.46, S.D. = 0.40) การให้บริการอยา่งเสมอภาค 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.44, S.D. = 0.40) ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.39, S.D. = 0.41) และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.37, S.D. = 0.43) ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการวจิัย 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส และมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ           
จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผู้

เช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
วตัถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ 

จากผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ รองลงมา คือ ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้มี และล าดบั
สุดทา้ย คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ตามล าดบั ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2551) 
ท่ีกล่าวว่า เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการบริการ หากผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้จะ
ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจได ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กุลิสรา เปล่งศรีเกิด (2560) ท าการศึกษาเร่ือง 
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คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคลอาคารลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท105 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้
ความเช่ือมั่นแก่ผู ้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการ ดา้นการเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการและดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ทุกดา้นมีคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดบัดี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาลยั ศราทธนานนท์ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการ
ให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
การให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ดา้นการตอบสนองผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ
แก่ผูรั้บบริการ ด้านการเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ทุกด้านมี
คุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัดี 

วตัถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านักงาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลยู            
ทาวเวอร์ จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน อาคาร ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้า ทั้งน้ี ทางบริษทัฯมีนโยบายให้ทุกแผนกมีการปรับปรุง
และพฒันาการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ตลอดเวลา เพ่ือให้ผูเ้ช่าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การเพ่ิมศกัยภาพอาคาร
และสิทธิประโยชน์ผูเ้ช่า ไดแ้ก่ การปรับปรุงทางเขา้หลกัและRest Area สิทธิพิเศษการใช ้C-Asean ดว้ย Privilege 
Card เพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการ ส่วนกลาง Clean Mobility Solutions เคร่ืองฆ่าเช้ือและเคร่ืองฟอกอากาศดว้ยแสง 
UV-C ภายใน ลิฟท์โดยสาร Building Management App ICTหรือLOT จดัแบ่งลานจอดรถใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Millet (1954) กล่าวว่า  การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือความสามารถท่ีท า
หน้าท่ีไดม้ากข้ึน โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศศรา สุขแพทย ์(2556) 
ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียติ ร.9 
นครราชสีมา การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นการให้บริการท่ีมีการพฒันา ปรับปรุงระบบการบริการให้ดีข้ึนต่อไป
เร่ือย ๆ รวมถึงมีการน าขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานเสมอ เน่ืองจากหอสมุดหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียติ 
ร.9 นครราชสีมา มีปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการ ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

วตัถุประสงคท่ี์ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ จากผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ู
ทาวเวอร์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าใน
พ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ อยู่ในระดบัสูงมาก มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ความคาดหวงัของผูเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานอาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ คือ คุณภาพ
ของการบริการท่ีผูเ้ช่าควรจะไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า เม่ือความคาดหวงัของผูเ้ช่าไดรั้บการตอบสนอง ส่งผลให้ผูเ้ช่าเกิด
ความพึงพอใจในการบริการของผูใ้ห้เช่า เช่น ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีแนะน าผูใ้ห้เช่าเพ่ิมระบบระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศในห้องน ้ า เม่ือผูใ้ห้เช่าไดรั้บแจง้ขอ้มูลแลว้ด าเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศ โดยการเปล่ียนมอเตอร์
ให้มีก าลงัมากข้ึน ส่วนระบบปรับอากาศปรับปรุงโดยการเจาะช่องแลกเปล่ียนอุณหภูมิ จากพ้ืนท่ีปรับอากาศมาสู่
พ้ืนท่ีส่วนกลาง ซ่ึงไม่มีระบบปรับอากาศ จึงส่งผลให้ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดของ Michael Beer (1965) ท่ีกล่าวว่า บุคคลมีความตอ้งการและมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอยา่ง 
ดงันั้น จึงต้องกระท าด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองตามท่ีตั้งความหวงัหรือคาดหวงัเอาไวแ้ลว้ บุคคลนั้นจะไดรั้บความพึงพอใจ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ด าริ สถิตเสมากุล (2558) ท าการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ล้ิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของบริการท่ี
ไดรั้บและคุณค่าของบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการรับรู้ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการของรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ล้ิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ข้อเสนอแนะ  
 

1. การศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน
อาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ช่า 

2. การศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้เช่ากบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีส านกังาน
อาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ เพ่ือให้ผูใ้ห้เช่ารับรู้ขอ้ผิดพลาดของการท างาน จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่า 
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ปัจจัยคุณภาพชีวติการท างานที่ส่งผลถึงประสิทธิผลการท างานของพนักงานหลงัจาก
การน าหุ่นยนต์และเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมัติมาใช้ช่วยในการท างาน 

Quality of work life factors that affect employee work effectiveness after 
deployed robot or automated production technology to work 

 

ธนทัศน์ สรรพกิจจานนท์1 และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์2 
Thanathat Sappakitchanont and Sawat Wanarat 

 

บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัอตัราการใช้หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมีแนวโน้มสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาแรงงานซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลในการท างานของพนกังานทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลถึง
ประสิทธิผลการท างาน ผลการวิจยัพบว่าพนกังานมีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดบัปานกลางและมีประสิทธิผลการ
ท างานโดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานไม่แตกต่างกนัและ 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานในทางบวก แนะน าผูป้ระกอบการให้พฒันา
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการสนบัสนุนด้านการศึกษา ดา้นการฝึกอบรมให้สามารถ
ท างานไดม้ากกว่าต าแหน่งงานท่ีท าอยูเ่พ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน, ประสิทธิผล, พนักงำน, เทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติั 
 

Abstract 
Currently, the rate of robots or automated production technology trends to increase in order to increase efficiency 
and solve labor problems. This may affect the quality of work life and work effectiveness of employees both 
positively and negatively. This research objective is to study personal factors and quality of work  life correlation 
that affect work effectiveness. The results were as follows: The level of quality work life was at moderate level 
and work effectiveness was at high level. The employees with different personal factors had the same level of 
work effectiveness. The quality of work life had a positive correlation with work effectiveness. The suggestion is 
that entrepreneurs should develop ability of employees continuously both education and multi -skill training 
support to improve both quality of work life and work effectiveness. 
 
Keywords: Quality of work life, Effectiveness, Employees, Automated production technology 
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1. บทน า 

 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าของพนกังานฝ่ายผลิตมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปีและส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผูป้ระกอบการ  อีกทั้งการลดภาระตน้ทุนก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
และในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นบริษทัขา้มชาติ อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการ
ไม่ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีค่าจ้างแรงงานขั้นต ่าถูกกว่า ในขณะท่ีการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะฝีมือ ของ
แรงงาน ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  จากขอ้มูลของ (กระทรวงแรงงาน, 2563) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง 
อตัราค่าจา้งขั้นต ่า ฉบบัท่ี 10 เร่ืองอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่ารายวนัของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบงัคบั ใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2564 อยูท่ี่ระหว่าง 313 บาท ถึง 336 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือ เทียบ
กบั พ.ศ. 2555 ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 อยูร่ะหว่าง 222 บาท ถึง 300 บาท 

จากปัญหาตน้ทุนค่าจ้างแรงงานท่ีสูงข้ึนอาจจะเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะบริษทัข้าม
ชาติ ท่ีมีฐานการผลิตท่ีประเทศไทยตดัสินใจยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีอตัราค่าจา้งแรงงานท่ีถูกกว่าได ้จาก
ขอ้มูลของ (Sunisa  Srikunsab, 2019) ท่ีแสดงขอ้มูลอตัราค่าจ้างขั้นต ่ารายวนัในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี พ.ศ. 2563 
พบว่าประเทศไทยมีอตัราอยู่ท่ี 313 ถึง  336 บาท ซ่ึงสูงกว่าทุกประเทศในอาเซียน ยกเวน้ประเทศมาเลเซีย ดงัน้ี 
ประเทศกมัพูชา 285 ถึง 300 บาท ประเทศเวียดนาม 180 ถึง  260 บาท ประเทศ สปป.ลาว 170 บาท ประเทศเมียน
มาร์ 100 บาท ประเทศฟิลิปปินส์ 300 ถึง 320 บาท และประเทศอินโดนีเซีย 168 ถึง 420 บาท และ ประเทศมาเลเซีย 
395 บาท และจากปัญหาเร่ืองอตัราค่าจา้งท่ีสูงข้ึนการพิจารณาเปล่ียนแปลงพฒันาในดา้นเทคโนโลยีการผลิต โดยมี
การน าหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาช่วยในเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีแนวโน้มสูงข้ึน 
(THAILAN's MICE Industry Report Robotics, 2561) ระบุถึงการใชหุ่้นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะ
การเช่ือมเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกบัทุกหน่วยการผลิตเขา้ดว้ยกนั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง World Robotics (2017) แสดงขอ้มูลตลาดหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม
ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ในปี พ.ศ. 2560 มียอดจ าหน่ายท่ี 346,800 ตวั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 คิดเป็นมูลค่าราว 13.1 พนัลา้น
ดอลลาห์สหรัฐฯ และในปี พ.ศ. 2563 มียอดจ าหน่ายมากกว่า 500,000 ตวั โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ดงันั้นความสามารถและคุณภาพของแรงงานก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนพฒันา
ศกัยภาพของพนักงานให้สามารถท างานร่วมกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติั ซ่ึงน ามาใช้ท างาน
ทดแทนการท างานท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์  ซ่ึงรวมถึงกระบวนการท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ตวัพนกังานและ
ปรับเปล่ียนให้พนกังานไปท างานในส่วนท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์ จึงอาจเป็นแนวคิดท่ีสามารถส่งเสริมให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน 

ดงันั้นทางผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีส่งผลถึงประสิทธิผลในการ
ท างานหลงัจากการน าหุ่นยนตห์รือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน ทั้งในดา้นบวกและดา้น
ลบ ในดา้นบวก อาจท าให้การท างานมีความปลอดภยัมากข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน แต่ในดา้นลบ
นั้นอาจท าให้ตวัพนกังานเกิดความกงัวลใจว่าจะเขา้มาแทนท่ีงานท่ีพนกังานท าอยู่ และเป็นสาเหตุท าให้พนกังาน
ไม่ไดรั้บการจา้งงานต่อ และอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตท างานของพนกังานและประสิทธิผลในการท างาน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

     1.  เพ่ือตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงประสิทธิผลการท างานของพนกังานหลงัจากการน าหุ่นยนต์
และเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาใชช่้วยในการท างาน 
     2.  เพ่ือต้องการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลถึงประสิทธิผลการท างานของ
พนกังานหลงัจากการน าหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาใชช่้วยในการท างาน 
 

ความส าคญัและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

     1.  ท าให้ทราบถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลในการท างาน 
     2.  ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทัผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแห่งหน่ึงในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นประโยชน์แก่
ทั้งพนกังานและองคก์รต่อไป 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

กรณีศึกษา บริษทัผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแห่งหน่ึงในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีการน าหุ่นยนต์และ
เทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาใชช่้วยในการท างาน ประชากรท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่าย
ผลิตท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว โดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรดงักล่าวในเดือน
พฤศจิกายน 2563 จ านวนประชากรมีทั้งหมด 2,100 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใช้แบบสอบถามโดยผูศึ้กษาเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ท าการแจกแบบสอบถามและช้ีแจงกบักลุ่มตวัอย่างให้ท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จ านวน 
336 ชุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงเร่ือง คุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานหลงัจากการ
น าหุ่นยนตห์รือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแห่ง
หน่ึงในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใช้
ก าหนดแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตการท างาน 2) แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการผลิต 3) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการ
ผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน ผลกระทบต่อแรงงานและทกัษะท่ีจ าเป็นของแรงงาน  และ 4) ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยสรุปไดด้งัน้ี  

1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างาน (อ านาจ  ธีระวนิช, 2553) กล่าวว่าการสร้างคุณภาพ
ชีวิตการท างาน องคก์ารควรพิจารณาใน 8 มิติดว้ยกนัคือ มิติท่ี 1 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มิติท่ี 2 สภาพ 
แวดลอ้มท่ีปลอดภยัและสร้างสุขภาพท่ีดี  มิติท่ี 3 งานท่ีช่วยพฒันาความสามารถของมนุษย ์ มิติท่ี 4 โอกาสส าหรับ
การเติบโตส่วนบุคคลและความมัน่คง มิติท่ี 5 สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเสริมสร้างเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล ความ
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เป็นอิสระจากความล าเอียงส านึกต่อชุมชนและความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีงาน มิติท่ี 6 เคารพต่อกฎหมายหรือ
สิทธิส่วนบุคคล ความขดัแยง้และส่ิงท่ีสมควรไดรั้บจากกระบวนการ มิติท่ี 7 บทบาทงานท่ีละเมิดเวลาพกัผอ่นและ
ความตอ้งการของครอบครัว มิติท่ี 8 การปฏิบติัขององคก์ารในการตอบสนองต่อสงัคม 

2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการผลิต (สนัติ  เกตุมณี, 2552 อา้งถึงใน สุทธภา รติรัชชานนท ์ , 
2557) เก่ียวกบัความหมายของประสิทธิผลการท างานว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้จุดส าคญัของประสิทธิผลอยูท่ี่ความสัมพนัธ์ระหว่าง ผลผลิตท่ีถูกคาดหวงัตามวตัถุประสงค์
ท่ีวางไว้และผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน นอกจากน้ี (รุ่ง  แก้วแดง, 2540 อ้างถึงใน ศรีสมพร รอดสิริ, 2551) ได้กล่าวว่า
ประสิทธิผล หมายถึงความส าเร็จของผลการปฏิบติังานท่ีเป็นไปหรือบรรลุตาม  เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องค์กร และยงักล่าวถึงประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพมุ่งเน้นท่ีความสามารถในการประสมประสานใชท้รัพยากร
อนัมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียผลประโยชน์นอ้ยท่ีสุด  

3) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน 
ผลกระทบต่อแรงงานและทกัษะท่ีจ าเป็นของแรงงาน (จิรศกัด์ิ  เยาว์วชัสกุล, 2561) กล่าวเก่ียวกับปัญหาด้าน
แรงงานและเทคโนโลยีการผลิตว่า ปัญหาด้านแรงงานถือว่าเป็นปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงของภาคการผลิต อนั
เน่ืองจากปัจจุบนัตน้ทุนค่าแรงในภาคอุตสาหกรรมไดป้รับค่าแรงขั้นต ่าเพ่ิมข้ึนเป็น 330 บาท ซ่ึงมีผลกระทบอย่าง
มากกบัภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเป็นการเพ่ิมภาระดา้นตน้ทุนให้กบัผูป้ระกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรมจึง
ไดเ้ร่งเพ่ิมศกัยภาพอุตสาหกรรม ให้ปรับเปล่ียนระบบการผลิตมาใชร้ะบบการผลิตแบบ  อตัโนมติั (Automated 
manufacturing system) ท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต ลดตน้ทุน รับมือกบัปัญหาแรงงานทั้งด้าน
ต้นทุนและการขาดแคลน แรงงาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้อุตสาหกรรมไทยต้องสูญเสีย
สถานภาพในการแข่งขนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (เสกสรรญ  จนัทะวงษา และ ณฐัวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล, 2560) ไดศึ้กษาระดบัเจตคติของ
พนกังานท่ีมีต่อการน าหุ่นยนตม์าใชใ้นระบบการผลิต พบว่า ระดบัเจตคติของพนกังานท่ีมีต่อการน าหุ่นยนต์มาใช้
ในระบบการผลิตในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยัในการท างาน ทั้งน้ีเน่ืองมา จาก
พนกังานเห็นความส าคญัของหุ่นยนต์ในการท างานแทนพนกังานในสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายกบัมนุษย์ 
นอกจากน้ี (จิรศกัด์ิ  เยาว์วชักุล และคณะ, 2561) ท่ีศึกษาถึงขีดความสามารถในการผลิตด้วยระบบอตัโนมัติ  
สรุปผลในดา้นความสามารถของทกัษะแรงงานไวว้่าตอ้งมีการฝึกอบรมทกัษะแรงงานเพ่ือรองรับซ่ึงการน าระบบ
ผลิตอตัโนมติัมาใช ้จะช่วยให้การผลิตช้ินส่วนยานยนตจ์ านวนมากมีความคุม้ทุน จดัส่งช้ินงานไดท้นัเวลา 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

ตวัแปรตน้                                                                                                 ตวัแปรตาม 

 
 

 
 

สมมติฐานการศึกษา 
 

1)  เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั  2) อายขุองพนกังานท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 3) สถานภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั 4) ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั  
5) รายได้ของพนักงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 6) อายุงานของพนักงานท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกัน 7) ต าแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 8) การให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีความสมัพนัธ์ประสิทธิผลการ
ท างาน 9) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
ท างาน 10) การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานและความก้าวหน้าในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการท างาน 11) ความสามารถในการท างานร่วมกบัหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีในการผลิตอตัโนมติั มี

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ                                 
2.  อายุ    
3.  สถานภาพ 
4.  ระดบัการศึกษา 
5.  รายได ้
6.  อายงุาน 
7.  ต าแหน่งงาน  
 

 

 

 

 

ปัจจยัค ้าจุน : คุณภาพชีวิตการท างาน 

1.  การให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
2.  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัเหมาะสม

ต่อการปฏิบติังาน  
3.  การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติั งานและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน  
4.  การท างานร่วมกบัหุ่นยนตห์รือเทคโนโลยีในการ

ผลิตอตัโนมติั 
5.  ความมัน่คงในการท างาน 
6.  การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การแสดงความ

คิดเห็นในท่ีท างาน และการไดรั้บการยอมรับ 
7.  สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลการท างาน 

1.  ดา้นผลิตผล 
2.  ดา้นปริมาณงาน 
3.  ดา้นคุณภาพงาน 
4.  ดา้นความรวดเร็วในเวลาท างาน 
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ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 12) ความมัน่คงในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 
13) การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นในท่ีท างาน และการไดรั้บการยอมรับ มีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการท างาน 14) สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแห่ง
หน่ึงในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีผ่านการทดลองงานแลว้ โดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลในเดือน
พฤศจิกายน 2563 จ านวนประชากรมีทั้งหมด 2,100 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ค านวณตามวิธีของ (Yamane, 1973) เพราะทราบจ านวน
ประชากร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Z=1.96) , ความคาดเคล่ือนของการประมาณค่าท่ี 0.05 
จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 336 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยอาศยัการตรวจสอบ ศึกษางาน
เอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล มีจ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย ค าถามนามบญัญติั (Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 
ค าถามเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อายุงาน และต าแหน่งงาน ส่วนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังาน ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานของพนกังานหลงัจากการน าหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน 
โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาค
ชั้น (Interval Scale) โดยรูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Scale)  ส่วนท่ี 4 เป็น
ค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มาใช้ในการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกรอบแนวคิด ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการ
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า 
t-Test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-Test (One-way Anova) และการ
ทดสอบผลต่างอย่างมีนยัยะส าคญัน้อยท่ีสุดดว้ยค่า LSD (Least Significant Different)  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(Correlation) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.58  อายสุ่วนใหญ่มากกว่า 
31 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.54  สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.23  รองลงมาคือสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 32.74 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือต ่ากว่า  คิดเป็นร้อยละ 
73.52 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.85 อายุงานส่วนใหญ่ มีอายุงาน
ตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 76.19 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 94.35 
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ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานหลงัจากการน าหุ่นยนต์หรือ
เทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน พบว่า พนกังานมีคุณภาพชีวิตโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.345)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 7 ดา้น พบว่า พนกังานมีสภาพแวดลอ้มในการท างานของ
พนกังานมีความปลอดภยัและเหมาะสมต่อการปฏิบติังานมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.433) พนกังานมีความสามารถใน
การท างานร่วมกบัหุ่นยนตห์รือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.409) พนกังานมีการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานและความก้าวหน้าในการท างานมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.403) พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.402)  พนกังานไดรั้บการเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นในท่ีท างานและการไดรั้บการยอมรับมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.402) พนกังาน
มีความมัน่คงในการท างานปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.240)   พนกังานมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.296)  

ผลการประเมินประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานหลงัจากการน าหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิต
อตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน พบว่า มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.440) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย การประเมินประสิทธิผล 4 ดา้น พบว่า ดา้นผลิตผล พนกังานสามารถ
ท างานไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.464) ดา้นปริมาณ พนกังานสามารถท างานโดยไดป้ริมาณงาน
มากข้ึนอย่างมาก และครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.440)  ดา้นคุณภาพงาน ท าให้ไดง้านท่ีไดมี้
คุณภาพสูง ตรงตามท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้ (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.405) ดา้นความรวดเร็วในการท างาน ท าให้พนกังาน
สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.452) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่  1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ล าดบั สมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
P - value ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
1 เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 
Independent 
Sample T-Test 

0.450 ปฏิเสธ 

2 อายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ANOVA 0.301 ปฏิเสธ 

3 สถานภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ANOVA 0.963 ปฏิเสธ 

4 ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ANOVA 0.160 ปฏิเสธ 

5 รายไดข้องพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ANOVA 0.370 ปฏิเสธ 

6 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ANOVA 0.370 ปฏิเสธ 
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ตารางที่  1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
ล าดบั สมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
P - value ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
7 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อประสิทธิผลการท างานท่ีแตกต่างกนั 
ANOVA 0.963 ปฏิเสธ 

8 การให้ค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

9 สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

10 การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน
และความกา้วหนา้ในการท างาน มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

11 ความสามารถในการท างานร่วมกบัหุ่นยนต์
หรือเทคโนโลยีในการผลิตอตัโนมติั มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

12 ความมัน่คงในการท างานมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

13 การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การแสดงความ
คิดเห็นในท่ีท างาน และการไดรั้บการยอมรับ 
มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

14 สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน 

Correlation 0.000 ยอมรับ 

 

อภปิรายผล 
 

     ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของพนกังานกบัประสิทธิผลในการท างานหลงัจากการน า
หุ่นยนตห์รือเทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน ในแต่ละดา้นพบว่า 1) ดา้นการให้ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรมมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานในระดบัปานกลาง และอยูใ่นทิศทางเดียวกนั โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากับ 0.445 สอดคล้องกับการศึกษาของ (สันติ  เกตุมณี, 2552)  ท่ีศึกษาพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและอยู่ในทิศทางเดียวกนั 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานมี
ความปลอดภยัและเหมาะสมต่อการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานในระดบัปานกลาง และ
อยูใ่นทิศทางเดียวกนัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.617 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (กิติคุณ  ซ่ือสตัยดี์, 
2557) ท่ีศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกัน  3) ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานและมีความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานใน
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ระดบัปานกลาง และอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.568 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (อิทธิพล ประสงคม์ณีรัตน์, 2556) ท่ีศึกษาพบว่าการพฒันาความสามารถส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน 4) ดา้นความสามารถในการท างานร่วมกบัหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีการผลิต
อตัโนมติั มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานในระดบัสูง และอยู่ในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เท่ากับ 0.765 สอดคล้องผลการศึกษาของ (จิรศกัด์ิ เยาว์วชักุล และคณะ , 2018) ท่ีศึกษา พบว่าขีด
ความสามารถในการผลิตดว้ยระบบอตัโนมติัมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมของบุคลากร 5) ดา้นความมัน่คงใน
การท างานมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการท างาน ในระดบัปานกลาง และอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.693 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (อิทธิพล ประสงค์มณีรัตน์, 2556) ท่ีศึกษา
พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนักงาน 6) ด้านการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การแสดงความ
คิดเห็นในท่ีท างาน และการไดรั้บการยอมรับ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน ในระดบัปานกลาง และ
อยูใ่นทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.619 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (กิติคุณ ซ่ือสตัยดี์, 
2557) ท่ีศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 7) ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตวั มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานในระดบัปานกลาง และอยูใ่นทิศทางเดียวกนั โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.610 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (กฤตชน วงศรั์ตน์, 2554) ท่ีศึกษาพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลางและอยูใ่นทิศทางเดียวกนั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
  

การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานหลังจากการน าหุ่นยนต์หรือ
เทคโนโลยีการผลิตอตัโนมติัเขา้มาช่วยในการท างาน 

1. พนกังานมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2. พนกังานมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในระดบัมาก 
3. คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิผลการท างาน 
 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ผูป้ระกอบการควรจะพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนดา้นอ่ืนนอกเหนือจากการปรับข้ึน
เงิน เช่น การพิจารณาในเร่ืองสวสัดิการท่ีช่วยลดค่าใชจ่้ายของพนกังานหรือส่งเสริมเร่ืองการศึกษา การฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการก้าวหน้าในการท างาน  ผูป้ระกอบการควรมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมดา้นการพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นการเพ่ิมการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  ท าให้พนักงานสามารถปรับตวักับการ
เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจในระดบัประเทศต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษทั Function International 
 

ธนพนธ์ แก้วบรรพต1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 

Thanaphon Kaewbunpot and Pussadee Polsaram 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทั Function International 
และน าเสนอทางเลือกการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทั โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีดา้นแรงจูงใจ ล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของมาสโลว ์ ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg และแนวคิดเก่ียวกบัการลาออก  ประชากรคือพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ของบริษทั จ านวน 113 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน 
และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจากพนกังานท่ีลาออกจากบริษทั 2 ท่าน  การวิเคราะห์ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ร้อยละ น าเสนอ
ขอ้มูลแบบเชิงพรรณา  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความก้าวหน้า และปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานมากท่ีสุด ผลการศึกษาน้ีไดเ้สนอการท าแผนธ ารงรักษาพนกังานด้าน
การจดัทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: กำรลำออก 

 

Abstract 
The purpose of this study is to study the determinants of employee turnover in international function company and 
to propose maintenance options. Employees retain the motivation theory, demand level theory, and Hertzberg's 
two factor theory and concept. This study uses questionnaire survey, in-depth interview and interview to collect 
data. Percentage, mean, standard deviation and t test were used for data analysis. The results show that the factors 
of progress and wages and welfare affect decision-making. Most employees, therefore, the supervisor recommends 
that the employee keep the plan. 
 

Keywords: Turnover 
 

1. บทน า 

 
บริษทั Function International ก่อตั้งข้ึนโดย ดร.วิกร ภูวพชัร์ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2540 ท าธุรกิจเก่ียวกบัการน าเข้า

สินคา้และจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าและอุปกรณ์อะไหล่ส าหรับเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม โดยน าเขา้สินคา้จากประเทศจีน 
เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยเูครน และตุรกี ขายส่งผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบน ้ าอย่างครบวงจรในประเทศไทย จาก

                                                             
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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การด าเนินงานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (2559 - พ.ย. 2563) มีพนกังานลาออกในแผนกต่าง ๆ รวมจ านวนทั้งส้ิน 212 ท่าน 
จากพนกังานทั้งหมด ณ ปัจจุบนั จ านวน 278 ท่าน คิดเป็น 76.25% 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนพนกังานท่ีลาออกในช่วงปี (2559 - พ.ย. 2563) 

ประจ าปี จ านวนพนกังาน (คน) 
2559 37 
2560 57 
2561 35 
2562 44 
2563 39 

รวมจ านวนพนกังานลาออก 212 

ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) บริษทั FUNCTION INTERNATIONAL, (พ.ย. 2563) 
 

ส่งผลให้บริษทัตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการในการโฆษณารับสมคัรพนกังานกบัส่ือต่างๆ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 โดย
สามารถแจกแจงค่าใชจ่้ายรายปีได ้ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 2 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณารับสมคัรพนกังานกบัส่ือต่างๆ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ประจ าปี ส่ือโฆษณารับสมคัรพนกังาน ค่าใชจ่้าย (บาท) 

2559 
JOBBKK 9,523.00 

JOBTOPGUN 37,985.00 
รวม 47,508.00 

2560 
JOBBKK 9,345.00 

ค่าบริการติดป้ายไวนิลรถสองแถว 2,400.00 
รวม 11,745.00 

2561 

JOBBKK 9,345.00 
JOBTOPGUN 16,050.00 

ป้ายไวนิล/ค่าเคลอืบแผ่นโฆษณารับสมคัรงาน 2,970.00 
ค่าบริการติดป้ายไวนิลรถสองแถว 3,500.00 

รวม 31,865.00 

2562 
JOBSDB 29.960.00 

JOBTOPGUN 37.383.00 
รวม 67,343.00 

2563 

JOBSDB 39,590.00 
JOBBKK 11,154.00 

JOBTOPGUN 95,000.00 
JOBTH 8,295.00 
รวม 154,039.00 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 312,500.00 บาท 
ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (HR) บริษทั FUNCTION INTERNATIONAL, (พ.ย. 2563) 
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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์  2 ประการ คือศึกษาปัจจยัท่ีพนกังานลาออกและน าเสนอทางเลือกการธ ารงรักษา
พนกังาน ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ ผูบ้ริหารและ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดรู้้ถึงสาเหตุของพนกังานท่ี
ตดัสินใจลาออกจากองค์กร  จะไดน้ าผลการศึกษาน้ี ไปเป็นขอ้มูลประกอบการทบทวนนโยบายดา้นการบริหารงาน
ว่าสอดคล้องตรง หรือแตกต่างกับความต้องการของพนักงานอย่างไร และมีแนวทางเลือกในรักษาพนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถให้อยูคู่่องคก์รและร่วมกนัพฒันาให้บริษทัเติบโตต่อไป 

การลาออกของพนกังานเปรียบไดก้บัรูร่ัวของบริษทั เม่ือพนกังานไดย้ื่นใบลาออก ช่วงระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ท่ี
เหลือจะท าให้พนกังานขาดสมาธิ ขาดความตั้งใจในการท างานและท าให้ผลงานลดลง ต าแหน่งท่ีว่างลงท าให้ผลงาน
ในส่วนนั้นหายไป ถึงแมจ้ะรับพนักงานเข้ามาใหม่แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกสอน เรียนรู้งานสักระยะหน่ึง 
เพ่ือให้พนกังานปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มและลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การจ้างพนกังานใหม่ส่งผลต่อ
ผลงานโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานจะตอ้งให้ความช่วยเหลือลูกทีมคนใหม่ 
และยงัรวมไปถึงค่าใชจ่้ายต่างๆในการสรรหาพนกังานดว้ย 

การธ ารงรักษาพนกังาน เป็นบทบาทของผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์จะต้องให้ความส าคญั เพ่ือรักษา
พนกังานท่ีดีมีคุณภาพให้อยู่กบัองคก์รและช่วยพฒันาองคก์รให้เติบโต แนวทางท่ีจะช่วยธ ารงรักษาพนกังานได้นั้น 
องค์กรตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นสูงสุดให้แก่พนกังาน เงินเดือนท่ีเหมาะสม 
ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและความก้าวหน้า ความปลอดภยัในการท างาน จดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน
เป็นตน้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทท่ีมากข้ึน ช่วยองค์กรลดปัญหาการลาออก และหมุนเวียนของพนักงาน 
พนกังาน ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมมากข้ึน ประโยชน์เชิงวิชาการผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้
ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือน ามาปรับแก้และพฒันาไดอ้ย่างตรงจุด เพ่ือป้องกนัการลาออก
ของพนกังานในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากการศึกษางานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และบทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ไดเ้ขา้ใจถึงแนวทางในการวิจยัปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานในองค์ เพ่ือให้ผลสรุปท่ีไดน้ ามาปรับปรุงและพฒันา ให้มีความทนัสมยั 
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานในองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 
การจูงใจ (Motivation) คือ วิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการบริหารงานเพ่ือให้พนกังานเกิดแรงจูงใจท างานให้บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารหรือองค์กรต้องการ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีเป็นเร่ืองความตอ้งการ ความปรารถนาท่ีอยู่ในใจของ
บุคคล ซ่ึงจะผลกัดนัให้บุคคลมีพฤติกรรมบางอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กรอง
แกว้ อยูสุ่ข, 2542) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าแรงจูงใจหมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลท่ีไดรั้บการจูงใจ ซ่ึงแสดงออกถึง
ความพยายามและเต็มใจท่ีจะท างานมากกว่าบุคคลท่ีไม่ได้รับการจูงใจ โดยมีเง่ือนไขก าหนดว่าพฤติกรรมนั้ น
สามารถสร้างความพึงพอใจให้บุคคลนั้นได ้
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Beach (1965) ไดใ้ห้ค านิยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัเพ่ือให้ประสบความส าเร็จใน
เป้าหมาย (Goal) หรือเพ่ือให้ไดรั้บรางวลั (Reward) เป็นส่ิงส าคญัของการกระท าของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงย ัว่ยุคนให้ไป
ถึงซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์มีสญัญาเก่ียวกบัรางวลัท่ีไดรั้บ 

Lovell (1980) อา้งถึงใน พรทิพย ์วานิชจรูญเกียรติ (2553) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการท่ีชกั
น าโนม้นา้วให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” 

ทฤษฏีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of Needs theory) นักจิตวิทยา ช่ือ มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) ไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย โดยมีใจความว่า ความตอ้งการของ
มนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปซ่ึงล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวส์ามารถ
เรียงล าดบัได ้5 ล าดบัคือ 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและ
มัน่คง (Security or safety needs) 3. ความตอ้งการการยอมรับจากสังคม (Affiliation or Acceptance Needs) 4. ความ
ตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) 5.ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) ล าดบัขั้นสุดทา้ย 

 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 

 
ทฤษฎีของ Herzberg (อา้งถึงในเจริญผล สุวรรณโชติ, 2551 และ ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558) กล่าวว่า แบ่งออกเป็น 2 

ปัจจยั คือ ปัจจยัความพอใจ (Satisfaction) และปัจจยัความไม่พอใจ (Dissatisfaction) โดยแบ่งได ้2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูง
ใจ (Motivational Factors) และ ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance or Hygiene Factors)  

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) จะเก่ียวกบังานโดยตรง ปัจจยัน้ีจะกระตุน้ให้พนกังานรักการท างานและพึง
พอใจในงานท่ีท า โดยจะส่งผลให้งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจยัน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของพนกังาน  

2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้มีแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา หากไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคล จะท าให้เกิดความไม่ชอบงาน ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล 

 
แนวคดิเกี่ยวกับการลาออก 

 
Sayles & Strauss (1977) ไดใ้ห้ความหมายของการลาออก หมายถึง การส้ินสุดการว่าจ้างพนกังานหรือการออก

จากงานของพนกังาน ส่วนการออกจากงาน หมายถึง การลาออก การไล่ออกและการให้ออกเน่ืองจากขาดงานเกิน
กว่า 7 วนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การหมุนเวียนการท างาน แบ่งได ้2 ประเภทคือ พนกังานสมคัรใจ (Voluntary) และ
ไม่สมคัรใจ (Involuntary) ทั้งหลีกเล่ียงไดแ้ละหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยการสมคัรใจจะเกิดจากตวัพนกังานเอง ในขณะท่ี
การออกจากงานโดยไม่สมคัรใจจะเกิดจากหวัหน้าหรือองคก์ร 

 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 943 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การธ ารงรักษาพนักงาน 
 
สมิต สชัฌุกร (2550) การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การธ ารงรักษาพนกังานมีคุณค่าเป็นพิเศษ ท าให้องค์กร

มีบุคลากรท่ีดีมีความสามารถและความช านาญเพ่ิมจ านวนมากข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ ลดอตัราการเขา้ออกงาน ท าให้ไม่ตอ้งมี
ภาระในการสอนงานพนกังานใหม่ เกิดทีมงานท่ีมัน่คงมีความรักความผูกพนัและเขา้ใจกัน  พนกังานท่ีมีทกัษะใน
งานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหน้าท่ีงานให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากกว่าพนกังานท่ีอยู่ระหว่างการเรียนรู้งาน ท าให้ไม่
เกิดปัญหาในการปฏิบติังานหรือมีปัญหาน้อยมาก ทั้งน้ีองค์กรตอ้งตอบสนองความตอ้งการของพนกังานตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูงสุด เพ่ือป้องกนัปัญหาการลาออกของพนกังาน 

 
กรอบแนวคดิ 
 

ตวัแปรตน้                                                                                    ตวัแปรตาม 

 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลาออก
ของพนกังาน ไดแ้ก่ ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg แนวคิดเก่ียวกบั
การลาออกต่างๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งผลหรือเป็นเหตุให้พนกังานลาออกจากองคก์ร    

      

3. วธีิการศึกษา 
 
การวิจัยน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานบริษทั Function International โดยไดรั้บ

อนุญาตจากผูบ้ริหารให้สามารถเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีได้ โดยเก็บข้อมูลจาก พนักงานระดบัปฏิบติัการ
ทั้งหมดจ านวน 113 ท่าน เพราะมีสดัส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 40.65% จากจ านวนพนกังานทั้งหมดในบริษทั 278 ท่าน 
และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน พนักงานท่ีได้ลาออกจากบริษทัไปแล้ว 2 ท่าน 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 4-18 มกราคม 2564 รวม 14 วนั ไดรั้บการตอบกลบัมาครบถว้น 100%  

การเก็บขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามผ่าน Google Form เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานระดบัปฏิบติัการทั้งหมดของบริษทั Function International ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เก็บขอ้มูลโดยขอประวติัยอ้นหลงั 5 ปี (2559 - พ.ย. 2563) ว่ามีพนกังานลาออกจ านวนเท่าไร และแยกตามแต่ละ
ฝ่ายเคร่ืองมือในการศึกษา การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ร้อยละ น าเสนอขอ้มูลแบบเชิงพรรณา   

ลกัษณะงาน 
ความกา้วหนา้ 

นโยบายและการบริหารงาน 
ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

เงินเดือนและสวสัดิการ 
 

 

ตดัสินใจลาออก 
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การศึกษาเชิงคุณภาพ โครงสร้างค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัและชุดค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวิธีการวิเคราะห์แบบการจดัช่วงชั้นของค่าเฉล่ียของคะแนน คือ  

ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เฉยๆ 
ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
การศึกษาเชิงปริมาณ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด โดยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ซ่ึง

ครอบคลุมในแง่มุมต่างๆ ของเร่ืองท่ีตอ้งการวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
จากการเก็บขอ้มูล ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูล Primary Data สามารถแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของ

พนกังานไดด้งัตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทั Function International 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก แปลผล 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน - ปริมาณงานท่ีไดรั้บเยอะเกินความพอดี งานท่ีไดรั้บ ไม่ไดส้ร้าง
แรงจูงใจในการท างาน  

เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ - ต าแหน่งไม่มีโอกาสไดก้า้วหนา้ และมองไม่เห็นลู่ทางในสาย
งานท่ีท าอยู ่

เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน - รายละเอียดในการบริหารงานไม่ชดัเจน และ
ระบบสนบัสนุนการท างานไม่มีประสิทธิภาพ 

เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน - หวัหนา้งานไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และไม่มีความยืดหยุน่ สร้างสภาวะเครียด/กดดนัอยูต่ลอดเวลา 

เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน - ไดรั้บปริมาณงานมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน และ
เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการท างาน 

เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ - เงินเดือนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น โบนสั ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั ฯลฯ ไม่มีความเหมาะสม และ
สวสัดิการท่ีบริษทัให้ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ 

เห็นดว้ยมาก 

    
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 945 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อภิปรายผลการศึกษา  
 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท Function International 

สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ (วาโย อศัวรุ่งเรือง, 2561) พบว่า ความเครียดจากงาน ความเบ่ือหน่าย ความพึงพอใจใน
ค่าจา้ง และความกา้วหนา้ในอาชีพ ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศิริมา ทองผิว และ กนกลกัษณ์ อภิชยัสวสัด์ิ, 2563) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลาออก คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุสถานภาพรายไดต่้อเดือน อายงุาน ปัจจยัดา้นโอกาส และความกา้วหนา้
ในการปฏิบติังาน  ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานในองคก์ร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณัฐธยาน์ อ  าไพวงษ์, 2559) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมี
ผลต่อการตดัสินใจลาออก โดยสามารถจดัล าดบัไดด้งัน้ี 1.ดา้นของเงินเดือน 2.ระดบัการศึกษา 3.ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัจูงใจและปัจจยัธ ารงรักษา พบว่าเหตุผลการตดัสินใจลาออกของพนกังานท่ีผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญั มี 2 ดา้น 1.ดา้นความปลอดภยัและมัน่คง 2.ดา้นเงินเดือน 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Herzberg ท่ีแบ่งออกได ้2 กลุ่ม คือ 1.ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) จะเก่ียวกบังาน
โดยตรง งานท่ีไดรั้บเป็นงานท่ีชอบ มีความก้าวหน้าในงานท่ีท าและบรรลุเป้าหมาย 2.ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance or 
Hygiene Factors)  หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างานและเพ่ือน นโยบายของบริษทัและเงินเดือน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาสามารถหาข้อสรุปท่ีจะช่วยลดอตัราการลาออกของพนักงานในองค์กรได้ดงัน้ี คือการเพ่ิม

ผลประโยชน์ให้แก่พนกังาน และลดเวลาการท างานนอกเวลาของพนกังานในส่วนของคลงัสินคา้ เน่ืองจากพนกังาน
คลงัสินคา้จะตอ้งท างานนอกเวลาบ่อยท่ีสุด จะตอ้งมีการวางแผนและควบคุมเวลาการท างานให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน ในส่วนของความสัมพันธ์ระดับบุคคลในองค์กรต้องเพ่ิมกิจกรรมท่ีให้พนักงานได้มีส่วนร่วมหรือท า
กิจกรรมกันมากข้ึนเพ่ือสานสันพนัธ์ให้มีความรักใคร่ปรองดองกันของคนในองค์กร ส่วนของความก้าวหน้าก็
จะตอ้งเพ่ิมหลกัสูตรในการฝึกอบรมหรือเทรนน่ิงให้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความสามารถช่วยในการ
พฒันาองค์กร ส่วนของการรับพนักงานเข้ามาใหม่ต้องมีการพิจารณาให้ถ่ีถว้น เลือกคนเข้ามาท างานให้ตรงกบั
ลกัษณะงานเพ่ือลดอตัราการลาออกในอนาคต ส่วนของงานบริหารก็ตอ้งมีการทบทวนสวสัดิการและเงินเดือนของ
พนกังานให้มีความเหมาะสมตามยคุตามสมยั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับ ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
กิจกรรมแผนการปฏิบติังาน ระยะเวลาและงบประมาณ (ระยะเวลา 6 เดือน) ดงัตารางท่ี 4 ดงัน้ี  

 
ตารางที่ 4 แผนการปฏิบติังาน ระยะเวลาและงบประมาณ (ระยะเวลา 6 เดือน) 

 กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
1 ดา้นลกัษณะงาน    

 1.1 จดัสรรคนให้ถูกกบังาน เพ่ือลดปัญหา
ปริมาณงานท่ีพนกังานไดรั้บเกินความพอดี 

3 เดือน 0 ผูจ้ดัการฝ่ายทุกฝ่าย 

 1.2 ประชุมฝ่ายประจ าเดือน เปิดโอกาสพูดคุย
เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบเจอ 

6 เดือน 0 ผูจ้ดัการฝ่ายทุกฝ่าย 

2 ดา้นความกา้วหน้า    
 2.1 จดัการฝึกอบรม Training ให้กบัพนกังาน 4 เดือน 100,  000  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 2.2 สลบัเปล่ียนงานกนัในแผนก เพ่ือจะไดเ้จอ

ปัญหาใหม่ๆและฝึกฝนวิธีการแกปั้ญหา 
6 เดือน 0 ผูจ้ดัการฝ่ายทุกฝ่าย 

3 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน    
 3.1 จดัท าระบบการร้องเรียน – เสนอความ

คิดเห็นถึงผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือน า
เร่ืองเสนอต่อประธานสายงานฝ่ายปฏิบติัการ 

3 เดือน 0 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 3.2 ทบทวนเร่ืองร้องเรียน – เสนอความคิดเห็น 
และน าส่ิงท่ีคาดว่ามีความเป็นไปไดม้าปรับใช ้

1 เดือน 0 ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ

ฝ่ายบริหาร 
4 ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคล    

 4.1 จดักิจกรรมกินเล้ียงประจ าเดือน 
สร้างความสมัพนัธ์ พบปะสงัสรรค ์

6 เดือน 150,  000  ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ

ฝ่ายบริหาร 
 4.2 จดักิจกรรมแข่งขนักนัภายในบริษทั กระชบั

ความสมัพนัธ์  
4 เดือน 15,  000  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ    
 5.1 จดักิจกรรมรณรงคช่์วยกนัประหยดัน ้า-ไฟ 

ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
6 เดือน 0 ผูจ้ดัการฝ่ายทุกฝ่าย 

 5.2 พฒันาระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน เพ่ิม
แรงจูงใจในการรักองคก์ร 

4 เดือน 0 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายบริหาร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
ด้านการเก็บขอ้มูล หลงัจากท่ีทราบว่าพนักงานในองค์กรฝ่ายไหนท่ีมีจ านวนพนักงานลาออกมากท่ีสุด ให้

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายนั้นๆดว้ย เพ่ือให้ทราบถึงเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของทีมงานและให้มีการ
เก็บขอ้มูลพนกังานทุกคนในองค์กรไม่ใช่แค่ระดบัใดระดบัหน่ึงเท่านั้น เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุมและ
ครบถว้นมากกว่าน้ี 

ดา้นการสัมภาษณ์ เน่ืองจากการวิจยัน้ีสัมภาษณ์เฉพาะผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนกังานท่ีไดล้าออก
จากบริษทัไปแล้ว 2 ท่าน ขอเสนอแนะให้มีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงด้วย เพ่ือให้ทราบถึงมุมมองและ
แนวทางวิธีการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นปัจจยัการธ ารงรักษาและการป้องกนั ขอเสนอแนะให้มีการศึกษาคน้ขวา้และหาวิธีการป้องกนัให้ละเอียด
กว่าน้ี เพ่ือป้องกนัการลาออกของพนกังานในอนาคต 
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การศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

ธนพร แก้วธ ารงค์ 
 

บทคดัย่อ 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีหมวดอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ดชันี
การลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจและอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2563 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาหาความสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย์บริษทัช.การช่าง จ ากัด(มหาชน) หลกัทรัพย์บริษทัอิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั(มหาชน) หลกัทรัพยบ์ริษทัซิโน-ไทยเอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน)และ
หลักทรัพย์บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) มีตัวแปรอิสระสัมพนัธ์กันกับอตัรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์พบว่าPROPCONและFEมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ค ำส ำคัญ : ดัชนีรำคำตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีหมวดอุตสำหกรรมและก่อสร้ำง, ดัชนี 
กำรลงทุนภำคเอกชน, ดัชนีควำมเช่ือมัน่ทำงธุรกิจ, อัตรำกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐ  
 

Abstract 
The factors studied were set index , propcon , private investment index , business sentiment index , the exchange 
rate of thai baht against the us dollar used secondary data of monthly from January 2015 to December 2020. The 
objective is to study the relationship that affects the rate of return propcon group in the stock exchange of thailand . 
The study found that the securities CK,ITD,STEC,UNIQ. There are independent variables related to the yield on 
securities. It was found that PROPCON and FE had an effect on the yield on securities. Correlate in the same 
direction as the hypothesis. Has statistical significance at 0.05. 

 
Keywords : set index, propcon, private investment index, business sentiment index, the exchange rate of thai baht 
against the us dollar 
 

1. บทน า 
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลากหลายฝ่าย ในประเทศไทยนั้นหากจะดูเศรษฐกิจว่าดี

หรือไม่ดี สามารถดูไดจ้ากอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดดี้มาก จะเห็นไดจ้ากมูลค่าการลงทุน
ต่างๆทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าศึกษา
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คน้ควา้เพ่ือการลงทุนเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากการลงทุนเป็นการใชจ่้ายเงินโดยผูล้งทุนหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนใน
รูปของเงินสดหรือผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออมหรือลงทุน และคาดหวงัว่าผลตอบแทนนั้นสามารถชดเชย
ระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

ปัจจุบนัมีหลากหลายทางเลือกส าหรับการลงทุน ทั้งในรูปสินทรัพยท์างการเงิน เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้ กองทุน 
หรือสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้เช่น ท่ีดิน และอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการลงทุน
ผ่านตลาดทุน ซ่ึงเป็นอีกช่องทางเลือกท่ีน่าสนใจของบุคคลทัว่ไป โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
ประกอบไปด้วย กระแสเงินสดรับ หรือรายได้จากการถือครองหลักทรัพย์ และส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนนั้น สามารถท าไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนกับเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการควรครอบคลุมอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ความเส่ียง การมีความรู้ความเขา้ใจในสินทรัพยท่ี์จะลงทุน
จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยการลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรตระหนกัเสมอเม่ือท าการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์จะมีการผนัผวนเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองด้วยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มี
ความส าคญัเช่ือมโยงต่อภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆมากมาย  ดงันั้น เม่ือมีการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ การก่อสร้างขยายตวั
เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างขยายตวั และการลงทุนในหลกัทรัพยธุ์รกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้าง นกัลงทุนควรพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองดว้ย นกัลงทุนแต่ละราย
มีความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป และควรพิจารณาอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริการรับเหมา
ก่อสร้างว่าเหมาะสมหรือไม่ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิธีหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกท าการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจากการแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ กลุ่มผูรั้บเหมาขนาดกลาง และกลุ่มผูรั้บเหมาขนาดเลก็ ซ่ึงบริษทัท่ีผูศึ้กษา
ท าการเลือกมานั้นจัดอยู่ในกลุ่มผู ้รับเหมาขนาดใหญ่ โดยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในวิชาชีพสูง รวมถึงมีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ท าให้
มีศกัยภาพในการเขา้ประมูลเป็นผูรั้บเหมาหลกัโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซ่ึงมีการก าหนดลกัษณะคุณสมบติั
และศกัยภาพของผูรั้บเหมาไวค้่อนขา้งสูง ถือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัน้อยท่ีสุด เน่ืองจากมีอุปสรรคในการเขา้สู่
ตลาด (Barriers to entry) ค่อนขา้งสูง เช่น ขนาดเงินลงทุนจ านวนมาก ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะ โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีทั้งหมด 4 บริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 
2. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (ITD) 
3. บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (STEC)  
4. บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (UNIQ) 
โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิ 
แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัรา

ผลตอบแทนความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึงปัจจยัพ้ืนฐานดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสภาวะอุตาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงิน
ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ดงันั้น การวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใชปั้จจัยพ้ืนฐาน หรือเรียกง่ายๆว่า การวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะบริษทั เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนด
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์โดยมีกรอบแนวคิดดงัน้ี 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงการ
วิเคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกิจ  ดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจดา้นต่างๆ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ี
ออกหลกัทรัพยม์ากนอ้ยเพียงใด(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เช่น นโยบายของรัฐบาลท่ีจะให้
การสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

การวิเคราะห์บริษทั เป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน เพ่ือคดัเลือกบริษทัท่ีควรลงทุน 
โดยจะเนน้การวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น ขีดความสามารถดา้นการตลาด การวิจยัและพฒันา(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย) 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือน ามาประมาณก าไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต(ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) 

ตวัแบบการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) ตวัแบบการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital 
Asset Pricing Model)(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554) เน่ืองจากผูล้งทุนมุ่งหวงัท่ีจะกระจายการลงทุนเพ่ือ
ลดความเส่ียง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตอ้งการจึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์กระจายความเส่ียงเป็นอย่างดี(Well Diversified 
Portfolio) เม่ือต้องการ วิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพย์รายตวัเพ่ือน ามาลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์ ผูล้งทุนจะ
พิจารณาค่า ความแปรปรวนร่วมระหว่างหลกัทรัพย์รายตวักับกลุ่มหลกัทรัพย์ตลาด และวิเคราะห์หาระดบัอัตรา 
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการท่ีคุม้กบัค่าความแปรปรวนดงักล่าวตวัแบบท่ีบ่งช้ีความสัมพนัธ์ดงักล่าวเรียกว่า ตวัแบบการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถก าหนดได้
ว่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้น มีราคาตลาดสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
(Underpriced) เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีจะกล่าวถึง เส้นกราฟท่ีวาดข้ึนจากตวัแปรใน CAPM ท่ีเรียกว่า Security Market 
Line (SML) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554) 

 
2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สุภาพร ถนอมเผา่ (2553) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ปกร เกิดเตม็ (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือ
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ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ยิ่งเจริญ บุญยงั (2558) ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียน หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยแ์ละเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพย ์และเพ่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่ม

บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกมา จ านวน 4 บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั ช่ือหลกัทรัพย ์

1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK 
2. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ITD 
3. บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) STEC 
4. บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) UNIQ 

 
3.2 ตวัแปรที่ใช้ในกาศึกษา 
ตวัแปรอิสระ 
1. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ดชันีหมวดอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 
3. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
4. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
5. อตัราการแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 
ตวัแปรตาม 
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
3.3 การเขียนสมการ 
ศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย 
 

CONS = a + b1 SET + b2 PROPCON + b3 PII + b4 BSI + b5 FE 
 

 โดย CONS    หมายถึง  ราคาตามตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ณ เวลา 
 a         หมายถึง  ค่าคงท่ี (Constant) 
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 b1-7        หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
 SET หมายถึง  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 PROPCON  หมายถึง  ดชันีราคาหมวดอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 PII หมายถึง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  
 BSI        หมายถึง    ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ   
 FE หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ   
 
3.4 วธีิการศึกษา 
ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรทุกตวัเพ่ือ 
ทดสอบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด 
 

ขั้นท่ี 2 ทดสอบ Stationary เพ่ือไม่ให้เกิดความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรโดยใชเ้คร่ืองมือ Augmented Dicky-
fuller (ADF)  โดยเลือก lag length ก าหนดค่าสูงสุด เน่ืองจากการศึกษาข้อมูลน ามาศึกษาเป็นรายเดือนโดยมี
สมมติฐานว่า 

H0 : ตวัแปรท่ีทดสอบไม่มีความน่ิง (Unit root) 
H1 : ตวัแปรท่ีทดสอบมีความน่ิง (No Unit root) 
หากค่า Sig มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ท่ีว่าตวัแปรท่ีทดสอบนั้นมีความน่ิง หาก

ค่า Sig มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไม่มีปฏิเสธ H0 ตวัแปรท่ีทดสอบนั้นไม่มีความน่ิง หากตวัแปรท่ีทดสอบ
นั้นไม่มีความน่ิง แกปั้ญหาดว้ยวิธี First Difference 

 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบ Multicollinearity ใชเ้คร่ืองมือ Correlation Matrix  เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระแต่ละตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กนั โดยตวัแปรอิสระ 5 ตวั ทดสอบหาสมัประสิทธิความสมัพนัธ์ตวัแปรอิสระ
คู่ใดท่ีมีค่ามากกว่า 0.08 และต ่ากว่า -0.08 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity หมายความว่า ผลท่ีได้ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาดว้ยการตดัตวัแปรในคู่ท่ีมีปัญหาออก และตรวจสอบโดยพิจารณาค่า variance inflation 
factor (VIF) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงปัจจยัหรือผลกระทบของตวัแปรอิสระตวัหน่ึงในสมการถดถอยเชิงซ้อนว่าจะ
มีอิทธิพลต่อค่าความแปรปรวน (variance) ของสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (b) ในสมการถดถอยเชิงซ้อนมาก
นอ้ยเพียงใด โดยท าการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมดในสมการถดถอยเชิงซ้อน ถา้ตวัแปร
อิสระตวันั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมาก ก็จะมีผลต่อการค านวณค่า b ของตวัแปรอิสระอ่ืน ในสมการ
ถดถอยเชิงซ้อนมาก ท าให้ค่า b เหล่านั้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากหรือค่า b มีความแปรปรวนมาก 

 

ขั้นท่ี 4 Run Regression 
 

ขั้นท่ี 5 ทดสอบผล Regression 
ทดสอบผล F-Test เพ่ือการตรวจสอบระดบัความเช่ือมัน่ของหลกัทรัพย ์โดยมีสมมติฐานดงัน้ี  
H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
H1    :  มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย1 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพย ์
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ทดสอบผล T-Test เพ่ือตรวจสอบระดบัความเช่ือมัน่ของหลกัทรัพย ์โดยสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระท่ี  i ; i =1,2,3,4,5,6 
H1 : ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระท่ี i 
 

ซ่ึงก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะใชเ้พ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ในแต่ละ
ตัวแปร โดยค่า Sig. ของแต่ละตัวแปรอิสระจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05  หากเกิน 0.05 ถือว่าตัวแปรอิสระน้ีมี
ความสมัพนัธ์แบบไม่มีนยัส าคญั 

 

ขั้นท่ี 6 ทดสอบ Heteroskedasticity เพ่ือดูค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีหรือไม่ โดยใชก้ารทดสอบ
ของ White’s Test ในโปรแกรมส าเร็จรูป แก้ไขปัญหา Heteroskedasticity ดว้ยเคร่ืองมือ HC Standard Error โดย
สมมิตฐานการทดลองดงัน้ี 

H0 : No Heteroskedasticity (ไม่เกิดปัญหา) 
H1 : Heteroskedasticity (เกิดปัญหา) 
 

ขั้นท่ี 7 ทดสอบ Autocorrelation เพ่ือดูว่ามีปัญหาท่ีเกิดจากค่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ 
โดยใชก้ารทดสอบของ Breusch-Godfrey test  ดว้ยเคร่ืองมือการ ในโปรแกรมส าเร็จรูปหากพบปัญหา Autocorrelation 
ใชเ้คร่ืองมือHAC Standard Error โดยสมมติฐานการทดลองดงัน้ี 

H0 : No Autocorrelation 
H1 : Autocorrelation 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบ 

     R-squared      0.259700    0.164081      0.358912             0.348968 
     Adjusted R-squared      0.202754    0.098775      0.309598             0.298889 
     P-value(F)      0.001260***   0.038639***      0.000018***       0.000029*** 

 
ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์CK พบว่า มีตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ของบริษทั ช.

การช่าง จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากบั 0.001260 พบว่า PROPCON มีผล

ตวัแปร สมมตฐิาน    d_CK d_ITD d_STEC d_UNIQ  
ค่าคงที่                         +       -1.31754   1.39104     -2.18627 -3.74677  
SET                             +       0.0490325   0.0263077  0.0965695  0.131400  
d_PROPCON            +       1.20522***   2.70942***    2.04604***      2.09383***  
d_PII                          + 
d_BSI                         + 
d_FE                          + 

      0.0235827 
      -0.234327 
      4.13471 

  0.146433 
  -3.07045 
  15.5015 

 0.0405380 
 -0.518522 
 11.2721** 

   -0.0172735 
-1.40132 

    13.6367*** 
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ต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยตวัแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 
25.97 และตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 74.03 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์ITD พบว่า มีตวัแปรอิสระสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ 
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากบั 

0.038639 พบว่า PROPCON มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวัแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 16.4081 และตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 83.5919 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์STEC พบว่า มีตวัแปรอิสระสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์บริษทั ซิโน-
ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เน่ืองจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากบั 0.000018 พบว่า PROPCON มีผลต่ออตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวัแปร
ตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 35.8912 และตวัแปรอ่ืนๆ 
ร้อยละ 64.1088 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์UNIQ พบว่า มีตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์บริษทั ยนิูค 
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากบั 0.000029 
พบว่า PROPCON และ FE มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวัแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 34.8968 และตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 65.1032 

 

5. อภปิรายผลการวจิยั 
 
ผลจากการศึกษาคน้คว้าเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมา
ก่อสร้างทั้ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ CK บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ITD บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั 
(มหาชน) STEC บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และUNIQ บริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ(BSI) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ไม่มีความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างทั้ง 4 หลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  เน่ืองจากมีปัจจยัทั้งน้ีมีเหตุผลเน่ืองมาจากมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องตลาดหุ้น อาทิเช่น สภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลา่ห์
สหรัฐ ดชันีหมวดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง การเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณการซ้ือขายหุ้น สภาวะทาง
การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นตน้   

ดชันีหมวดอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง(PROPCON)มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์CK ITD 
STEC และ UNIQ ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกกรณ์ ประภาทรงสิทธ์ิ(2551) ความ
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สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับดัชนีกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง และสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐาน  และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพย ์การเมือง เพราะดชันีหลกัทรัพยว์่ามีแนวโนม้ในทิศทาง
ใด ดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะลดต ่าลงหรือเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยเช่นเดียวกบัดชันีราคา
หลักทรัพย์ สอดคล้องอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เน่ืองจากบริษัทเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ส่งผลให้ราคาตลาดหุ้นเคล่ือนไหว ประกอบกบัในปัจจุบนันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์บทบาทต่อนกั
ลงทุนมาข้ึน ท าให้นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์การลงทุนไดจ้ากขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากขอ้มูลเชิงปริมาณ ยงัรวมถึง
ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีมีเผยแพร่อยู่ท ัว่ไป เช่น ขอ้มูลจากการให้สัมภาษณ์ของประธานและกรรมการบริษทั รายงาน
ของผูส้อบบญัชี การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบนัรวมถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตของบริษทั อีกทั้งสามารถ
ศึกษาไดจ้ากขอ้มูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน56-1ของบริษทั เป็นตน้ 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (FE) มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
UNIQ ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีความสอดคลอ้งในทิศทาง
เดียวกันกับดชันีกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง และสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน  และการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพย ์การเมือง เพราะดชันีหลกัทรัพยว์่ามีแนวโน้มในทิศทางใด ดชันีราคาในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็จะลดต ่าลงหรือเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยเช่นเดียวกับดชันีหมวดอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง(PROPCON) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิณฏัฐา สาลีผล (2551) 

 
ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท่ีท าจากการศึกษาวิจยั จะเห็นไดว้่า ดชันีกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง มีผลต่อราคา และ

มีความสัมพนัธ์กบับริษทัในกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าดชันีราคาจะสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์และสภาวะตลาดว่าดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย(SET) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีมีผล
ต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท์ั้ง 4 หลกัทรัพยเ์ลย ดงันั้นนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งควรวิเคราะห์การลงทนุ โดยใช้
ขอ้มูลท่ีหลากหลายมากกว่าน้ี อาทิเช่น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรต่อหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา
การลงทุน เพ่ือให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง โดยเลือกเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
มาเพียง 4 หลกัทรัพย์ ซ่ึงอาจมีหลกัทรัพยอ่ื์นๆท่ีสามารถบ่งบอกถึงอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นใน
หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได ้

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมเติมจ านวนหลกัทรัพย ์และปัจจยัต่างๆนอกเหนือจากดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน
บาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ อาทิเช่น อัตราดอกเบ้ีย สภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาในการช่วยตดัสินใจการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และควรศึกษาข้อมูลด้านงบการเงิน ข้อมูลบริษทั อตัราผลตอบแทน และข้อมูลอ่ืนๆ ให้
มากกว่าน้ีเพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางดา้นราคาให้เพ่ิมมากข้ึน 
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 

Customer Behavior to Buying Vegetable and Marketing Factors Affecting 
Determination Buying Vegetable of Restaurant Entrepreneur  

in Muang District, Khon Kaen Province 
 

ธนาภรณ์ แสนค า1 และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกลุ2 
Thanaporn Saenkham1 and Sakchai Jarernsiripornkul2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 20 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาเพ่ือจัดจ าแนกกลุ่ม
ขอ้มูล  ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เลือกซ้ือผกัจากตลาดบางล าพู เน่ืองจากเป็นตลาดผกัขนาดใหญ่ และ
มีชนิดผกัหลากหลายให้เลือกซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือผกั 05.00-07.00 น. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ 
เจ้าของร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผกัต่อคร้ัง 2,001-4,000 บาท ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ คือ ต้องเป็นผกัท่ีมี
คุณภาพดี มีความสดใหม่ สะอาด และมีความหลากหลาย การจัดผกัตามใบสั่งซ้ือมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ครบถว้น สามารถจดัส่งให้ลูกคา้ไดต้ามออเดอร์ 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ร้ำนขำยผัก ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 
 

Abstract 
The purposes of this study were to determine the customer behavior to buying vegetable and marketing factors 
affecting determination buying vegetable of restaurant entrepreneur in Muang District, Khon Kaen Province. This 
study was qualitative research, that was collected data by using in-depth interview from 20 restaurant entrepreneurs. 
Data analysis were content analysis to category of data. The results of study found the data showed that most the 
respondents bought the vegetables from the Bang Lamphu market because it was a large vegetable market, and there 
were many kinds of vegetables to choose. Time to buy vegetables at 05:00-07:00 am. A person who is involved in 
purchasing decisions is the restaurant owner. The cost of buying vegetables per time 2,001-4,000 baht. The factors 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
   email:  Lerttida@kkumail.com 
2 อาจารย ์วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002  Email: sakchaij@kku.ac.th 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 958 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

affecting the selection of fresh vegetables by restaurant entrepreneurs found that most of them put emphasis on 
products and processes, namely; good quality vegetables that were fresh, clean and variety, ordering vegetables are 
fast, accurate and complete, able to deliver to customers according to their orders. 
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1. บทน า 
 

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รูปแบบการท าธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของตลาดส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ กิจการร้านขายผกัเป็นธุรกิจขนาดย่อมท่ีผูป้ระกอบการ 
รายยอ่ยตอ้งเรียนรู้ในการปรับตวั ตอ้งมีการเรียนรู้ท่ีจะบริหารธุรกิจ ด าเนินกิจการงานให้เกิดความส าเร็จและย ัง่ยืน 
อีกทั้งธุรกิจยงัตอ้งมีการวางแผนในการประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับกบัการแข่งขนัในอนาคต ให้สอดคลอ้งกบับริบท
หรือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในหลาย ๆ ดา้น พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญักบั
เร่ืองของการบริโภคเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เกิดโรคภยัไขเ้จ็บไดง่้าย ความเส่ียง
ในการเป็นโรคร้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงส่งผูใ้ห้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหันมาให้ความสนใจในการใส่ใจสุขภาพและการ
เลือกซ้ือผกัผลไม ้การเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์สะอาด พฤติกรรมการเอาใจใส่ตวัเองส่งผลต่อการเลือก
บริโภคอาหารมากข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการบริโภคผกัและผลไมใ้นประเทศไทย คนไทยมีแนวโนม้การบริโภคผกัและ
ผลไมเ้พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการบริโภครวมใน พ.ศ. 2552 อยู่ท่ีร้อยละ 16.70 และในปี 2562 บริโภค
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.90 (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.], 2562)  

ผูป้ระกอบการในธุรกิจคา้ปลีกจึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัเพ่ือให้การด าเนินกิจการนั้นประสบความส าเร็จและอยู่รอดไดใ้นระยะยาวหากจะเข้าไปแข่งขันกับ
ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ ทางกิจการต้องมีแนวความคิดใหม่เก่ียวกับการท าธุรกิจ จากสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อการเลือกบริโภคของคนในสงัคมมากข้ึน แมก้ระทัง่ร้านอาหารเองไดมี้การปรับวิธีในการ
เลือกซ้ือผกัในตลาด การเข้าถึงกลุ่มผูข้ายปัจจยัการผลิตได้โดยตรงจะส่งผลท าให้ ผูค้ ้าในตลาดค้าปลีกได้รับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป หากร้านคา้ปลีกไม่มีการปรับตวัอาจไดรั้บผลกระทบโดยตรง 
ในสถานการณ์ท่ีธุรกิจขนาดใหญ่เกิดการชะลอตวัและปรับตวัเพ่ือให้ยงัแข่งขนัไดใ้นตลาด ในขณะเดียวกนัธุรกิจ
คา้ปลีกขนาดเลก็ จึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้ทนัต่อสภาวเศรษฐกิจในอนาคต 

จึงน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาด
ผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือให้เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสุดและสร้างความย ัง่ยืนให้แก่ธุรกิจร้านขายผกัต่อไปได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

Lantos (2015) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการหาค าตอบว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
อะไร ซ้ือสินคา้เม่ือไร ซ้ือสินคา้จากท่ีใด ใครบา้งท่ีมีอิทธิพลในการจูงใจซ้ือ ท าไมผูบ้ริโภคจึงตอ้งตดัสินใจซ้ือ 
และมีขั้นตอนการซ้ืออยา่งไร เน่ืองจากในชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการ
บริโภคอยา่งรวดเร็ว และตลอดเวลา จะเห็นไดว้่า พฤติกรรมของลูกคา้จะเป็นตวัก าหนด ทิศทางทางการตลาดของ
องค์กร หากมีการแสดงออกถึงการซ้ือสินคา้หรือบริการไดซ้ ้ า ๆ นั้นเป็นการแสดงออกถึงการท่ีองค์กรสามารถ
รักษาฐานลูกคา้ขององคก์รไวไ้ด ้

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2556) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์
หรือวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการศึกษา 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

1) ผลิตภณัฑ ์หมายถึง สินคา้หรือบริการของธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสินคา้ท่ีมี
ตวัตนจบัตอ้งได ้และการบริการท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 

2) ราคา ราคาสินคา้เป็นส่ิงท่ีจะก าหนดรายไดข้องกิจการ ในมุมมองของลูกคา้การตั้งราคา มีผลเป็นอยา่งมากต่อ
การตดัสินใจซ้ือ สินคา้ละบริการของลูกคา้ อีกทั้งราคาของการบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถึงคุณภาพของ
บริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ของลูกคา้ และช่องทางการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การให้บริการผา่นร้าน การให้บริการถึงบา้นลูกคา้หรือสถานท่ี การให้บริการผา่นตวัแทน 

4) การส่งเสริมทางการตลาด เป็นการโฆษณา การประสมัพนัธ์ การให้ข่าวสาร การลดแลกแจกแถม การตลาด
ทางตรงผา่นส่ือต่าง ๆ 

5) พนกังาน ประกอบไปดว้ยบุคคลทั้งหมดภายในองค์กรท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงจะรวมถึง เจ้าของร้าน ผูบ้ริหาร 
พนกังานในทุกระดบั 

6) กระบวนการให้บริการ กระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีประสิทธิภาพได ้เช่น การสอบถามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการการช าระเงิน เป็นตน้ และในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกันเป็น
อยา่งดี 

7) ลกัษณะทางกายภาพ คือ ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ของธุรกิจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้อนัไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

วานิสา บ ารุงธรรม (2560) ศึกษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจร้านไอรินฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ มี
วตัถุประสงค์เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจร้านไอรินฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการดูแลสุขภาพรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ตอ้งการรับประทานอาหารเพ่ือดูแลสุขภาพ กลยุทธ์ด้าน
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การตลาด เน้นน าเสนอเมนูอาหารผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารตะวนัตก เหมาะส าหรับครอบครัว 
ฟาร์มผกัไฮโดรโปรนิกส์อยู่ภายในบริเวณเดียวกบัร้าน ผูบ้ริโภคสามารถรับประทานอาหารและเดินส ารวจฟาร์ม
ผกัได ้ส าหรับการตั้งราคาอยูใ่นช่วง 100-300 บาทอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่าย ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ดว้ยกนัหลายช่องทาง ทั้งช่องทางออนไลน์ และจดัจ าหน่ายผา่นหนา้ร้าน โดยเนน้การตลาดให้ผูบ้ริโภครับรู้ในตรา
สินค้า มีการโฆษณาโดยการรีวิวจากเว็บไซต์ท่ีน่าเช่ือถือและเป็นแหล่งท่ีผูบ้ริโภคมกัใช้อ้างอิงในการค้นหา
ร้านอาหารมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือสร้างความน่าสนใจในสินคา้ 

พชัรินทร์ ชินกลาง และวชัรพจน์ ทรัพยส์ง่วนบุญ (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผกัสด ผ่านร้านคา้ปลีกแบบเดิมในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัหลกั ๆ  ท่ีผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัมีอยู่ 2 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กล่าวคือค านึงถึงผลิตภณัฑ์ความสด สะอาดของผกั 
ความปลอดภยัสารเคมีตกค้าง และ ปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย กล่าวคือการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เขา้ถึงไดง่้ายสะดวก 
 

2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสด
ในตลาดผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยเป็นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารท่ีซ้ือผกั เพ่ือน าไปประกอบอาหารจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีใชวิ้ธีการศึกษาระเบียบวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) 
 

3.1 ผู้ให้ข้อมูล 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีมาซ้ือผกัในตลาดสดภายในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ท่ีตอ้งการ
ซ้ือผกัสดในตลาดเพ่ือน ามาประกอบอาหารเพ่ือการคา้ขาย โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก คือ เป็นผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารท่ียินยอมให้ท าการสัมภาษณ์ และเป็นผูท่ี้สามารถให้สัมภาษณ์ได้ในช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 20 ราย ท่ีเป็นร้านอาหารไทย ร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารจีน 

การตดัสินใจซ้ือผกัสดในตลาดผกั
ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
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ร้านอาหารสุขภาพ ร้านอาหารตามสัง่ และร้านก๋วยเต๋ียว ซ่ึงในการศึกษาเชิงคุณภาพผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไม่ควรนอ้ยกว่า 
8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2553) 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ การสมัภาษณ์เชิงลึกผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือ
สมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล (Informant) โดยมีรายละเอียดแนวทางการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของให้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือร้าน ช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง ท่ีตั้งร้าน กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ
ร้าน ประเภทอาหารท่ีขาย ช่วงเวลาเปิดร้าน ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และระยะเวลาในการเปิดร้าน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกั ประกอบดว้ยแนวทางค าถาม ท่านเดินทางไปซ้ือผกัท่ีใด ท าไม
ถึงเลือกซ้ือผกัจากท่ีน้ี ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังมากน้อยเพียงใด ลกัษณะร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือผกั ท าเลท่ีตั้งของร้านมี
ผลต่อการเลือกแหล่งซ้ือผกัหรือไม่ ช่วงเวลาในการซ้ือผกัในตลาด การบริการของร้านมีผลต่อการเลือกซ้ือหรือไม่
อยา่งไร บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัในตลาดสด ส่ือประเภทใดท่ีท าให้ทาน
สามารถเขา้ถึงร้านคา้ในการซ้ือผกัไดม้ากข้ึน การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน่มีผลต่อการซ้ือหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติและความตอ้งการท่ีมีต่อร้านขายผกั ประกอบดว้ยแนวทางค าถาม ความตอ้งการในการซ้ือผกัใน
ปัจจุบนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่ิงใด ส่ิงท่ีท่านตอ้งการในการซ้ือผกัท่ีคาดหวงัจากร้านขายผกั ปัญหาท่ีพบในร้านขายผกั
ในปัจจุบนั ส่ิงท่ีอยากให้ร้านขายผกัปรับปรุงจากประสบการณ์การเลือกซ้ือผกัของท่านในปัจจุบนั ท่านสามารถ
สัง่ซ้ือผกัไดจ้ากช่องทางอ่ืนของร้านคา้หรือไม่เพราะเหตุใด ท่านสามารถสัง่ผกัผ่านชองทางออนไลน์ไดห้รือไม่หาก
สั่งไดท้่านสะดวกสั่งผ่านทางแอพพิเคชัน่ใด ท่านตอ้งการให้ร้านขายผกัมีบริการเตรียมผกัส าเร็จรูปให้ท่านหรือไม่ 
อยา่งไร ท่านจะแนะน าอะไรส าหรับร้านขายผกัเพ่ือให้เกิดการพฒันา 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัในตลาด ประกอบดว้ยแนวทางการถามผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้าน
บุคลากร (People) ดา้นลกัษณะกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผกัในตลาด 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ข้อมูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาท าการสังเกตและสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารจ านวน 20 ราย ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูล
จ านวน 20 คน มีเพียงพอต่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2554) 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาจากเอกสารไดจ้ากการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน วารสาร 
อินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการถอดเทปเพ่ือหาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหาร น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือจดัจ าแนกกลุ่มขอ้มูล (Category) ทั้งน้ีผูศึ้กษาใชเ้ทคนิคสามเส้า (Triangulation 
Technique) เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา และสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (สุภางค์ จนัทวานิช, 2561) 
โดยใช้แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่าง (Data Triangulation) ได้จากสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารไทย ร้านอาหาร
อีสาน ร้านอาหารจีน ร้านอาหารสุขภาพ และใชวิ้ธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) ท่ีแตกต่าง โดย
ใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ การศึกษาจากเอกสาร และการสงัเกต 
 

4. ผลการวจิยัและอภปิราย 
4.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผัก 
 

ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 20 ราย มีผลการศึกษาดงัน้ี 
จากขอ้มูล พบว่า ผูป้ระกอบการร้านอาหารเลือกซ้ือผกัจากตลาดบางล าพู จ านวน 15 ราย ตลาดศรีเมืองทอง 

จ านวน 9 ราย  แม็คโคร 2 ราย กลุ่มเกษตรอินทรียซ์ าสูง ตลาด อ.จิระ และอ าเภอวงัน ้ าเขียว อย่างละ 1 ราย ทั้งน้ี 
ร้านอาหารสามารถเลือกซ้ือผกัไดจ้ากหลายแหล่ง โดยผกัท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นผกัทัว่ ๆ ไป และผกัพ้ืนบา้น โดย
มีร้านอาหารประเภทสเตก็ ท่ีเลือกผกัสลดัเป็นส่วนมาก และมีร้านอาหารสุขภาพ 1 ร้าน ท่ีเลือกซ้ือเฉพาะผกัท่ีปลูก
แบบอินทรีย ์ซึงผกัท่ีซ้ือเพ่ือน ามาใชป้ระกอบอาหารภายในร้าน  

สาเหตุท่ีผู ้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าจากตลาดบางล าพู และตลาดศรีเมืองทอง 
เน่ืองมาจากเป็นตลาดผกัขนาดใหญ่ ร้านขายผกัมีชนิดผกัหลากหลายให้เลือกซ้ือ ซ่ึงเป็นร้านเจา้ประจ าท่ีติดต่อซ้ือ
ขาย และมีราคาถูก นอกจากน้ีผูป้ระกอบการร้านอาหารบางส่วนยงัให้เหตุผลว่า เลือกซ้ือผกัเน่ืองจากผกัมีคุณภาพ 
มีความสดใหม่ สะอาด ตลาดตั้งอยูใ่กลร้้านอาหาร ท าให้สะดวกในการเดินทางไปเลือกซ้ือผกั และมีบริการจดัส่ง
ผกัถึงร้านอาหาร ซ่ึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าผูป้ระกอบการร้านอาหาร 2 ราย เลือกซ้ือผกัจากตลาดศรีเมืองทอง เน่ืองจาก
มีผกัจากประเทศจีนมาขาย ส่วนร้านอาหารสุขภาพท่ีเลือกซ้ือผกัจากกลุ่มเกษตรอินทรียซ์ าสูงหรือจากอ าเภอวงัน ้ า
เขียว ให้เหตุผลว่าเป็นผกัท่ีปลูกแบบอินทรียแ์ละมีความปลอดภยั  

ลกัษณะร้านคา้ท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารเลือกซ้ือผกัจากร้านท่ีมีหน้าร้านเป็นร้านประจ า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
จากร้านท่ีมีชนิดผกัท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีประกอบการบางส่วนเลือกซ้ือกบัร้านประจ าท่ีเป็นร้านขายส่งผกัท่ีมีบริการ
ขนผกั ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางรายไม่มีร้านผกัประจ า แต่จะเลือกซ้ือจากร้านแผงลอยท่ีชาวบา้นน าผกัมาขาย
เอง โดยให้ความส าคญักบัร้านท่ีมีผกัสดใหม่ สะอาด มีคุณภาพ ผูซ้ื้อสามารถคดัผกัไดเ้อง แมจ้ะเลือกซ้ือกบัร้านท่ีมี
ราคาถูกกว่าแต่คุณภาพของผกัตอ้งใกลเ้คียงกนั ส่วนร้านอาหารสุขภาพท่ีเลือกซ้ือผกัอินทรียเ์ป็นหลกั 

ท าเลท่ีตั้งของร้านมีผลต่อการเลือกแหล่งซ้ือผกั พบว่า ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 10 ราย กล่าวว่าท าเล
ท่ีตั้งของร้านมีผลต่อการเลือกแหล่งซ้ือผกั เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของร้านอยูใ่กลแ้หล่งซ้ือผกั ระยะทางไม่ไกล ท าให้
เกิดความสะดวกในการเดินทาง เพราะร้านอาหารต้องน ารถไปขนผกั หากมีท่ีจอดรถ ก็จะท าให้เกิดความ
สะดวกสบาย ส่วนผูป้ระกอบการอีก 8 ร้าน ไดก้ล่าวว่าท าเลท่ีตั้งของร้านไม่มีผลต่อการเลือกแหล่งซ้ือผกั เน่ืองจาก
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มีร้านประจ าท่ีซ้ือ มีบริการส่งผกัถึงร้านอาหาร นอกจากน้ีผูป้ระกอบการบางรายไปเดินเลือกซ้ือผกัดว้ยตนเอง ตอ้ง
ซ้ือผกัจากผูข้ายผกัหลายราย จึงให้ความส าคญักบัการซ้ือผกัในตลาดท่ีเดียว แต่สามารถซ้ือผกัไดค้รบทุกชนิด  

ช่วงเวลาในการซ้ือผกัในตลาด พบว่า มีผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 10 รายท่ีเลือกซ้ือผกัในช่วง 05.00-
07.00 น. รองลงมา มีจ านวน 6 ซ้ือผกัในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และมีผูป้ระกอบการจ านวน 2 รายท่ีซ้ือผกัในช่วง 
02.00-04.00 น. มีจ านวน 2 ราย ท่ีซ้ือผกัในช่วงเวลา 22.00-0.00 น. และสัง่ซ้ือล่วงหนา้ก่อน 1 วนั จ านวน 1 ราย  

การบริการของร้านมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหาร เน่ืองจากส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือผกักบั
ร้านท่ีมีผกัคุณภาพดี มีการบริการท่ีดี พนกังานพูดจาดี ไพเราะ สุภาพ ซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
อยากให้ร้านมีการจัดผกัได้ตรงตามค าสั่งซ้ือ ผกัไม่ขาด และมีบริการจัดส่งผกัถึงร้านอาหาร หรือขนผกัไปใส่
รถยนตใ์ห้กบัลูกคา้ ซ่ึงราคาผกัไม่แตกต่างหรือสูงกว่าร้านอ่ืน ๆ มากเกินไป  

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของร้านอาหาร มีจ านวน 16 ราย รองลงมา คือ แม่ครัว 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัซ้ือ หวัหนา้แม่ครัว และเจา้ของร้านผกั ตามล าดบั โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัต่อคร้ัง 2,001-4,000 
บาท จ านวน 10 ราย รองลงมา คือ มากกว่า 4,000 บาทข้ึนไป จ านวน 5 ราย 1,001-2,000 บาท จ านวน 3 ราย และ 
500-1,000 บาท จ านวน 2 ราย  

ส่ือท่ีท าให้สามารถเขา้ถึงร้านคา้ในการซ้ือผกัไดม้ากข้ึน ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ร้อยละ 85 (17 ราย) กล่าวว่า 
ร้านขายผกัยงัไม่มีส่ือท่ีท าให้ผู ้ซ้ือเข้าถึงได้ เน่ืองจากเป็นร้านขายผกัแผงลอย ทีทางร้านอาหารได้มีการเดิน
ทางเลือกซ้ือหรือสัง่เอง แต่ก็ยงัมีร้านขายผกับางร้านท่ีใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ในการติดต่อซ้ือผกัของลูกคา้ 

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 13 ราย กล่าวว่า การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน่ไม่มีผลต่อการซ้ือผกั 
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งซ้ือผกัเพ่ือน าไปใชใ้นการประกอบอาหารอยู่แลว้ ถา้เป็นช่วงท่ีผกัราคาสูงก็ซ้ือผกันอ้ยลง หรือ
ซ้ือผกัชนิดอ่ืนทดแทน ในส่วนท่ีให้สัมภาษณ์ว่าการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน่มีผลต่อการซ้ือผกั จ านวน 7 ราย 
เน่ืองจากจะสามารถช่วยลดตน้ทุนของร้านอาหารได ้แต่ยงัไม่มีร้านขายผกัร้านใดท่ีจดัการส่งเสริมการขายหรือ
โปรโมชัน่ 
 

4.2 ทัศนคติที่มีต่อร้านขายผัก 
 

ความตอ้งการในการซ้ือผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารทุกร้านมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปประกอบอาหารขาย มี
บางส่วนท่ีน าไปจดัเล้ียงโต๊ะจีน และน าไปขายปลีกเป็นผกัสด ส่ิงท่ีตอ้งการและคาดหวงัจากร้านขายผกัมากท่ีสุด 
คือ ผกัต้องมีคุณภาพ มีความสดใหม่ สะอาด ตามท่ีต้องการ โดยมีราคากลางท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ไม่สูงกว่า
ทอ้งตลาดจนเกินไป สามารถจดัผกัได้ครบและถูกตอ้งตามใบสั่งซ้ือ ผกัไม่ขาด โดยมีผกัหลากหลายตามความ
ตอ้งการให้เลือกซ้ือ โดยท่ีผูป้ระกอบการบางส่วนไดแ้จง้ว่า ร้านตอ้งมีผกัอย่างสม ่าเสมอ มีความรวดเร็วในการจดั
ผกั และมีความตรงต่อเวลาในการส่งผกั 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ ไดก้ล่าวว่า ปัญหาส าคญัท่ีพบในร้านขายผกัในปัจจุบนั 
คุณภาพของผกัไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ รองลงมา คือ การจดัสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ ผกัขาดไม่ครบตามรายการ
ในใบสัง่ซ้ือ การจดัส่งสินคา้ล่าชา้ ผกัทบักนัท าให้ผกัช ้า เกิดความเสียหาย ผกัมีราคาสูงในช่วงเทศกาล ราคาไม่คงท่ี 
ปรับข้ึนลงตลอดเวลา ไม่มีราคากลางท่ีเป็นมาตรฐาน นอกจากน้ียงัพบปัญหาความไม่ซ่ือสัตยข์องร้าน ท่ีขายสินคา้
แพงกว่าทอ้งตลาด เน่ืองจากร้านอาหารไม่มีเวลาในการตรวจสอบราคากบัทอ้งตลาด โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารมี
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ส่ิงท่ีอยากให้ร้านขายผกัปรับปรุงจากประสบการณ์การเลือกซ้ือผกัในปัจจุบนัมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดหาผกัท่ีมี
คุณภาพตามความตอ้งการ ผกัมีความสดใหม่ ผกัสวย และสะอาด การจดัผกัไดถู้กตอ้งและตรงตามใบสัง่ซ้ือ มีผกัท่ี
หลากหลายชนิด โดยมีปริมาณผกัท่ีตรงตามความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ ราคาของผกัไม่แพงกว่าทอ้งตลาดจนเกิน
ควร มีการก าหนดรหัสสินคา้ การจดัท าหีบห่อเพ่ือป้องกนัผกักระแทกจากการขนส่ง มีการจดัเรียงสินคา้อย่างเป็น
ระเบียบ ร้านขายผกัควรมีบริการจดัส่งท่ีรวดเร็ว และพนกังานขายควรมีการเอาใจใส่ลูกคา้  

การสัง่ซ้ือผกัไดจ้ากช่องทางอ่ืนของร้านคา้ส่วนใหญ่สามารถสัง่ซ้ือไดจ้ากโทรศพัท ์จ านวน 14 ราย โดยมี 1 ราย
ท่ีสามารถสัง่ซ้ือผกัจากช่องทางแอปพลิเคชนัไลน์ได ้นอกจากน้ีมีผูป้ระกอบการร้านอาหาร 5 รายท่ีไปเดินเลือกซ้ือ
สินคา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงหากสามารถสัง่ผกัผ่านช่องทางออนไลน์ไดส่้วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะสั่งซ้ือผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ 
ซ่ึงมีบางส่วนท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นเฟซบุ๊ก  

ความตอ้งการให้ร้านขายผกัมีบริการเตรียมผกัส าเร็จรูป พบว่า มีจ านวน 12 ราย ท่ีไม่ตอ้งการให้ร้านขายผกัมี
บริการเตรียมผกัส าเร็จรูป เน่ืองจากร้านมีแม่ครัวและคนเตรียมผกั หัน่ผกัเองของท่ีร้าน ส่วนจ านวน 8 ราย ตอ้งการ
ให้ร้านขายผกัมีบริการเตรียมผกัส าเร็จรูป โดยสามารถระบุประเภทผกัท่ีตอ้งการให้หั่นได ้และควรมีการแจง้ราคา
ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหารสะดวก และรวดเร็วข้ึนในการจดัเตรียมผกั 

ส่ิงท่ีแนะน าร้านขายผกัเพ่ือให้เกิดการพฒันา พบว่า ส่ิงท่ีตอ้งการแนะน ามากท่ีสุด คือ ผกัท่ีน ามาวางขายตอ้งมี
คุณภาพ มีความสดใหม่ สะอาด จ านวน 18 ราย รองลงมา คือ การจดัผกัให้ครบและตรงตามใบสั่งซ้ือ ผกัไม่ขาด 
เน่ืองจากจะท าให้เสียเวลาในการจดัซ้ือใหม่ การตั้งตามราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรม เท่ากบัทอ้งตลาด การจดัส่ง
สินคา้ตรงตามเวลา รับคืนผกัท่ีมีปัญหาไม่มีคุณภาพตรงตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้พนกังานสามารถให้ค าแนะน าเร่ือง
ผกัแก่ลูกคา้ได ้โดยส่ิงท่ีมีการแสดงแนะน าร้านขายผกัท่ีมีความคิดเห็นอยา่งละ 1 ราย ไดแ้ก่ รูปแบบการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว การวางแผนการขายผกัท่ีมีปริมาณตามความตอ้งการของลูกคา้ การปรับข้ึนลงของราคาไม่บ่อย
เกินไป การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี หรือคิดตามระยะทาง มีสามารถจดัหาผกัท่ีลูกคา้องคก์รให้ได ้  มีการจดัวางผกัท่ี
สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย และมีช่องทางการขายออนไลน์ เพ่ือส่งขอ้มูลผกัให้ลูกคา้ดูคุณภาพของผกัล่วงหนา้ได ้ 
 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผักสดในตลาดผักของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
สรุปไดด้งัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบัผกัตอ้งเป็นผกัท่ีมีคุณภาพดี มีความสดใหม่ สะอาด 
มีผกัให้เลือกหลากหลายทั้งผกัไทย ผกัพ้ืนบา้น และผกัท่ีน าเขา้จากประเทศจีน เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือไดค้รบจาก
ร้านขายผกัร้านเดียว  

2) ดา้นราคา ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบัการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผกั มี
คุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่าย และมีการตั้งราคาท่ีมีหลากหลายตามคุณภาพและปริมาณของผกั และมีป้ายราคาผกัท่ีชดัเจน  

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบัการจดัเรียงผกัให้สวยงามเป็นระเบียบ 
การตกแต่งร้านท่ีโล่ง สะอาด และมีบรรยากาศร้านน่าเขา้มาเลือกซ้ือ และมีช่องทางสั่งซ้ือผกัทั้งหน้าร้าน โทรศพัท์ 
และแอปพลิเคชนัไลน์  
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4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบัมีบริการส่งฟรีหรือสามารถจดัส่ง
ให้ลูกคา้ไดต้ามออเดอร์ 

5) ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบัพนกังานขายผกัตอ้งมีจิตใจแห่งการบริการ มีความ
สุภาพ เรียบร้อย เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองผกั สามารถให้ค าแนะน า และค าปรึกษา แก่ลูกคา้ได ้พนกังานมีจ านวน
เพียงพอและมีความรวดเร็วในการขายและให้บริการแก่ลูกคา้  

6) ดา้นลกัษณะกายภาพ ผูป้ระกอบการร้านอาหารให้ความส าคญักบับริเวณร้านและพ้ืนท่ีโดยรอบของร้านตอ้งมี
ความสะอาด ซ่ึงจะท าให้ร้านน่าเข้าไปเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงร้านท่ีสะอาดลูกค้าจะมองว่าผกัก็น่าจะสะอาด ไม่มี
ส่ิงเจือปน ท่ีท าให้ผกัเกิดความสกปรก 

7) ดา้นกระบวนการ ให้ความส าคญักบัร้านมีการจดัผกัตามใบสั่งซ้ือท่ีรวดเร็ว มีการจดัเตรียมผกัล่วงหน้า โดยจดั
ผกัไดถู้กตอ้งตรงตามใบสัง่ซ้ือ ผกัไม่ขาด และสามารถส่งผกัไดต้รงตามเวลาท่ีไดต้กลงกนักบัลูกคา้ได ้  
 

4.4 อภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทุกรายให้ความส าคญักบัความสะอาดสดใหม่ของผกัมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ผกัในตลาด เน่ืองมาจากตอ้งการผกัท่ีสด สะอาด  ผกัสวย ไม่ช ้า มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการประกอบอาหาร ซ่ึงผกัท่ีสด
ใหม่ร้านอาหารจะสามารถเก็บผกัไดน้านข้ึน และมีผลต่อรสชาติของอาหาร คุณภาพผกัท่ีตอ้งการมีผลต่อการเลือก
ซ้ือผกัในตลาด เน่ืองจากร้านอาหารต้องการซ้ือผกัท่ีมีคุณภาพ ตอ้งการผกัท่ีสด สวย ใหม่ คุณภาพดี หากได้ผกัท่ี
คุณภาพไม่ดี ต้องมีการคดัผกั หรือตดัส่วนท่ีมีปัญหาท้ิง ท าให้เกิดของเสียจ านวนมาก และส่งผลต่อต้นทุนของ
ร้านอาหารเพ่ิมข้ึน โดยจะเลือกซ้ือผกัจาเร้านท่ีมีผกัสดใหม่ สะอาด มีคุณภาพ ท าเลท่ีตั้งของร้านมีผลต่อการเลือก
แหล่งซ้ือผกั ท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและมีพ้ืนท่ีจอดรถ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์ ชินกลาง 
และวชัรพจน์ ทรัพยส์ง่วนบุญ (2562) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูซ้ื้อค านึงถึงผลิตภณัฑ์ความสด สะอาดของผกั 
ความปลอดภยัสารเคมีตกคา้ง ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กล่าวคือการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงได้
ง่ายสะดวก 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการให้มีช่องทางท่ีติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง ลูกคา้สามารถ
ติดต่อไดไ้ดมี้ทั้งหน้าร้าน โทรศพัท ์แอปพลิเคชนัไลน์ และผา่นเฟซบุ๊ก สอดคลอ้งกบังานวิจขัอง วานิสา บ ารุงธรรม 
(2560) พบว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีดว้ยกนัหลายช่องทาง ทั้งช่องทางออนไลน์ และจดัจ าหน่ายผ่านหน้าร้าน โดย
เนน้การตลาดให้ผูบ้ริโภครับรู้ในตราสินคา้  

 

5.  สรุปผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษาผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่เลือกซ้ือผกัจากตลาดบางล าพู เน่ืองจากเป็นตลาดผกัขนาด
ใหญ่ ร้านขายผกัมีชนิดผกัหลากหลายให้เลือกซ้ือ ซ่ึงเป็นร้านเจา้ประจ าท่ีติดต่อซ้ือขาย และมีราคาถูก โดยผกัท่ีเลือก
ซ้ือส่วนใหญ่เป็นผกัทั่ว ๆ ไป และผกัพ้ืนบ้าน การเลือกซ้ือผกัจะซ้ือจากร้านขายผกัท่ีมีหน้าร้าน มีชนิดผกัท่ี
หลากหลาย โดยให้ความส าคญักบัร้านท่ีมีผกัสดใหม่ สะอาด มีคุณภาพ ท าเลท่ีตั้งของร้านมีผลต่อการเลือกแหล่งซ้ือ
ผกั ท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและมีพ้ืนท่ีจอดรถ ช่วงเวลาในการซ้ือผกั 05.00-07.00 น. บุคคลท่ีมีส่วน
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ร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ เจา้ของร้านอาหาร ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัต่อคร้ัง 2,001-4,000 บาท การสัง่ซ้ือผกัได้จาก
ช่องทางอ่ืนของร้านคา้ส่วนใหญ่สามารถสัง่ซ้ือไดจ้ากโทรศพัท ์ช่องทางออนไลน์ท่ีตอ้งการจะสัง่ซ้ือ ไดแ้ก่ ผา่นแอป
พลิเคชนัไลน์ ความตอ้งการในการซ้ือผกัของผูป้ระกอบการร้านอาหารทุกร้านมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าไปประกอบ
อาหารขาย ปัญหาส าคญัท่ีพบในร้านขายผกัในปัจจุบนั คุณภาพของผกัไม่ได้ตามท่ีต้องการ  ส่ิงท่ีต้องการและ
คาดหวงัจากร้านขายผกัมากท่ีสุด คือ ผกัตอ้งมีคุณภาพ มีความสดใหม่ สะอาด ตามท่ีตอ้งการ และส่ิงท่ีแนะน าร้าน
ขายผกัเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ได้แก่ การจัดผกัให้ครบและตรงตามใบสั่งซ้ือ ผกัไม่ขาด ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดของผูป้ระกอบการร้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์
และกระบวนการ คือ ตอ้งเป็นผกัท่ีมีคุณภาพดี มีความสดใหม่ สะอาด และมีความหลากหลาย การจดัผกัตามใบสั่ง
ซ้ือมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และครบถว้น สามารถจดัส่งให้ลูกคา้ไดต้ามออเดอร์ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับร้านขายผัก 

 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ร้านขายผกัมีน าผกัท่ีมีคุณภาพดี มีความสดใหม่ สะอาด ผกัสวย ไม่ช ้า มาวางขาย โดยมีทั้งผกั

ไทย ผกัพ้ืนบา้น และผกัท่ีน าเขา้จากประเทศจีน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผกัให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือไดค้รบจากร้าน
ขายผกัร้านเดียว มีรูปแบบการจดัผกัในลูกคา้พิจารณาคุณภาพของผกัไดง่้าย และมีบริการเสริม คือ มีการเตรียมผกั
ส าเร็จรูปให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ 

2) ดา้นราคา ร้านขายผกัควรตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผกั เน่ืองจากผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือผกัท่ีมี
คุณภาพ มีคุ ้มค่ากับเงินท่ีต้องจ่าย และมีการตั้งราคาท่ีมีหลากหลายตามคุณภาพและปริมาณของผกั ทั้งน้ี ร้านมี 
ป้ายราคาผกัท่ีชดัเจน เพ่ือให้ลูกคา้สะดวกในการเปรียบเรียบราคาผกั และค านวณตน้ทุน  

3) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านขายผกัควรจัดเรียงผกัให้สวยงามเป็นระเบียบ ท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือได้ง่าย   
การตกแต่งร้านท่ีโล่ง สะอาด และมีบรรยากาศร้านน่าเข้ามาเลือกซ้ือ และมีช่องทางในการสั่งซ้ือผกัทั้งหน้าร้าน 
โทรศพัท ์และแอปพลิเคชนัไลน์  

4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ร้านขายผกัควรให้ความส าคญักบัมีบริการส่งฟรีหรือสามารถจดัส่งให้ลูกค้าได้
ตามออเดอร์ 

5) ดา้นบุคลากร ร้านขายผกัควรมีพนกังานขายผกัตอ้งมีจิตใจแห่งการบริการ มีความสุภาพ เรียบร้อย เป็นผูท่ี้มี
ความรู้เก่ียวกับเร่ืองผกั สามารถให้ค าแนะน า และค าปรึกษา แก่ลูกคา้ได ้พนกังานมีจ านวนเพียงพอและมีความ
รวดเร็วในการขายและให้บริการแก่ลูกคา้  

6) ดา้นลกัษณะกายภาพ ร้านขายผกัควรมีบริเวณร้านและพ้ืนท่ีโดยรอบของร้านตอ้งมีความสะอาด ซ่ึงจะท าให้
ร้านน่าเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงร้านท่ีสะอาดลูกคา้จะมองว่าผกัก็น่าจะสะอาด ไม่มีส่ิงเจือปน ท่ีท าให้ผกัเกิดความ
สกปรก 

7) ด้านกระบวนการ ร้านขายผกัควรมีการจัดผกัตามใบสั่งซ้ือท่ีรวดเร็ว มีการจัดเตรียมผกัล่วงหน้า ก่อนท่ี
ร้านอาหารจะมารับผกั โดยมีจดัผกัไดถู้กตอ้งตรงตามใบสั่งซ้ือ ผกัไม่ขาด เน่ืองจากไม่มีการทบทวนรายการตาม
ใบสัง่ซ้ือ เพ่ือท าให้สามารถส่งผกัไดต้รงตามเวลาท่ีไดต้กลงกนักบัลูกคา้ได ้  
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6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
 
1) การศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกั

ของลูกคา้ปลีกท่ีซ้ือผกัเพ่ือไปบริโภคในครัวเรือน ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
2) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงเสนอให้การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัสดในตลาดผกัของลูกคา้ปลีกท่ีซ้ือผกัเพ่ือไปบริโภค
ในครัวเรือน 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายีห้่อ Chanel ของผู้บริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร 
The Study of Marketing mix and Consumer Behavior Factors that Affecting 

Consumer Buying Decision towards Cosmetic Brand “CHANEL” in Bangkok 
 

ธนิญจิญญา  วธีรวัฒนาคุณ1 
Thaninjinya  Watheerawatthanakhun  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้า
ยี่ห้อ Chanel จ านวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ38 
– 47 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และมีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ 
Chanel ในจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ 
Chanel ในจังหวดักรุงเทพมหานครได้ดีท่ีสุดคือ ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) รองลงมาคือ ด้านการจัด
จ าหน่าย (Place) และดา้นราคา (Price) ในล าดบัท่ีเท่ากนั และดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรเลือกซือ้เคร่ืองส ำอำง 
 

Abstract 
This study was a quantitative research. The samples consisted of 385 consumers of Chanel cosmetic brand. Most 
samples were female, aged between 38–47, lived in Bangkok, graduated with a bachelor’s degree, Government 
officer/ State Enterprise Employee, and average income 30,001 – 40,000 baht.  The results of study illustrate that 
consumers’ buying decision was affected by marketing mix factor 1) Promotion,  2) Place and Price, and 3) Product 
respectively. Meanwhile, the consumer behavior factor did not affect consumers’ buying decision, with no 
statistical significance at level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Consumer Behavior, Consumers’ Buying Decision 
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1. บทน า 

 
ในปัจจุบนันอ้ยคนมากท่ีจะไม่ใชเ้คร่ืองส าอางแต่งหนา้ ทั้งผูห้ญิง ผูช้ายและเพศท่ีสาม ทุกคนลว้นแลว้แต่อยาก

ดูดีเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพ แบรนด์ Chanel เป็นแบรนด์ท่ีทุกคนใฝ่ฝันถึง เพราะนอกจาก
บ่งบอกถึงรสนิยมแลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงความคลาสิค ล ้าสมยั และดูดี อีกทั้ง แพค็เกจท่ีมีความเรียบแต่หรู สามารถ
ใชง้านไดจ้ริง ทั้งคุณภาพท่ีดีและแพค็เกจท่ีสวย ท าให้แบรนดเ์คร่ืองส าอาง Chanel ติดอนัดบัตน้ๆ ของเคร่ืองส าอาง
ท่ีหลายคนอยากจะไดม้าครอบครอง (Chanel, 2563) และเน่ืองดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไป
ทั่วโลก ท าให้ยอดขายของเคร่ืองส าอางยี่ห้อ Chanel ลดลงเป็นอย่างมาก ผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็น ไม่ฟุ่ มเฟือย มีการปิดการขายท่ียากข้ึน ยอดขายท่ีตก
ลงมากท่ีสุด คือ ลิปสติก ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใส่แมสก์เวลาออกไปนอกบา้น จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคิดลด
ค่าใชจ่้ายลง และเอาไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืนได ้ซ่ึงอาจจะเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ยอดขายตกลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

ผูวิ้จัยต้องการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), 
ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ (6W1H) ไดแ้ก่ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?), ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What), ท าไมจึงซ้ือ (Why), ใครมีส่วน
ร่วมในการซ้ือ (Who Participate), ซ้ือเม่ือไหร่ (When), ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออยา่งไร (How) รวมทั้งปัจจยัดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) โดยใชก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้
ปัญหา (Problem Recognition), การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior)  

โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการตดัสินใจซ้ือ (6W1H) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ 
Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัฉบบัน้ีคือ ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ว่าปัจจยัใดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ
แต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
เพ่ือให้ยี่ห้อ Chanel หรือแบรนดเ์คร่ืองส าอางอ่ืน  ๆสามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการท าการตลาด และสามารถน า
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนสามารถทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร น าผลการวิจยัดงักล่าวประยกุตใ์ช้
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ (6W1H) 
และการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตาม
แนวคิดทฤษฎี ดงัน้ี  
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2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
 
Kotler (1997, อา้งถึงใน ดาราวรรณ จินดา 2562) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้บริษทัส่วนใหญ่มกัจะท ามาใชด้ว้ยกันเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ตวัแปร (4PS) ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหาการใช้หรือการจดัการบริโภคท่ี
สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นมาจากส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบ บรรจุ
ภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ
ความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้แต่ว่าผลิตภณัฑ์อา้งอิงจ าเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านั้น 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ การให้บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้
เพ่ือให้ไดป้ระโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์เพ่ือการบริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป นอกจากน้ียงัหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ใน
รูปตวัเงิน โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่า
สูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) 

3. สถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และหรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ี
จะหาสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทันต่อความต้องการ ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาว่า 
กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินคา้และ/หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ (Motivation) 
ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความตอ้งการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา้และบริการ 
โดยใชส่ิ้งเหล่าน้ีในการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ 
โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าหรือบริการ เป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรม การซ้ือ การติดต่อส่ือสาร โดยไม่ใช่คน (Non 
Personal Selling) 

 
2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือ (6W1H) 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรม

เก่ียวกับซ้ือและการใช้สินค้า ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นจะน าค าถาม 6W1H มาช่วยในการวิเคราะห์หา
ค าตอบ 7 ประการ ดงัน้ี 

1) ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?) คือ การถามถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ในเร่ืองดา้นต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูล
เหล่าน้ีจะช่วยระบุข้อมูลผูบ้ริโภคได้อย่างชดัเจน ท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) คือ การถามปัญหาความตอ้งการท่ีแน่ชดัว่าผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (Object) 
หรือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ 
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3) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) คือ การถามถึงเหตุผลว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ เช่น ซ้ือเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการ ซ้ือเพ่ือตอบสนองตามปัจจยัพ้ืนฐาน 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคบ้าง (Whom?) คือ การถามถึงบทบาทของกลุ่ม ท่ีมีในการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม, ผูมี้ส่วนร่วมหรืออิทธิพล, ผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือ, ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5) ซ้ือเม่ือไหร่ (When?) คือ การถามถึงโอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค (Occasions) ทั้งน้ีอาจเป็น เทศกาลต่าง ๆ 
ฤดูกาลต่าง ๆ และโอกาสพิเศษต่าง ๆ  

6) ซ้ือท่ีไหน (Where?) คือ การถามถึงช่องทาง (Outlet) ท่ีผู ้บริโภคใช้ หรือท าการซ้ือ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

7) ซ้ืออยา่งไร (How?) คือ เป็นการถามถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือว่าเป็นอยา่งไร (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ย การ
รับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการรู้สึกหลงัจากซ้ือ  

 
2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making)  

 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการในการเลือกกระท าส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในการเลือกต่าง ๆ  ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคญั และอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง Kotler (2009) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของ
ผูบ้ริโภค (Decision Making Process) แมว้่าผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ี
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541) 
 
 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

 
การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 

 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Of Alternative) 
 

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

ก
พฤติกรรม ภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) โดยการท า

แบบสอบถามและแจกให้กบัผูท้  าแบบทดสอบ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทาง
ผูท้  าวิจยัเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยใชวิ้ธีเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่ชดั ทั้งน้ีเพ่ือหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิดของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมรับ
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% สามารถค านวณได ้ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
 

สูตร  𝑛 = 𝑧2 
 

โดยท่ี 𝑛  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 𝑧2 คือ ระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
   ไดค่้า  𝑧2 = 1.96 
  คือ สดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
   สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 1. Product (ผลิตภณัฑ)์ 
 2. Price (ราคา) 
 3. Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) 
 4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ 
เลือกซ้ือ (6W1H) 
 1. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  (Who?) 
 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  (What?) 
 3. ท าไมจึงซ้ือ  (Why?) 
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ 
            ผูบ้ริโภคบา้ง  (Whom?) 
 5. ซ้ือเม่ือไหร่  (When?) 
 6. ซ้ือท่ีไหน  (Where?) 
 7. ซ้ืออยา่งไร  (How?) 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 แทนค่าจากสูตร 𝑛 =  (1.96)2 

      4(0.05)2 
                                        =     384.16 ปัดข้ึนเป็นจ านวน 385 คน 

โดยทางผูท้  าวิจัยจะแจกแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด โดยเก็บรวบรวมจากคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป เพราะ
มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการซ้ือ เน่ืองจากดว้ยระยะเวลาท่ีก าหนด ผูวิ้จัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Sampling)โดยการแจกแบบสอบถามท่ีห้างสรรพสินคา้ท่ีมีแบรนด์เคร่ืองส าอาง Chanel 5 ท่ี ๆ  ละ 77 ชุด เพ่ือให้
ไดค้  าตอบท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงัน้ี ห้างสรรพสินคา้พารากอน (Paragon) เขต
ปทุมวนั, ห้างสรรพสินคา้ไอคอนสยาม (Icon Siam) เขตคลองสาน, ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ลาดพร้าว (Central Ladprod) 
เขตลาดพร้าว, ห้างสรรพสินคา้เมกาบางนา (Mega Bangna) เขตบางนา, และห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ (Central 
Pinklao) เขตบางกอกน้อย โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างจากการ
รวบรวมทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาประยกุต ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ ใช้ระดบัการวดัแบบ 
Nominal ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีระดบัการวดัแบบ Ordinal 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ใช้ระดบัการวดัแบบ Nominal ส่วนข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางแต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ใชร้ะดบัการวดัแบบ Ordinal 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือใชแ้นวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  
ซ่ึงส่วนท่ี 3 และ 4  ใช้แนวคิดของ Likert (1903, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2549) โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั และมีแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
 
สูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
            จ านวนชั้น 
 = (5-1) 
 5 
 = 0.80 

หลงัจากการค านวณช่วงระดบัคะแนนดงักล่าว น าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณมาแบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั 
ไดด้งัน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง เฉยๆ 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผลการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) ซ่ึงมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บข้อมูล ท าการตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือโดยใช้เคร่ืองมือสถิติด้วยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) และ
ทดสอบดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิครอนบราค – อลัฟ่า (Cronbachs’s alpha) ท่ีค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.814 ซ่ึงถือไดว้่า อยู่ในระดบัดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง
จริงไดโ้ดยไดแ้สดงผลการทดสอบในบทน้ี จากนั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภค ท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้า
ยี่ห้อ Chanel ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ให้กบักลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแปร
ดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และด้าน
ส่งเสริมการขาย (Promotion) และปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงน าผลท่ีได้น ามาใช้
วิเคราะห์แนวทางในการก าหนดแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอางต่อไปไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี เม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์ของกรอบแนวความคิดของงานวิจยัจากผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ 
Chanel ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานครเป็นหลกั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) เพ่ือหาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดั
จ าหน่าย (Place) และดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ดงัตาราง 

 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ 
Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ 
Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ
แต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยสถิติ Multiple Regression 

ปัจจยัทางด้านส่วนประสม 
ทางการตลาด (4Ps) 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้า 
ยี่ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Unstandardized 
 Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(constant) 0.701 0.200  3.504 0.001 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 0.127 0.043 0.103 2.957 0.003* 
ดา้นราคา (Price) 0.167 0.028 0.271 6.018 0.000* 
ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 0.235 0.038 0.271 6.112 0.000* 
ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) 0.320 0.041 0.321 7.752 0.000* 

R = 0.761a, R Square = 0.580, Adjusted R Square = 0.575, SEE = 0.348 
(* ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05)  

 
จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

ส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานครด้วย Regression สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

Y  =  0.701 + 0.127 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.167 (ดา้นราคา) + 0.235 (ดา้นการจดัจ าหน่าย) + 
0.320 (ดา้นส่งเสริมการขาย) 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากบั 0.761 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) คิดเป็นร้อย
ละ 76.1 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีผลต่อเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด คือ ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ในขณะท่ีดา้นการจดัจ าหน่าย 
(Place) และดา้นราคา (Price) อยูใ่นระดบัเท่ากนั และดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ตามล าดบั 

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุอย่างง่าย (Simple Regression) เพ่ือหาปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6WH1) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดน้ าค าถามรายขอ้ทั้ง 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  (Who?) 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
(What?) 3. ท าไมจึงซ้ือ  (Why?) 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคบ้าง  (Whom?) 5. ซ้ือเม่ือไหร่  
(When?) 6. ซ้ือท่ีไหน  (Where?) 7. ซ้ืออย่างไร  (How?) เพ่ืออธิบายปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6WH1) โดย
ภาพรวม ดงัตาราง 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 976 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุอย่างง่าย (Simple Regression) เพ่ือหาปัจจัยทางด้านพฤติกรรม 
ผู้บริโภค (6WH1) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6WH1) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้า
ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (6WH1) ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ
แต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 2 ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหนา้ยี่ห้อ 
Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครดว้ยสถิติ Simple Regression 

ปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค(6WH1) 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้า 
ยี่ห้อ Chanel ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Unstandardized 
 Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(constant) 3.807 0.150  25.404 0.000 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (6WH1) 0.048 0.048 0.052 1.010 0.313 

R = 0.052a, R Square = 0.003, Adjusted R Square = 0.000, SEE = 0.534 
(* ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05)  

 
จากตารางท่ี  2 ผลการทดสอบปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (6WH1) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครดว้ย Regression สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

Y = 3.807 + 0.048X (พฤติกรรมของผูบ้ริโภค) 
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์พหุอย่างง่าย (Simple Regression) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคใน
จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.052 แสดงว่า ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6WH1) คิดเป็นร้อยละ 5.20 แทบจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ
แต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัทางดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีค่าสมัประสิทธ์ิ (B) เท่ากบั 0.048 แสดงว่า ระดบัของการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 0.048 
หน่วย โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.313 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายความว่า ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ
แต่งหนา้ยี่ห้อ Chanel ส่วนใหญ่มีอาย ุ38 - 47 ปี เป็นเพศหญิง (Female) และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ของผูโ้ภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดดี้ท่ีสุด
คือ ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนา ตันติเอมอร (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางส่วนใหญ่ท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
รู้จกัตราสินคา้คือ ส่ือสงัคมต่าง  ๆ(Social Media รองลงมาคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฐนิตา ตูจิ้นดา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่ คือ ห้างสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียน และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา (Price) ในล าดบัท่ี
เท่ากนัและดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางส าหรับแต่งหน้ายี่ห้อ Chanel ควรใชก้ลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Level 
Strategy) โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต (Growth Strategy) ใชก้ลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration 
Strategy) เช่น การท าโปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลส าคญั และแจกหรือแถมผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ผูบ้ริโภค โดยผ่าน
ทางส่ือ Social Media และช่องทางการขาย เช่น Lazada และ Shopee มากข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ Covid-19 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และยุคสมยัต่อไป ซ่ึงขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ไม่ให้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร เน่ืองดว้ยการใชเ้วลาในการท าแบบสอบถาม ซ่ึงรบกวนเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ ทั้งน้ีผูวิ้จยัได้
แจกปากกาเป็นการตอบแทนผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม และผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากแหล่งขอ้มูลภายในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ จึงมีขอ้จ ากดัการวิเคราะห์งานวิจยัในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 1) ควร
ศึกษาปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม เน่ืองจากปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคนับว่าเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เกิดภาพของ
การตลาดไดดี้เป็นอยา่งยิ่ง 2) ควรทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งขอ้มูลภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน และ 3) ควรศึกษาวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่ไปกบั
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี 
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องค์ประกอบการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน  
The Marketing Components of Private Vehicle Inspection Center 

 

ธนิษฐา ชินชัย1 และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร2 
Thanittha Chinchai and Ruchirat Patanathabutr 

  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาระยะท่ี 1 ของ แนวทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส กรุ๊ป อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตวัแปร
ท่ีสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิธีการอุปนยั โดย
การวิจยัเอกสาร จ านวน 34 ฉบบั และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านสถานตรวจสภาพรถเอกชน
จ านวน 19 ท่าน ซ่ึงพบตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงจ านวนทั้งหมด 35 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรทั้งหมดมีความถ่ี
เกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด  ไดแ้ก่ 1) มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพพร้อมใชง้าน ไดม้าตรฐาน เท่ียงตรง และทนัสมยั 2) 
พนักงานมีกิริยามารยาท บุคลิกภาพท่ีดี และบริการด้วยการเอาใจใส่ 3) ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการ 4) มีความรวดเร็วในการให้บริการ 5) พนกังานมีทกัษะ ความรู้และความช านาญการให้บริการ 6) ดา้น
อาคารและสถานท่ีมองเห็นไดง่้าย และมีความสะอาดพร้อมทั้งมีท่ีจอดรถเพียงพอ 7) ภายในมีการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก 8) การมีโปรโมชัน่ ของแถม หรือการติดตามหลงัจากการให้บริการท่ีดี 9) มีการส่ือสารท่ีดี คอยให้
ค าปรึกษาและแนะน าผูม้าใชบ้ริการ 10) ดา้นการแจง้ค่าบริการตรงตามกฎหมายก าหนดและชดัเจน 11) มีบริการท่ี
หลากหลายและครอบคลุมเร่ืองรถแบบครบวงจร 12) การให้บริการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนได้มาตรฐานและ
ครบถว้น 13) ความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของลูกคา้จากการให้บริการ 14) ระบบการให้บริการจดัล าดบัก่อนหลงั 
15) ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจของสถานท่ีท่ีไปใชบ้ริการ 16) มีช่องทางช าระค่าบริการท่ีหลากหลาย 17) มี
การจดัฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะให้แก่พนกังาน 18) การจดัท าส่ือโฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์ 19) จ านวนพนกังาน
เพียงพอต่อการให้บริการ 20) มีเวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 21) มีป้ายบอกสถานท่ีหรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 22) ไม่เกิด
ความผิดพลาดในการให้บริการ 23) ให้บริการตรงตามเวลาท่ีก าหนด 24) พนกังานมีความซ่ือสัตย ์น่าเช่ือถือ และ
ไวใ้จได ้25) มีการแจ้งข่าวสารต่างๆให้กบัผูม้าใชบ้ริการ 26) การตรวจสภาพรถวินิจฉัยผลตามความเป็นจริง 27) 
การตรวจสอบก่อนส่งมอบ 28) การรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 29) มีการพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ 30) หากเกิดเหตุฉุกเฉินพนกังานสามารถแก้ไขปัญหาไดเ้หมาะสม 31) ความเขม้งวดในการเช็ค
ขอ้มูลและการตรวจสภาพรถ 32) เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการพกบตัรประจ าตวัทุกคร้ัง 33) มีการจดัประชุมทุกเดือน เพ่ือให้
พนกังานไดเ้สนอแนะความคิดเห็น 34) มีการประเมินผลงานประจ าปี 35) บริการจองคิวผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
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Abstract 
This research paper studies and presents the results of the first phase of study on the Marketing Guidelines for 
"B.P. Auto Service Group Partnership Limited" private vehicle inspection center, Ban Phue District, Udon Thani 
Province. The objective of this study was to study the observable variables of the marketing latent variables of the 
private vehicle inspection center. This research is applied an inductive qualitative approach analysis by 
documentary research 34 relevant literature studies and in-depth interviews from private vehicle inspection center 
marketing experts 19 person. There are 35 observable variables out of the latent variables which determine the 
significance of the variables by the frequency of the observable variables. By selecting, the frequency of the 
observable variables is greater than half of all variables that were used in the study.  From the study found that 
there were 35 observable variable which has a frequency greater than half of all variables as follows: 1) Qualified, 
ready-to-use, standardized, accurate and up to date equipment 2)  Well-mannered, credible and caring staffs 3) 
Accessibility of the location 4)  Pace of service 5)  Adeptness, knowledge and experience of the staffs 6)  Clear, 
noticeable and clean operating facility with sufficient parking 7) Completeness of the amenities 8) Good service 
that includes promotions and giveaways 9) Efficiency of communication and ability to give advice 10) Notification 
of service fees that meet the law and clear 11)  Varity of services and completeness of procedures 12)  Clear 
procedure steps 13) Safeness of customer's property 14) Presence of post-care and pre-care system 15) Trust and 
credibility of the center 16) Varieties of payment methods 17) Employee training scheme 18) Advertising and 
public relation 19) Sufficient numbers of staff to number of customers 20) Appropriate opening and closing hours 
21) Vividness of center sign 22 ) Flawless service 23) Timeliness of service 24) Honesty, credibility and trust-
worthiness of staffs 25) Always keep customers up to date 26) Transparency of car diagnostic inspection results 
27) Re-examination before returning fixed cars 28) Considering customer's concerns, comments and requests 29) 
Entrepreneurship development 30) Staffs' ability to handle unforeseen issues 31) Strict in terms of data check and 
car inspection 32)  Staffs carry with them verified cards at all times 33)  Staff-oriented meetings 34)  Annual 
performance evaluation 35) Multi booking channels 
 
Keywords: Marketing components, Private vehicle inspection center 
 

1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์นบัเป็นอุตสาหกรรมหลกัประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ 
โดยมีสดัส่วนมูลค่าผลิตในประเทศดา้นอุตสาหกรรมการผลิดร้อยละ 10 มีการจา้งงานฝีมือข้ึนไปโดยตรงมากกว่า 
5 แสนคนในปี พ.ศ.2560 จนกลายเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเอเชีย  ในขณะท่ีปริมาณการขายและบริโภคใน
ตลาดภายในประเทศไทยเติบโตตั้งแต่ปี 2008-2017 เป็นเวลา 10 ปี และการขายโดยเฉล่ียจะเท่ากบั 800,000 คนัต่อ
ปีในสถานการณ์ปกติไม่มีการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น ในปี 2012-2013 ทางรัฐไดมี้นโยบายรถคนัแรกท่ีรัฐบาล
สนบัสนุนลดภาษีรถยนต์ส าหรับผูซ้ื้อรถยนต์คนัใหม่ท าให้ปริมาณการขายในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างทวีคูน (สภา
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561)  ขณะท่ีในปัจจุบนัรถก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีเห็นไดช้ดัใน
การด ารงชีวิตของมนุษยเ์น่ืองจากมนุษยมี์รูปแบบในการด าเนินชีวิตแบบท่ีมีความเร่งรีบแข่งกบัเวลารวมถึงมีความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ (จรรยา ยกยทุธ์ และ นลินี ทองประเสริฐ, 
2559) ซ่ึงต่อมาในประเทศไทยได้พบเจอปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง มีความรุนแรงข้ึนอย่างเห็นได้ชดั 
รวมทั้งเกิดเส้นทางการจราจรคบัคัง่ และผูใ้ชร้ถยงัขาดการดูแลรักษาเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได้ดีอยู่
สม ่าเสมอ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากไอเสียและมลพิษจากระดบัเสียงท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานอีกทั้งยงัก่อให้เกิด
ผลกระทบทางตรงต่อสุขภาพของประชาชนทัว่ไป รัฐบาลจึงเลง็เห็นถึงปัญหาน้ีโดยตอ้งมีการรีบด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว และเห็นว่าการหันมาเขม้งวดดา้นการตรวจสภาพรถเป็นประจ าทุกปี ดงันั้น ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือท่ีจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผูท่ี้จะด าเนินการตรวจสภาพรถตาม
หลกัเกณฑท่ี์กรมขนส่งทางบกก าหนด โดยก าหนดให้รถยนตท่ี์มีอายใุชง้านครบ 7 ปี ข้ึนไปและรถจกัรยานท่ีมีอายุ
ใชง้าน 5 ปี ข้ึนไป ตอ้งมีการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนช าระภาษีประจ าปี (กรมขนส่งทาง
บก, 2559) 

จากท่ีกล่าวในข้างต้น ผูวิ้จัยจึงท าการวิจัยระยะท่ี 1 เพ่ือค้นหาตวัแปรท่ีสังเกตได้ของตวัแปรแฝงทางด้าน
การตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.พี. ออโต้เซอร์วิส กรุ๊ป อ าเภอบ้านผือ จังหวดั
อุดรธานี ซ่ึงจะน าตวัแปรท่ีไดเ้หล่าน้ีมาเป็นตวัแปรตั้งตน้ในการศึกษาระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ของการวิจยัเร่ือง 
แนวทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี.ออโต้เซอร์วิส กรุ๊ป อ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอุดรธานี และผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจสถานตรวจสภาพรถเอกชนสามารถน าตวัแปรท่ีไดน้ี้ไปใชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดด้ว้ยเช่นกนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของการตลาด 
 

การตลาด หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจเพ่ือให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่
ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพอใจและบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการโดยอาศยักระบวนการแลกเปล่ียน (ธนทัอร นารา
สุนทรกุล, 2558)  

การตลาด หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเราสร้างข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวก และก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีมุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์ห้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (กนกพร เวียงอินทร์, 2563) 

การตลาด คือ การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ดว้ยการสร้างสินคา้และบริการท่ี
มีคุณค่าในกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการตลาดอยู่ท่ีการศึกษาความต้องการของลูกค้า แล้วน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณค่าใน 
สายตาของผูบ้ริโภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2558) 

จึงสรุปความหมายของการจดัการไดว้่า การตลาด เป็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ของมนุษยท่ี์มีความเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตสินคา้และบริการ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรือองคก์าร โดยอาศยัการแลกเปล่ียนหรือการ
ซ้ือขายท่ีทั้ง 2 ฝ่ายท่ียอมรับได ้
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2.2 ความส าคญัของการตลาด 
 

ความส าคญัทางการตลาดนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ 
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การตลาดจะเป็นกลไกหลกัในการท่ีจะผลกัดนั
ให้ระบบเศรษฐกิจนั้นสามารถเติบโตและขยายตวั ถดัมาคือความส าคญัต่อองค์กรธุรกิจ เป็นกิจกรรมหลกัของ
องค์กรธุรกิจท่ีจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการให้ไปสู่ผูบ้ริโภค และน ารายไดม้าสู่องค์กรในท่ีสุด 
ดา้นท่ีสาม ความส าคญัต่อหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร อาทิ มูลนิธิ สมาคม สถาบนัการศึกษา 
สามารถน าการตลาดมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเป็นการสนบัสนุนส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้และความส าคญัต่อผูบ้ริโภค คือ  ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ
ไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพและความพึงพอใจ  

 
2.3 แนวโน้มสถานการณ์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
 

ในปี 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไดมี้การเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีความ
ตั้งใจมอบของขวญัปีใหม่ประจ าปี 2564 ด้วยการอ านวยความสะดวก สร้างความมัน่ใจ ความปลอดภยัในการ
เดินทางให้กบัประชาชนจ านวน 3 โครงการ อีกทั้งประชาชนสามารถน ารถยนตห์รือรถจกัรยานยนตเ์ขา้รับบริการ
ตรวจสภาพความพร้อมเบ้ืองตน้จ านวน 20 รายการ โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ณ ศูนยบ์ริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนทัว่ประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

จากการศึกษาผูศึ้กษาตอ้งการหาตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงท่ีวิจยั จึงมีกรอบแนวคิดการศึกษา ดงัน้ี 
 

                                  ตวัแปรแฝง                      ตวัแปรท่ีสงัเกตได ้
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาระยะท่ี 1  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาระยะท่ี 1 ของการวิจยัแนวทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี.
ออโตเ้ซอร์วิส กรุ๊ป อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี น้ี ผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการอุปนยั ดว้ยการ
การวิจยัเอกสาร การศึกษาทบทวนงานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 34 ฉบบั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการศึกษา เน่ืองจากข้อมูลท่ีหาได้จากการศึกษามีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด (กัลยา  

ตวัแปรสงัเกตได ้

ตวัแปรสงัเกตได ้

................... n term 

การตลาดของ

สถานตรวจสภาพ

รถเอกชน  
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วานิชยบ์ญัชา, 2552) และการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่ีมี
ประสบการณ์ท างานอย่างนอ้ย 5 ปีข้ึนไป ทั้งในสถานตรวจสภาพรถเอกชนห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส 
กรุ๊ป รวมถึงสถานตรวจสภาพรถเอกชนอีกหลายและมีต าแหน่ง เป็นผูป้ระกอบการ รองผูจ้ ัดการ หัวหน้าฝ่าย  
ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถ และเจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถ จ านวน 19 ท่าน ซ่ึง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ (2551) ได้
กล่าวว่า ควรท่ีจะตอ้งมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์ไม่นอ้ยกว่า 8 คน จึงจะเหมาะสมและน ามาท าการศึกษา
เชิงคุณภาพได ้ และจากการศึกษาเม่ือพบตวัแปรท่ีสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงและมีการจ าแนกดว้ยค่าความถ่ี โดยน า
ค่าความถ่ีจากการวิจยัเอกสารมารวมกบัความถ่ีจากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน เป็นค่าความถ่ีรวมทั้งหมดและเลือกตวัแปรส าคญัท่ีมีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมดมาเป็นผล
การศึกษา (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) ซ่ึงผลการศึกษาในระยะท่ี 1 น้ีจะน าไปใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาระยะท่ี 2 
และ ระยะท่ี 3 ต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 
 

      การศึกษาระยะที่ 1 : วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 
 

+ 
 
 

                                                                                                                                   การศึกษาระยะที่ 2 : การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
การศึกษาระยะที่ 3 : การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาดว้ยการทบทวนงานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
สถานตรวจสภาพรถเอกชน พบตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงจ านวนทั้งหมด 35 ตวัแปร โดยแบ่งออกเป็น 
ตวัแปรท่ีมาจากการศึกษาทบทวนงานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจ านวน 31 ตวัแปร และตวัแปรท่ีมาจากการ

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจยัเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของสถานตรวจสภาพรเอกชน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ กรุ๊ป 

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

องคป์ระกอบทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

 

แนวทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ 
กรุ๊ป อ  าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 

ผูใ้ชบ้ริการในเขต อ  าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 

การระดมสมอง (Brainstorm) 
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สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสถานตรวจสภาพรถเอกชนจ านวน 4 ตวัแปร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า
ค่าความถ่ีท่ีเกินก่ึงหน่ึงของค่าความถ่ีรวม เท่ากบั 18 จึงน ามาใชเ้ป็นผลการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดสถานตรวจสภาพรถเอกชน  

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

4.1 มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง และทันสมัย เคร่ืองมืออุปกรณ์ มี
การปรับตั้งค่าความเท่ียงตรงอยูเ่สมอ มีความทนัสมยั ตามแบบมาตรฐานท่ีกรมการขนส่งทาง
บกก าหนด (งานวิจัยและนวตักรรมเพ่ือพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน, 2563; รักชนก จันทร์ทวีพร, 2553; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; 

สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; 
อดิเทพ หัตถการณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์ตา วรเมศร์ชยักุล, 2560; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 
2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช 
เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ไอริณ วณิชยว์รนนัท,์ 2557; อนนัต ์จนัทร์พร้ิม, 2554; พร
สุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล 
พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีร
กานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; 
เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.2 พนักงานมีกิริยามารยาทบุคลิกภาพที่ดีและบริการด้วยการเอาใจใส่ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม้
แจ่มใส เหมาะสมกับการท างาน (ชลอ พิมพ์หนู, อิมรอน มะลูลีม, และบุญเรือง ศรีเหรัญ, ม.ป.ป; วิญชุตา สิน

แสงวฒัน์, 2562; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ภาณุพงศ ์พล
พรรคพงศ,์ 2557; อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธัณยสิ์ตา วรเมศร์ชยักุล, 2560; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และ
รังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; 
รวิวรรณ พิพิธสุขสันต์ และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; พนิดา ยมจันทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 
2556; อนันต์ จันทร์พร้ิม, 2554; ธันยพร ตูจิ้นดา, 2562; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 
2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุ
รัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 
2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; 
ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

39 

4.3 ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ ใกลบ้า้น สถานท่ีท างาน หรือใกลก้บักรมการ
ขนส่งนั้นท่ีต่อภาษี เพ่ือสามารถด าเนินการตรวจสภาพและเสร็จส้ินภายในจุดเดียว (งานวิจยัและ
นวตักรรมเพ่ือพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน, 2563; สุนิสา ฤกษ์นันท์, 2558; รักชนก จันทร์ทวีพร, 2553; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์
พวงยาณี, 2561; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; มนตรี กงัวานไกล, 2553; อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์ตา 
วรเมศร์ชยักุล, 2560; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค์ เนียมสนิท, 2557; ธรรมพร อาจารยุตต,์ 2560; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 
2554; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะ
กุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; พนิดา ยมจนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; มานะ เจริญชยั และคณะ, 2563; ทรงกฤช ชิน
ชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; 
ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนม
รัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทอง
ห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

4.4 มีความรวดเร็วในการให้บริการ ตอบสนองต่อลูกคา้ต้องมีความรวดเร็วในการท างานของ
พนกังานและระบบการให้บริการท่ีรวดเร็ว (งานวิจัยและนวตักรรมเพ่ือพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน, 2563; รักชนก 

จนัทร์ทวีพร, 2553; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; 
อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์ตา วรเมศร์ชยักุล, 2560; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 
2557; ธรรมพร อาจารยตุต์, 2560; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; รวิวรรณ พิพิธสุข
สนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; บุญญฤทธ์ิ เรืองสมบูรณ์ และสมศกัด์ิ มีเสถียร, 2557; พนิดา ยม
จนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ปัญญาพล จนัผ่อง และวอนชนก ไชยสุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชิน
ชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; 
อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก
, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 
2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.5 พนักงานมีทักษะ ความรู้และความช านาญการให้บริการ ให้ความส าคญักบัทกัษะเฉพาะของ
พนกังาน และความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือ (สุนิสา ฤกษน์นัท,์ 2558; วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; รักชนก 

จนัทร์ทวีพร, 2553; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; วิญชุตา สินแสงวฒัน์ และปิยะนุช ปรีชา
นนท,์ 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์ตา 
วรเมศร์ชยักุล, 2560; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; สุรัช ภูภทัรจินดา และ
รัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; 
ปัญญาพล จันผ่อง และวอนชนก ไชยสุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ 
สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬา
รัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรือง
เดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ 
มากส าลี, 2564) 
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4.6 ด้านอาคารและสถานที่มองเห็นได้ง่าย และมีความสะอาดพร้อมทั้ งมีที่จอดรถเพียงพอ  
สถานท่ีจดัตั้งท่ีท าให้ลูกคา้สามารถเห็นไดง่้าย และการจดัหน้าร้านให้มีความโดดเด่น ดึงดูด
สายตาลูกคา้ (ชลอ พิมพห์นู, อิมรอน มะลูลีม และบุญเรือง ศรีเหรัญ, ม.ป.ป; สุนิสา ฤกษน์นัท,์ 2558; งานวิจยัและนวตักรรม

เพ่ือพฒันาสงัคมให้ย ัง่ยืน, 2563; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; 
วิญชุตา สินแสงวฒัน์ และปิยะนุช ปรีชานนท,์ 2562; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 
2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; บุญญฤทธ์ิ เรืองสมบูรณ์ และสมศกัด์ิ มีเสถียร, 2557; พนิดา ยม
จันทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; มานะ เจริญชยั และคณะ, 2563; อนันต์ จันทร์พร้ิม, 2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัรา
ภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนม
รัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; 
เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; 
ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.7 ภายในมีการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าให้ความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ท่ีนัง่รอ บริการน ้าด่ืม เป็นตน้ (ชลอ พิมพห์นู, อิมรอน มะลูลีม และบุญเรือง ศรีเหรัญ, ม.ป.ป; นิสา ฤกษน์นัท์, 

2558; วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา, และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 
2557; อดิเทพ หัตถการณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ธรรมพร อาจาร
ยุตต์, 2560; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; บุญญฤทธ์ิ เรืองสมบูรณ์ และสมศกัด์ิ มีเสถียร, 2557; 
พนิดา ยมจนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; อนนัต ์จนัทร์พร้ิม, 2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร 
ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟัง
ธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุม
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

พล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช 
ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

4.8 การมีโปรโมช่ัน ของแถม หรือการติดตามหลังจากการให้บริการที่ดี การแจกของแถมให้กบั
ลูกค้าและบริการโทรศัพท์ติดตามให้ลูกค้าน ารถมาตรวจสภาพเม่ือรถใกล้ถึงก าหนด
ระยะเวลา (สุนิสา ฤกษน์นัท,์ 2558; วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; ภาณุพงศ ์พล

พรรคพงศ,์ 2557; อดิเทพ หัตถการุณย,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์ตา วรเมศร์ชยักุล ,2560; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; สุ
รัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; 
พนิดา ยมจนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ปัญญาพล จนัผ่อง และวอนชนก ไชยสุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัรา
ภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนม
รัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; 
เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; 
ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.9 มีการส่ือสารที่ดีคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้มาใช้บริการ  ส่ือสารผ่านโทรศพัท์โดยตอ้งมี
เจา้หนา้ท่ีให้บริการตอบขอ้ซกัถามอยา่งสม ่าเสมอตลอดช่วงเวลาท าการ (วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; 

ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธณัยสิ์
ตา วรเมศร์ชยักุล, 2560; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 
2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; มานะ เจริญชยั และคณะ, 2563; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ 
ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 
2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นา
ทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป 
สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.10 ด้านการแจ้งค่าบริการตรงตามกฎหมายก าหนดและชัดเจน มีป้ายบอกราคาอยา่งชดัเจนตรง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (สุนิสา ฤกษน์นัท,์ 2558; วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 

2553; ธนกร หน่อชยั, 2557; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; 
รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; อนนัต ์จนัทร์พร้ิม, 
2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ 
พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; 
ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; 
ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

30 

4.11 มีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมเร่ืองรถแบบครบวงจร บริการตรวจสภาพรถแบบครบ
วงจร เช่น มีการขายประกนัภยัและใบกรมธรรม์ผูป้ระสบภยัจากรถ รวมถึงบริการต่อภาษี
ประจ าปี (สุนิสา ฤกษน์นัท,์ 2558; วิญชุตา สินแสงวฒัน์, 2562; รักชนก จนัทร์ทวีพร, 2553; ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; วิญชุตา 

สินแสงวฒัน์ และปิยะนุช ปรีชานนท์, 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ธนกร หน่อชยั, 2557; ธัณยสิ์ตา วรเมศร์ชยักุล, 2560; 
ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; 
อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ 
ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; 
ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธน
เดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

29 

4.12 การให้บริการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนได้มาตรฐานและครบถ้วน พนกังานมีขั้นตอนการตรวจ
สภาพรถท่ีเป็นมาตรฐาน (ชะลอ พิมพ์หนู, อิมรอน มะลูลีม และบุญเรือง ศรีเหรัญ, ม.ป.ป; สุนิสา ฤกษ์นันท์, 2558; 

ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สุเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; มนตรี กงัวานไกล, 2553; รวิวรรณ พิพิธสุขสนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 

28 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 987 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; อนันต์ จันทร์พร้ิม, 2554; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 
2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุ
รัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 
2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; 
ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

4.13 ความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้าจากการให้บริการ  ลูกคา้ไดรั้บความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น (สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; ศรัญญา อมรเดชสุริยา 

และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; กนกวรรณ แซ่อ้ิว, 2559; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 
2556; อนนัต ์จนัทร์พร้ิม, 2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตร
มงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; 
พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; 
เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

28 

4.14 ระบบการให้บริการจัดล าดับก่อนหลัง  บริการอย่างเป็นระบบโดยให้บริการตามล าดบั
ก่อนหลงั (ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สายสวาท แสงเมา, และเสนีย ์พวงยาณี, 2561; มนตรี กงัวานไกล, 2553; ธนกร หน่อชยั, 

2557; ธรรมพร อาจารยุตต์, 2560; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; บุญญฤทธ์ิ เรืองสมบูรณ์ และสมศกัด์ิ มีเสถียร, 2557; กิจจะพนัธ์ 
กตเวที, 2556; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 
2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะ
ไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆาร
เสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.15 ความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจของสถานที่ที่ไปใช้บริการ  ศูนย์บริการน่าเช่ือถือเป็นท่ี
ยอมรับ (ดาเรศ เรียบร้อย, 2562; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; ศรัญญา อมรเดช

สุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; พนิดา ยมจนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ทรงกฤช ชิน
ชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; 
ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนม
รัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทอง
ห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.16 มีช่องทางช าระค่าบริการที่หลากหลาย อาทิ ช าระโดยเงินสด ช าระผ่านบตัร หรือผ่านคิวอาร์
โคด้ (ภาณุพงศ ์พลพรรคพงศ,์ 2557; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; รวิวรรณ พิพิธสุข

สนัต ์และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; พนิดา ยมจนัทร์, 2562; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ปัญญาพล จนัผ่อง และวอนชนก ไชย
สุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 
2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะ
ไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆาร
เสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

26 

4.17 มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน  มีการพฒันาส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ิมทกัษะเป็นประจ า (วิญชุตา สินแสงวฒัน์ และปิยะนุช ปรีชานนท,์ 2562; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; รัก

ชนก จนัทร์ทวีพร, 2553; สุรัช ภูภทัรจินดา และรัชดา ภกัดียิ่ง, 2563; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; บุญญฤทธ์ิ เรืองสมบูรณ์ และ
สมศกัด์ิ มีเสถียร, 2557; พชัรพงษ ์แพงไพรรี และนริศ เพ็ญโภไคย, 2563; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร 
ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟัง
ธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุม
พล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช 
ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

4.18 การจดัท าส่ือโฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์ มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหมาย
ท าให้ลูกคา้รู้จกัและเขา้มารับบริการ (ธนกร หน่อชยั, 2557; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; 

ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ ์และชูศกัด์ิ พรสิงห์, 2561; ไอริณ วณิชยว์รนนัต,์ 2557; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 
2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ 
พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; 
ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; 
ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

25 

4.19 จ านวนพนักงานเพยีงพอต่อการให้บริการทั้งในช่วงเวลาปกติและในเวลาเร่งด่วน (ดาเรศ  
เรียบร้อย, 2562; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; ธรรมพร อาจารยุตต,์ 2560; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; (รวิวรรณ พิพิธสุขสันต์ และ
ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; พชัรพงษ ์แพงไพรรี และนริศ เพ็ญโภไคย, 2563; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; 
อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ 
ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; 
ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธน
เดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

25 

4.20 มีเวลาเปิด-ปิดที่เหมาะสม ระยะเวลาในการเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสมและสะดวกต่อผูเ้ขา้
มาใชบ้ริการ (มนตรี กงัวาลไกล, 2553; ศรัญญา อมรเดชสุริยา และรังสรรค์ เนียมสนิท, 2557; รวิวรรณ พิพิธสุขสันต์ และ

ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; 
อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ 
ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; 
ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธน
เดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

24 

4.21 มีป้ายบอกสถานที่หรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ควรมีป้ายบอกสถานท่ีให้ชดัเจน เช่น จุดช าระเงิน 
จุดรับรถ ห้องพกัลูกคา้ และห้องน ้ า (ธนกร หน่อชยั, 2557; ธรรมพร อาจารยุตต์, 2560; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 

2561; กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; 
วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; 
จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; 
เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยั
รัตน์ มากส าลี, 2564) 

24 

4.22 ไม่เกิดความผิดพลาดในการให้บริการ อาทิ ระบบไม่พบและไม่มีขอ้ผิดพลาดในการท างาน
หรือการหยดุท างาน (ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; กนกวรรณ แซ่อ้ิว, 2559; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; ตวงพร พ่ึงจิตร, 2557; 

ปัญญาพล จันผ่อง และวอนชนก ไชยสุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ 
สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬา
รัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรือง
เดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ 
มากส าลี, 2564) 

24 

4.23 ให้บริการตรงตามเวลาที่ก าหนด ในดา้นความเช่ือมัน่ต่อการบริการโดยมีการให้บริการตรง
ตามเวลาท่ีก าหนดหรือระบุไว ้(ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์, 2554; ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ,์ 2561; สุธี หล่อวาเหล็ก, 2556; 

อนันต์ จันทร์พร้ิม, 2554; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล 
พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีร
กานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; 
เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

23 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 989 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

4.24 พนักงานมีความซ่ือสัตย์ น่าเช่ือถือ และไว้ใจได้ บริการไดต้ามท่ีสญัญาทุกคร้ังและท างานดว้ย
ความซ่ือสตัย ์(กิจจะพนัธ์ กตเวที, 2556; อนนัต ์จนัทร์พร้ิม, 2554; พรสุมิตร เจียมบุญศรี, 2560; ปัญญาพล จนัผ่อง และวอน

ชนก ไชยสุนทร, 2561; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พล
วิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต์ 
ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ 
ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

23 

4.25 มีการแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับผู้มาใช้บริการ จดัท าเว็บไซด์หรือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลการรับบริการทางอินเตอร์เน็ต  (สุนิสา ฤกษ์นันท์, 2558; วิญชุตา สิน

แสงวฒัน์, 2562; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 
2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะ
ไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆาร
เสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

21 

4.26 การตรวจสภาพรถวนิิจฉัยผลตามความเป็นจริง ตรวจสภาพรถเอกชนควรท าการตรวจสภาพ
รถวินิจฉัยผลตามความเป็นจริงและไม่ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่ได้ท าการ
ตรวจโดยเด็ดขาด (รักชนก จันทร์ทวีพร, 2553; สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 

2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุ
รัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 
2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; 
ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

21 

4.27 การตรวจสอบก่อนส่งมอบ  มีการเชค็ความเรียบร้อยของรถก่อนส่งถึงมือลูกคา้ (ศรัญญา อมรเดช
สุริยา และรังสรรค ์เนียมสนิท, 2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 
2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 
2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 
2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 
2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

21 

4.28 การรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีเข้าใจลูกค้ารวมถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะของลูกค้าเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข (วิญชุตา สินแสงวฒัน์ และปิยะนุช ปรีชานนท์, 2562; 

สุรเชษฐ์ โล่ห์ทองค า, 2562; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล 
พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีร
กานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; 
เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

21 

4.29 มีการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ ซ่ึงพฒันาศกัยภาพของผูน้ าให้ประกอบดว้ย การท่ีผูน้ ามี
วิสัยทศัน์ มีจริยธรรม สามารถสร้างแรงบนัดาลใจแก่ทุกคนในองค์กรและมีความผูใ้นด้าน
เทคโนโลยี (งานวิจัยและนวตักรรมเพ่ือพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน, 2563; พชัรพงษ์ แพงไพรรี และนริศ เพ็ญไภไคย, 2563; ทรง

กฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนม
รัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต์ ตานะไพศาล, 2564; ธี
ระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิ
ชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

21 

4.30 หากเกิดเหตุฉุกเฉินกับลูกค้าหรือด้านบริการพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือแก้ไข
สถานการณ์ได้เหมาะสม  (อนันต์ จันทร์พร้ิม, 2554; วชิรวิทย ไมคู้่, 2546; ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 

21 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 990 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตวัแปรสังเกตได้ ความถี่
สะสม 

2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุ
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ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 

4.31 ความเข้มงวดในการเช็คข้อมูลและการตรวจสภาพรถ การตรวจสภาพรถทุกประเภท
จ าเป็นตอ้งมีความเขม้งวด เคร่งขรัด และถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวทุ้กประการ (ทรง
กฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนม
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4.32 เจ้าหน้าที่ต้องมีการพกบัตรประจ าตวัทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการแสดงตวัตนและความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูท่ี้มาใชบ้ริการ (ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พล

วิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต์ 
ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ 
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4.33 การจัดประชุมทุกเดือน เพ่ือให้พนกังานไดเ้สนอแนะความคิดเห็นโดยจดัการประชุมเฉพาะ
บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาหรีอหาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั (ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; 
นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 
2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สังฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 
2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.34 มีการประเมินผลงานประจ าปี ประเมินผลงานของพนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือติดตาม
ผลงานและเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีก าลงัใจในการท างาน (ทรงกฤช ชินชยั, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 

2564; อิงอร ชินชยั, 2564; วิวฒัน์ สุวรรณ์, 2564; ฉัตรมงคล พลวิจิตร, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุ
รัตน์ ฟังธรรมมงคล, 2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 
2564; ชุมพล ค าพิทูล, 2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; เฉลิมศกัด์ิ ฆารเสถียร, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; 
ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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4.35 บริการจองคิวผ่านช่องทางที่หลากหลาย  การจองคิวเขา้รับบริการแบบเรียลไทม์ ท่ีลูกคา้
สามารถจองคิวเขา้รับบริการผา่น application (ธนกร หน่อชยั, 2557; ธรรมพร อาจารยตุต,์ 2560; ทรงกฤช ชินชยั

, 2564; วชัราภรณ์ ชินชยั, 2564; อิงอร ชินชยั, 2564; นเรศ พนมรัตน์, 2564; ก่ิงทอง  พนมรัตน์, 2564; อนุรัตน์ ฟังธรรมมงคล, 
2564; จุฬารัตน์ เพชรสุข, 2564; พีรกานต ์ตานะไพศาล, 2564; ธีระวฒัน์ พนมรัตน์, 2564; เนติ นาทนัตรึก, 2564; ชุมพล ค าพิทูล, 
2564; เรืองเดช สงัฆคาม, 2564; ธวิชยั ขวญัทองห้าว, 2564; ทวีป สอนสี, 2564; ธนเดช ภูศรีโสม, 2564; ชยัรัตน์ มากส าลี, 2564) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาระยะท่ี 1 พบตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บี.พี. ออโต้เซอร์วิส กรุ๊ป จ านวน 35 ตวัแปร  ได้แก่ 1) มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ได้
มาตรฐาน เท่ียงตรง และทนัสมยั 2) พนกังานมีกิริยามารยาท บุคลิกภาพท่ีดี และบริการดว้ยการเอาใจใส่ 3) ท าเล
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 4) มีความรวดเร็วในการให้บริการ 5) พนกังานมีทกัษะ ความรู้และความ
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ช านาญการให้บริการ 6) ดา้นอาคารและสถานท่ีมองเห็นไดง่้าย และมีความสะอาดพร้อมทั้งมีท่ีจอดรถเพียงพอ 7) 
ภายในมีการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก 8) การมีโปรโมชัน่ ของแถม หรือการติดตามหลงัจากการให้บริการท่ีดี 
9) มีการส่ือสารท่ีดี คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าผูม้าใชบ้ริการ 10) ดา้นการแจง้ค่าบริการตรงตามกฎหมายก าหนด
และชดัเจน 11) มีบริการท่ีหลากหลายและครอบคลุมเร่ืองรถแบบครบวงจร 12) การให้บริการโดยปฏิบติัตาม
ขั้นตอนได้มาตรฐานและครบถว้น 13) ความปลอดภยัในทรัพย์สินของลูกคา้จากการให้บริการ 14) ระบบการ
ให้บริการจดัล าดบัก่อนหลงั 15) ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจของสถานท่ีท่ีไปใชบ้ริการ 16) มีช่องทางช าระ
ค่าบริการท่ีหลากหลาย 17) มีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให้แก่พนักงาน 18) การจัดท าส่ือโฆษณาหรือส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 19) จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 20) มีเวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 21) มีป้ายบอก
สถานท่ีหรือสัญลกัษณ์ท่ีชดัเจน 22) ไม่เกิดความผิดพลาดในการให้บริการ 23) ให้บริการตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
24) พนกังานมีความซ่ือสตัย ์ น่าเช่ือถือ และไวใ้จได ้25) มีการแจง้ข่าวสารต่างๆให้กบัผูม้าใชบ้ริการ 26) การตรวจ
สภาพรถวินิจฉัยผลตามความเป็นจริง 27) การตรวจสอบก่อนส่งมอบ 28) การรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและขอ้
ร้องเรียนจากลูกคา้ 29) มีการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 30) หากเกิดเหตุฉุกเฉินพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
ไดเ้หมาะสม 31) ความเขม้งวดในการเช็คขอ้มูลและการตรวจสภาพรถ 32) เจ้าหน้าท่ีตอ้งมีการพกบตัรประจ าตวั
ทุกคร้ัง 33) มีการจดัประชุมทุกเดือน เพ่ือให้พนกังานไดเ้สนอแนะความคิดเห็น 34) มีการประเมินผลงานประจ าปี 
35) บริการจองคิวผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย   

ซ่ึงผูศึ้กษาจะน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 น้ีไปใชใ้นการศึกษาระยะท่ี 2 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ย
วิธีการการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิจยัระยะท่ี 3 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพ่ือหาแนวทางการตลาดของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส กรุ๊ป อ าเภอบา้นผือ 
จงัหวดัอุดรธานี ต่อไป ซ่ึงผูท่ี้สนใจในดา้นการตลาดเร่ืองดงักล่าวสามารถน าตวัแปรขา้งตน้ไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นกนั 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
ไมด้่างของผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นกลุ่มผูค้นรักไมด้่างบนส่ือออนไลน์ รูปแบบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูซ้ื้อไมด้่างบนส่ือออนไลน์ จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือ Philodendron pink princess ผ่านเฟซบุ๊ก  มีการจดั
ส่งผา่นไปรษณียไ์ทย วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือเพ่ือน ามาใชป้ระดบัตกแต่งบา้น โดยท าการตดัสินใจซ้ือดว้ยท่านตวัเอง มี
ค่าใช้จ่าย 2,001-3,000 บาทต่อคร้ัง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไม้ด่างบนส่ือออนไลน์ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ไมด้่างมีความหลากหลาย การแจ้งราคาไมด้่างอย่างชดัเจน การตอบ
ค าถามและให้ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ความสะดวกในการติดต่อ ช่องทางการช าระเงินมีหลายช่องทาง  
 
ค ำส ำคัญ: ไม้ด่ำง, ส่ือออนไลน์ 
 

Abstract 
 This research aims to study consumer behavior and marketing mix factors for consumer purchasing decision of 
variegated plant in members of love variegated plant groups on facebook. A quantitative research method was 
conducted using questionnaires to collect data on 400 respondents. Data analysis were used percentage, mean and 
standard deviation. This study found that most of respondents were bought the Philodendron pink princess via 
Facebook and delivered by Thai Post. The purpose purchased to be used to decorate the house by making a 
decision to buy by yourself. It costs was 2,001-3,000 baht per time. The marketing mix factor for making the 
decision to buy variegated plant on social media was found to be at the highest level of 7 factors as follows: the 
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variegated plants were diverse, price declaration of alkaline timber clearly, rapid response and information, easy 
of contact, there were many payment channels.  
 
Keywords: Variegated Plant, Social Media 
 

1. บทน า 
 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวตักรรม ท าให้เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและการเช่ือมโยงขอ้มูลมี
ความรวดเร็วมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน และถูกน ามาประยกุต์ใชใ้นการท า
การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ  มากมาย ท าให้การเติบโตทางตลาดออนไลน์มากข้ึน โดยพฤติกรรมซ้ือออนไลน์ในปี 
2562 ตลาดออนไลน์เติบโตถึงร้อยละ 30 อีกทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีท าให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องปรับแผนรุกธุรกิจออนไลน์มากข้ึน        
เพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคตรงกบัวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท าให้คาดการณ์ว่าปี 2564 ตลาดออนไลน์จะเติบโตสูง
ถึง ร้อยละ 50 (ภาวุธ พงษวิ์ทยภานุ, 2563)  

ธุรกิจไมป้ระดบัในประเทศไทยนั้น เดิมไดรั้บความนิยมเพียงเฉพาะกลุ่มมาอย่างยาวนานอยู่แลว้ แต่ปัจจุบนั
ก าลงัไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ  ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีนกัแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ
ไดใ้ชพ้ื้นท่ีบนส่ือในการอนุรักษโ์ดยการอพัโหลดรูปถ่ายของตวัเองลงในส่ือออนไลน์ท่ีมียอดผูติ้ดตามเป็นจ านวน
มาก เกิดเป็นกระแสความนิยมข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยประสบสภาวะการระบาดของโรค 
Covid-19 ท่ีท าให้คนส่วนใหญ่ตอ้งใชชี้วิตอยูท่ี่พกัของตนเอง จึงท าให้มีเวลาว่างมากข้ึน การปลูกตน้ไมใ้นบา้นเป็น
งานอดิเรกจึงเกิดความแพร่หลายอย่างทนัที ส่งผลให้กลุ่มคนจ านวนมากท่ีหันมาสนใจไดท้ าการสืบหาขอ้มูล
เก่ียวกบัไมป้ระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุไมช้นิดเดียวกบัท่ีอยู่บนส่ือออนไลน์ท่ีเห็นผ่านเหล่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
หรือจะเป็นพนัธ์ุไมช้นิดอ่ืนๆ ท่ีมีความสวยงามคลา้ยกนั เพ่ือให้ไดต้น้ไมท่ี้มีความสวยงามตรงตามความตอ้งการ
ของตนเอง ซ่ึงหน่ึงในความสวยงามท่ีกล่าวมานั้น ไดแ้ก่ ความสวยงามในส่วนของใบท่ีมีความผิดปกติของสีใบ ซ่ึง
เรียกกันในหมู่ผูบ้ริโภคว่า ใบด่าง (สิริ ไกรพิมาศ, 2554) จึงท าให้ผูบ้ริโภคได้หันมาใช้ช่ือเรียกไม้ประดบัท่ีมี
ลวดลายท่ีแปลกใหม่หรือลวดลายสวยงามว่าไมด้่าง ตลาดไมด้่างซ่ึงเป็นกลุ่มไมใ้บมีการเติบโตสูงข้ึน เห็นไดจ้าก
ก่อนหนา้น้ีราคาขายไมใ้บบางชนิด เช่น มอนสเตอร่าด่างจากเดิมตั้งไวท่ี้ 300 บาทเท่านั้น หลงัจากท่ีมีกระแสความ
นิยมปลูกไมใ้บปัจจุบนัราคาข้ึนสูงกว่า 10,000 -20,000 บาท จากความตอ้งการเพ่ิมข้ึน และไมด้่างเป็นพืชเศรษฐกิจ
ท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 6-7 ปี (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) จากความตอ้งการขา้งตน้น าไปสู่การแข่งขนั
ท่ีมากข้ึนของผูป้ระกอบกิจการค้าขายไม้ประดบั ท่ีจะต้องสรรหาไม้ประดบัท่ีมีความแปลกใหม่ มีลวดลายท่ี
สวยงาม เพราะยิ่งมีความแปลกใหม่ มีความสวยงามมากเพียงใด ราคาของตน้ไมน้ั้นก็จะมีราคาสูง อีกทั้งยงัรวมไป
ถึงสามารถน ามาประมูลขายสร้างรายไดใ้นจ านวนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จึงน ามาสู่วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไมด้่างของผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นกลุ่มผูค้นรักไมด้่างบนส่ือออนไลน์  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2555) ไดอ้ธิบายว่า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึง
ลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะน ามาปรับใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  การศึกษาประกอบด้วยการตั้งค าถาม ได้แก่ ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า การด าเนินการทางการค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการซ้ือสินคา้ ขายสินคา้ จดัส่งสินคา้ การแลกเปล่ียนสินคา้ บริการ หรือสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
และส่ือสงัคมออนไลน์ โดยมีองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าของธุรกิจท่ีจะท าการเสนอให้แก่ลูกค้า ธุรกิจต้องวางตวัสินค้าให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร รวมไปถึงการออกแบบ ดีไซน์ บรรจุภณัฑข์อง
สินคา้ดว้ย ว่ามีความสะดวกในการใชง้านตามท่ีตอ้งการหรือไม่ การคา้ทางออนไลน์ ลูกคา้ไม่สามารถเลือกสินคา้
ไดก่้อน จะไดแ้ต่เพียงแค่ดูรูปภาพและค าบรรยาย ธุรกิจตอ้งให้ภาพท่ีชดัเจนและรายละเอียดของสินคา้ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจให้มากท่ีสุด ขอ้ความบรรยายตอ้งเขียนให้กระชบัไดใ้จความ และเชิญชวน 

2) ราคา (Price) หมายถึง การตั้งราคาสินคา้ท่ีความสัมพนัธ์ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย และสินคา้ดว้ย ว่าจะขายสินคา้
ให้กบักลุ่มเป้าหมายใด ราคาใดท่ีกลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีก าลงัซ้ือ  

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการกระจายสินคา้ เพราะผูบ้ริโภคนิยมการตลาดออนไลน์
กนัมากข้ึน การน าเสนอเวบ็ไซต ์เพ่ือให้ผูส้นใจเขา้ชมและเลือกใชบ้ริการ ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต
ต่าง ๆ ผ่าน Search Engine การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมถึงช่ือของเว็บไซต์ และการตกแต่ง
เว็บไซต ์รวมไปถึงการใชส่ื้องสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  เป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ เช่น เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน่
ไลน์ ไอจี ทวิตเตอร์ พินเทอร์เรสต ์(Pinterest) เป็นตน้ 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสร้างแคมเปญโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมการขาย
สินคา้และเป็นการบอกลูกคา้ถึงลกัษณะสินคา้ของธุรกิจ โปรโมชัน่การลดราคา การสะสมแตม้ หรือการแจกของ
สมนาคุณ การจดักิจกรรม แคมเปญต่าง ๆ  เพ่ือคืนก าไรแก่ลูกคา้ โปรโมชัน่ส าหรับสินคา้ออนไลน์อาจจะเป็นการ
กดไลค ์กดแชร์แฟนเพจ เพ่ือลุน้รางวลั เพราะในเร่ืองการใชส่ื้อโฆษณานั้นอาจจ าเป็นใรเร่ืองของค่าใชจ่้าย การจดั
โปรโมชัน่ท่ีดี จึงเป็นการท าให้ผูค้นรู้จกักบัสินคา้ไดอี้กทางหน่ึง 

เขมลกัษณ์ ดีประวติั (2559) ไดก้ล่าวว่า ปัจจุบนัโลกถูกขบัเคล่ือนดว้ยส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ซ่ึงเป็น
การสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการรท าการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ การใชก้ารตลาดออนไลน์คือความสามารถใน
การสร้างการรับรู้ โดยใชง้บประมาณในการเร่ิมตน้ท่ีต ่า และสามารถวดัผลไดเ้ร็วและสะดวกกว่าส่ือแบบดั้งเดิม 
เม่ือลูกคา้รับรู้แลว้ยอ่มมีโอกาสท่ีจะกลายมาเป็นลูกคา้ในภายหลงั การท าการตลาดผา่นการโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ยทููป (YouTube) ตลอดจนการโฆษณาบน
เวบ็ไซตต่์าง ๆ หรือ กูเก้ิล (Google) ผา่นการใชง้านบนอินเตอร์เน็ต 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ศรัณย ์บุญยงั (2561) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจเพ่ือสร้างธุรกิจสวนกระบองเพชร SB เพ่ือจ าหน่ายกระบองเพชรผา่น
ช่องทางออนไลน์ และลูกค้ารายปลีก-ส่ง ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลกัท่ีลูกค้าตดัสินใจซ้ือเน่ืองมาจากตาม
กระแสนิยม บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือ ตวัเอง โดยมีแหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ คือ ช่องทางผ่าน
ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความหลากหลาย คุณภาพ ทนทาน ไม่ตายง่าย ไม่มีรอยแผลต าหนิ และไม่เป็นโรค มีความ
หลากหลายของรูปทรงและขนาด มีการจ าหน่ายไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีการควบคุมมาตรฐานการ
เพาะปลูก และมีการตรวจสอบสินคา้ทุกคร้ังท่ีจ าหน่าย ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูกหรือ
เท่ากบัเจา้อ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน ร้านมีบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ  และมี
ทางเดินให้เลือกชมกระบองเพชร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเม่ือลูกคา้ซ้ือจ านวนมาก โดยมี
หวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัระดบัมาก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ ๆ ตามกระแส
ตลาดเสมอ ดา้นราคา ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีช่องทางการจ าหน่าย
นอกสถานท่ี มีการตกแต่งร้านสวยงามให้น่าเขา้ชม มีคนให้บริการขอ้มูล และอ านวยความสะดวก มีการจดัแบ่ง
หมวดหมู่กระบองเพชรท่ีชดัเจน และมีบริการดา้นขนส่ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีป้ายโฆษณาติดตาม
สถานท่ีต่าง ๆ มีพนกังานให้ค าแนะน าและให้ขอ้มูล มีการออกร้านจดัแสดงสินคา้ และมีบริการให้ค าแนะน า ดูแล 
หลงัการขาย 

ณัฐณิศา โกกนุต (2562) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัของลูกคา้ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบั ลูกคา้ท่ีซ้ือ
ไมด้อกไมป้ระดบัส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือเป็นสิริมงคล ความถ่ีในการซ้ือ ไมด้อกไม้
ประดบั 1 คร้ังต่อเดือน ซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัในลกัษณะซ้ือปลีก บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบั คือ 
ครอบครัว และเลือกไมด้อกไมป้ระดบัประเภทไมพุ้่ม 
 

2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือไมด้่างของผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นกลุ่มผูค้นรักไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ดงัรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 999 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

 ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักบัการวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบัไมด้่างท่ีอยูใ่นกลุ่มคนรักไมด้่าง บน
แพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร จึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร
ไม่ทราบประชากรของ Cochran (1977) ท าให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดเ้ก็บตวัอย่างเพ่ิมเป็น 
400 ตวัอยา่ง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบัไมด้่างมากข้ึน  
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ค าถามจ านวน 10 ขอ้ โดยใชม้าตรวดันาม

บญัญติั  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ โดยมีค าถาม 

25 ขอ้ มาตรวดัเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั แบบสอบถามส่วนน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค 
อลัฟา (α- Coefficient) รวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.88 ซ่ึงมากกว่า 0.8 นัน่คือ แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑดี์ (Sekaran and 
Bougie, 2016) น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 

การตดัสินใจซ้ือไมด่้างของ
ผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นกลุ่มผูค้นรัก 

ไมด่้างบนส่ือออนไลน ์

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มผูค้นรักไมด่้างบนส่ือออนไลน์ 
- สาเหตุหลกัท่ีตดัสินใจซ้ือ   - ช่องทางออนไลน์ท่ีซ้ือ 
- บริษทัขนส่งท่ีใช ้  - ความถ่ีในการซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือไมด่้าง  - แหล่งขอ้มูลไมด่้าง 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด่้าง
ของผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นกลุ่มผูค้นรักไมด่้างบนส่ือออนไลน ์
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ - ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย - ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย
ใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น   
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ผูวิ้จยัไดท้ าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เพ่ือให้ผูต้อบสะดวกในการตอบแบบสอบถาม 
และสะดวกต่อผูวิ้จยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการส่งลิงค์แบบฟอร์มไปยงัสมาชิกกลุ่มคนรักไมด้่าง บน
แพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram 
 

3.4 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีการรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ดัง น้ี แบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 วิ เคราะห์ด้วยสถิติความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) แบบสอบถามส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น   
 

4. ผลการวจิยัและอภปิราย 
4.1 ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัรูปท่ี 2 
 

 
 ก. เพศ ข. อาย ุ ค. ระดับการศึกษา  ง. อาชีพ   จ. รายได้ต่อเดือน 
 
รูปที่ 2 ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
 

จากรูปท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 38 เม่ือแยก
ตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่อายุ 25 - 35 ปี ร้อยละ 68 รองลงมาอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 22 อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 6 และ
อายนุอ้ยกว่า 25 ปี ร้อยละ 5 โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 79 มากท่ีสุด รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อย



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1001 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ละ 15 ปวส. / อนุปริญญา ร้อยละ 4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 39 รองลงมา
คือ iรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29 และพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 25 และรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 15,000 – 
20,000 บาท ร้อยละ 36  และรายได ้20,001-25,000 บาท ร้อยละ 36  รายไดม้ากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 13 
และรายได ้25,001-30,000 บาท ร้อยละ 10  
 

4.2 ผลการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือไม้ด่างบนส่ือออนไลน์ 
 

จากผลการวิจยัพฤติกรรมการซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ดงัรูปท่ี 3-5 

 
       ก. ชนิดของพืชที่เป็นไม้ด่างที่เคยซ้ือ    ข. วตัถุประสงค์ที่เลือกซ้ือ              ค. เหตุผลส าคญัที่เลือกซ้ือ 
 
รูปที่  3 ร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือไม้ด่างบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามชนิดของพืชท่ีเป็นไม้ด่างท่ีเคยซ้ือ  
วตัถุประสงคท่ี์เลือกซ้ือ และเหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือ 
 

จากรูปท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ Philodendron pink princess ร้อยละ 59 Philodendron white 
wizard ร้อยละ 53 Monstera Thai Constellation ร้อยละ 44 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระดบัตกแต่งบา้น ร้อยละ 94  
เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือเน่ืองจากความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 37 และความสะดวกในการสัง่ซ้ือ ร้อยละ 
31 
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            ก. สาเหตุหลักที่ตดัสินใจซ้ือ  ข. ช่องทางออนไลน์ที่ซ้ือ     ค. บริษัทขนส่งที่ใช้            ง. ความถี่ในการซ้ือ 
 
รูปที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือไม้ด่างบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามสาเหตุหลกัท่ีตดัสินใจซ้ือพืช ช่องทาง
ออนไลน์ท่ีซ้ือ บริษทัขนส่งท่ีใช ้และความถ่ีในการซ้ือ 
 

จากรูปท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุหลกัท่ีตดัสินใจซ้ือ คือ สะสมเป็นงานอดิเรก ร้อยละ 
55 ช่องทางออนไลน์ท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 88 บริษทัขนส่งท่ีใชส่้วนใหญ่ใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย ร้อยละ 81 
และมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 50 

 
                ก. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือไม้ด่าง          ข. ผู้ที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ             ค. แหล่งข้อมูลไม้ด่าง 
 
รูปที่ 5 ร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือไมด้่าง ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือ และแหล่งขอ้มูลไมด้่าง 
 

จากรูปท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือไม้ด่าง 2,001-3,000 บาทต่อคร้ัง ผูท่ี้มี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 95 รองลงมา เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานร้อยละ 49 โดยส่วนใหญ่มี
แหล่งขอ้มูลไมด้่าง คือ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 96 รองลงมา กูเก้ิล ร้อยละ 69  
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4.3 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือไม้ด่างบนส่ือออนไลน์ 
 

จากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ดงัรูปท่ี 6-7  

 
 
รูปที่ 6 ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑ ์และ
ดา้นราคา 
 

จากรูปท่ี 6 พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไมด้่างมีความหลากหลาย
ให้ลูกค้าเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย  4.36, S.D.=0.74) ไม้ด่างมีความหลากหลายทั้งรูปทรงและขนาด (ค่าเฉล่ีย  4.34, 
S.D.=0.71) ให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ มีภาชนะใส่ไม้ด่างท่ีแข็งแรงและเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย  4.00, 
S.D.=0.62) มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ๆ ตามกระแสของตลาดเสมอ (ค่าเฉล่ีย  3.81, S.D.=0.75) ไมด้่างมีคุณภาพ 
ทนทาน ไม่เป็นโรค และไม่ตายง่าย (ค่าเฉล่ีย  3.53, S.D.=0.91) และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางในหวัขอ้ ไม้
ด่างมีปริมาณการจ าหน่ายท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย  2.71, S.D.=1.34)  

ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหลากหลายของราคาไมด้่าง (ค่าเฉล่ีย  4.34, 
S.D.=0.75) มีการแจ้งราคาไมด้่างอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย  4.28, S.D.=0.69) ให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความ
คุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัความสวยงาม และคุณภาพของไมด้่าง (ค่าเฉล่ีย  4.08, S.D.=0.66) การช าระเงินปลายทาง 
(ค่าเฉล่ีย  4.03, S.D.=0.69) และ ราคาใกลเ้คียงหรือเท่ากบัร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย  4.01, S.D.=0.66)  
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                  ก. ด้านผลิตภณัฑ์             ข. ด้านราคา 
 

มาก 3.41 

ปานกลาง 2.61 
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รูปที่ 7 ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

จากรูปท่ี 7 พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่องทางการ
ช าระเงินมีหลายช่องทาง เช่น พร้อมเพย ์คิวอาร์โคด้ บญัชีธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย  4.46, S.D.=0.61) ความสะดวก
ในการติดต่อทางโทรศพัท ์(ค่าเฉล่ีย  4.41, S.D.=0.63) การตอบค าถามและให้ขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย  4.24, S.D.=0.62) ให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ มีช่องทางการจัดส่งท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย  4.15, 
S.D.=0.65) มีช่องทางในการขายสินคา้ออนไลน์ ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) (ค่าเฉล่ีย  4.06, S.D.=0.72) 
ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางในหัวขอ้ มีช่องทางในการขายสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัซ้ือขายสินคา้
แบบออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย  2.79, S.D.=1.08)  

ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้่าน
สังคมออนไลน์ (Social Media) (ค่าเฉล่ีย  4.16, S.D.=0.70) มีการโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) 
(ค่าเฉล่ีย  3.88, S.D.=0.77) การอพัเดทขอ้มูลไมป้ระดบัใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย  3.59, S.D.=0.93) ให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ มีวิดีโอให้ขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัการปลูกและดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย  3.23, S.D.=1.13) มีการออก
บูทในงานแสดงพรรณไม ้(ค่าเฉล่ีย  3.16, S.D.=1.04) การไลฟ์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูกและดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย  
2.85, S.D.=1.15)  
 

4.4 อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือ Philodendron pink princess ผ่านเฟซบุ๊ก  มีการจัดส่งผ่าน
ไปรษณียไ์ทย วตัถุประสงค์ท่ีซ้ือเพ่ือน ามาใช้ประดบัตกแต่งบ้าน ความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการ
ตดัสินใจซ้ือดว้ยท่านตวัเอง มีค่าใชจ่้าย 2,001-3,000 บาทต่อคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
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                  ค. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ง. ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

มากท่ีสุด 4.21 

มาก 3.41 

ปานกลาง 2.61 

นอ้ย 1.81 
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ซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ไมด้่างมีความหลากหลาย การแจ้งราคาไม้
ด่างอย่างชดัเจน การตอบค าถามและให้ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ความสะดวกในการติดต่อ ช่องทางการช าระเงินมีหลาย
ช่องทาง รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 11 ปัจจยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณฐัณิศา โกกนุต (2562) พบว่า 
ความถ่ีในการซ้ือไมด้อกไมป้ระดบั 1 คร้ังต่อเดือน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศรัณย ์บุญยงั (2561) พบว่า 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือ ตดัสินใจด้วยตวัเอง โดยมีแหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ คือ ช่องทางผ่าน
ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความหลากหลาย คุณภาพ ทนทาน ไม่ตายง่าย ไม่มีรอยแผลต าหนิ และไม่เป็นโรค มีความ
หลากหลายของรูปทรงและขนาด มีการควบคุมมาตรฐานการเพาะปลูก และมีการตรวจสอบสินค้าทุกคร้ังท่ี
จ าหน่าย และให้ความส าคญัระดบัมาก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ ๆ ตามกระแส ดา้น
ราคา ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาอย่างชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีคนให้บริการขอ้มูล และอ านวย
ความสะดวก 
 

5.  สรุปผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ Philodendron pink princess ผา่นเฟซบุ๊ก  มีการจดัส่งผา่น
ไปรษณียไ์ทย วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือเพ่ือน ามาใชป้ระดบัตกแต่งบา้น โดยท าการตดัสินใจซ้ือดว้ยท่านตวัเอง มีค่าใชจ่้าย 
2,001-3,000 บาทต่อคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ไมด้่างมีความหลากหลาย การแจ้งราคาไมด้่างอย่างชดัเจน การตอบค าถามและให้
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ความสะดวกในการติดต่อ ช่องทางการช าระเงินมีหลายช่องทาง รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก 11 ปัจจยั ไดแ้ก่ ไมด้่างมีคุณภาพ ทนทาน ไม่เป็นโรค และไม่ตายง่าย มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ๆ ตามกระแส
ของตลาดเสมอ มีภาชนะใส่ไมด้่างท่ีแข็งแรงและเหมาะสม ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัความสวยงาม และ
คุณภาพของไมด้่าง ราคาใกลเ้คียงหรือเท่ากบัร้านอ่ืน การช าระเงินปลายทาง มีช่องทางในการขายสินคา้ออนไลน์ 
ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีช่องทาง การจดัส่งท่ีรวดเร็ว มีการโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ (Social 
Media) สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้า่นสงัคมออนไลน์ (Social Media) การอพัเดทขอ้มูลไมป้ระดบัใหม่ๆ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

จากพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์ น ามาเสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ร้านควรมีไมด้่างท่ีความหลากหลายเพ่ือให้ลูกคา้เลือกซ้ือ โดยไมด้่างมีความหลากหลายทั้ง
รูปทรงและขนาด ไม้ด่างมีคุณภาพ ทนทาน ไม่เป็นโรค และไม่ตายง่าย โดยมีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ๆ ตาม
กระแสของตลาดเสมอ และมีภาชนะใส่ไมด้่างท่ีแขง็แรงและเหมาะสม  

2. ดา้นราคา ร้านควรตั้งราคาอย่างมีความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัความสวยงาม และคุณภาพของไมด้่าง 
ราคาใกลเ้คียงหรือเท่ากบัร้านอ่ืน และมีการช าระเงินปลายทาง 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านควรมีการตอบค าถามและให้ขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ความ
สะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท ์ช่องทางการช าระเงินมีหลายช่องทาง เช่น พร้อมเพย ์คิวอาร์โคด้ บญัชีธนาคาร 
เป็นตน้ โดยมีช่องทางในการขายสินคา้ออนไลน์ ผา่นสงัคม และมีช่องทาง การจดัส่งท่ีรวดเร็ว 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ร้านควรมีการโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถสอบถามขอ้มูล
สินคา้ไดผ้า่นสงัคมออนไลน์ (Social Media) และมีการอพัเดทขอ้มูลไมป้ระดบัใหม่ๆ 

5. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัต่อไป ท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งการตดัสินใจซ้ือไมด้่างบนส่ือออนไลน์
เพ่ิมเติม และศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในแต่ละเจเนอเรชัน่  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านของผู้บริโภคของ 
บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั 

Factors  Affecting  Decision-Making to Buy House of Consumer of     
Muangmalangpoo Real Estate Co., Ltd. 

 

ธมลชนก เมืองแมลงภู่1 

Tamonchanok Muangmalangpoo 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านของผูบ้ริโภคกบับริษทั เมืองแมลงภู่ 
เรียลเอสเตท จ ากดั และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ 
เรียลเอสเตท จ ากดั ของผูบ้ริโภค  โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูท่ี้เคยซ้ือบา้น
กบัทางบริษทัฯ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบา้นเด่ียวชั้นเดียว มีขนาดมากกว่า 20 – 40 ตร.ว. ราคามากกว่า 2 -- 3 ลา้นบาท  
และ ตดัสินใจซ้ือด้วยตนเอง ซ้ือท่ีอยู่อาศยัในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ช าระเงินด้วยการผ่อนช าระกบั
สถาบนัการเงิน และเลือกท าเลท่ีอยูอ่าศยัในอ าเภอศรีราชา   2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทั้งภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ และการตดัสินใจซ้ือบา้น อยูใ่นระดบัซ้ือแน่นอน 3) พฤติกรรมไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้น 4)ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และตวัแปรทั้ง 4 สามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือไดร้้อยละ 56.70 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซือ้บ้ำน 
 

Abstract 
This research aim to study of behavior affecting decision-making to buy house of consumers of Muangmalangpoo 
Real Estate Co., Ltd, and to study of  the service marketing mix affecting decision-making to buy house of 
consumers of  Muangmalangpoo Real Estate Co., Ltd.  Data Collection tool was a questionnaires. The research 
results were  1) Most of consumer who bought a house with the company  choose to buy a single -storey house, 
the size was more than 20-40 square meters, the price was more than  2 - 3 million baht,   Influencer  was   
themselves,  to buy house during the period of January - March, pay by installment payment with a financial 
institution. and choosing a residential location in Sriracha District;   2) The service marketing mix was highest 
level overall and in terms of product, price, product, distribution channel, promotion, people, physical evidence 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: Tamonchanok.m@gmail.com 
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and processes, and decision-making to buy  house was sure to buy level; 3) The behavior  had no affect  the 
decision to buy a house; 4) The Service marketing mix in terms of price, promotion, people and physical evidence 
affected the decision to buy a house of Muang-Malangphue Real Estate Co., Ltd at significant of  0.05 level.  
These four variables  able to explain  variation of decision-making to buy house of consumers at 56.70  percent. 
 

Keywords: Behavior, Marketing Mix, Decision-Making to Buy house. 
 

1. บทน า 
 

ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยู่อาศยั นบัเป็น 1 ในปัจจยั 4 ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ี ธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขนักันสูงมากในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วยงัคงเป็นปัญหาพ้ืนฐานประการหน่ึงในปัจจุบนั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นหลงัสถานการณ์โควิด-19 ทาง
สถาบนัการเงินต่างๆ มีการคดักรองคุณสมบติัของผูท่ี้ต้องการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัอย่างเข้มงวด จึงส่งผล
กระทบหลายประการแก่ผูบ้ริโภค เช่น อตัราดอกเบ้ียของบางสถาบนัการเงินเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ไดรั้บการอนุมติัจากสถาบนัการเงินยากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้ผูบ้ริโภค
บางกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีความสามารถในการซ้ือบ้านได้ เป็นต้น นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความตอ้งการท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการตดัสินใจในการซ้ือยากเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเหล่าน้ีตอ้งการบา้นท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างมากท่ีสุด หากมองในมุมของ
เจ้าของธุรกิจ ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์อยูท่ ั้งในรูปแบบบริษทัฯ อยู่เป็นจ านวนมากส่งผลให้การแข่งขนัใน
ตลาดธุรกิจเดียวกนัมีความรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน (กนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้, 2556) 

จากการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
ดงักล่าว ต่างพยายามแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด    ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารบริษทั เมือง
แมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด  จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านของ
ผูบ้ริโภคของบริษทั บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั เพ่ือสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด จนเกิดการตดัสินใจซ้ือบา้น
กบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคกบับริษทั 
เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั  2) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบั
บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ของผูบ้ริโภค 

สมมุติฐานของการศึกษา มีดงัน้ี สมมุติฐานท่ี 1 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดัแตกต่างกนั สมมุติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค 
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ขอบเขตของการศึกษา ขอบเขตด้านเน้ือหา  ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาภายใต้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ขอบเขต
ดา้นประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั จ านวน 580 
คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคของบริษทับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้
วิธีของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.95   ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 230 คน  ใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง
จากผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้้อยและผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาแบค็ลิสท่ีตอ้งการซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ไดรั้บรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ย และ
ผูบ้ริโภคมีปัญหาแบล็คลิสท่ีตอ้งการซ้ือบา้น 2. ไดรั้บรู้ถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านในทั้งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด และมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและการด าเนินงานของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด  3. สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด และ
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขายบา้นจดัสรรของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม  Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็น
ขั้นตอน ซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใช้สินค้า และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจ  และ Solomon (2002) กล่าวว่า การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวของกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้เดียวกนั นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจและมีผล
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ 2) 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการตลาด คือ การท าให้ลูกคา้พึงพอใจดว้ยเหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือจัดส่ิงกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค  ผลงานวิจยัของวีณา ถิระโสภณ (2558) พบว่า พฤติกรรมของผูซ้ื้อบา้นจดัสรรในเขต กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผูซ้ื้อบา้นมีวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ เพ่ืออยูอ่าศยัโดยตวัท่าน เอง และครอบครัว 
รองมาคือ เพ่ือขายต่อหรือเก็งก าไร ซ้ือให้ญาติพ่ีนอ้ง หรือบุตร และเพ่ือพกัผอ่นชัว่คราว ตามล าดบั โดยผูซ้ื้อทราบ
แหล่งขอ้มูลบา้นจดัสรรมาจากแหล่งป้ายโฆษณาตามจุดต่าง ๆ รองมาคือ งานมหกรรม/บูธประชาสัมพนัธ์ของ
โครงการเพ่ือน/ญาติแนะน าหนังสือพิมพ์/นิตยสารขอ้มูล ทางอินเตอร์เน็ตแผ่นพบั/ใบปลิวท่ีแจกข้อความทาง
โทรศพัท์ และโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์/วิทยุ ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือ
มากกว่า 4 สปัดาห์ระดบัราคาอยู ่ในช่วง 5,000,001-6,000,000 บาทบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น
จดัสรรมากท่ีสุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลส าคญัท่ีใชป้ระกอบการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ ช่ือเสียงของโครงการ 
รองมาคือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม และการออกแบบของบา้น ตามล าดบั 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1010 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  7P’s  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) เร่ือง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคสามารถพิจารณาในดา้นของ คุณภาพสินคา้และ 
บริการ การออกแบบตกแต่งท่ีสวยงาม  ดา้นกระบวนการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบ วิธีการปฏิบติัในการให้บริการแก่
ลูกคา้เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็ว และท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ธนัญรัตณ์ เช่ียว
พรรษา (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีมีส าคญัทางการตลาด เพราะการบริหาร
การตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้จะใชส่้วนประสมทางการตลาดซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย    ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 4P’s 
ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  ต่อมามีการร่วมกันปรับปรุงให้
เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ  รูปแบบใหม่น้ีพฒันาข้ึนจะประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการ  ผลงานวิจยัของเพชรัศม ์มณีรัฐรุ่งเรือง (2557) พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียว โดยมีระดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ ท าเลท่ีตั้ง การส่งเสริม
ทางการตลาด อยู ่ในระดบั ส าคญัมาก ถึง มากท่ีสุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 อา้งถึงใน ราช ศิ ริ ว ัฒน์, 
2560) อธิบายว่า  การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการ  โดยท่ีเขาจะเลือก
สินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายใน
จิตใจของผู้บ ริโภค  Kotler and Keller (2012, อ้างใน นพคุณ เ ล้ียงประสิทธ์ิ , 2559)   การตัดสินใจซ้ือเป็น
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (The Buying Decision Process) จะเก่ียวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่
ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง ดงันั้นจึงมีการแสดงหาขอ้มูล เปรียบเทียบประเมินทางเลือกต่างๆ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะไดค้ าตอบท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ และหลงัจากเม่ือซ้ือแลว้ผูบ้ริโภคยงัมี
การประเมินในการซ้ือคร้ังนั้นๆ เพ่ือใชเ้ป็นหน่ึงองค์ประกอบการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป  และผลการศึกษาของ
นราธิป แนวค าดี และประพฒัสอน เปียกสอน(2563) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขต
จงัหวดันครปฐม ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมาก โดยบริโภคให้ความส าคญัสาม
ล าดบัแรกท่ี  คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ ตามล าดบั  ระดบัการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ และดา้นการประเมินทางเลือก เป็นอนัดบัสุดทา้ย และงานวิจยัของธญัวิชญ ์ศิริทพั (2561) พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้าน ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว  
 
 
 
 
 

https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
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2.2 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

            ตวัแปรต้น หรือ ตวัแปรอิสระ                                                     ตวัแปรตาม 
           (Independent Variable)                                                     (Dependent Variable)                
 

 
                                                                       
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั            
   

 3. วธีิการศึกษา 
 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั จ านวน 580 คน  
ใชวิ้ธีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 230 คน 
ผูวิ้จยัเลือกใชก้ารสุ่มแบบเจาะจงจากผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้้อย มีปัญหาหน้ีเสีย และตอ้งการซ้ือบา้นกบั บริษทั เมือง
แมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ 0.961 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดบัสูงและ มากกว่า 0.7  ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค เป็นมาตรวดัแบบ Norminal  ลกัษณะเป็น Check list ให้เลือกตอบ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 7P’s เป็นมาตรวดัแบบ Interval ใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Likert  คือ 1-น้อยท่ีสุด  

       พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

- ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

   ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.ดา้นบุคลากร 

6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7.ดา้นกระบวนการ 

 

     การตดัสินใจซ้ือบ้านของผู้บริโภค ของ 

บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด 
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2-นอ้ย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากท่ีสุด  ตอนท่ี 3   เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค เป็นมาตรวดั
แบบ Interval ใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Likert คือ 1-นอ้ยท่ีสุด 2-นอ้ย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากท่ีสุด 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม จ านวน 230 ชุด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคของบริษทั 
เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ท่ีมีรายไดน้้อย มีปัญหาหน้ีเสีย ท่ีมาติดต่อซ้ือบ้านกบั บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียล
เอสเตท จ ากดั   

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปร
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค ใชส้ถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้t-test  
เพ่ือหาความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือกบัตวัแปรพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม และใชค้วามแปรปรวนทางเดียว 
( One-Way ANOVA)  เพ่ือหาค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือกบัตวัแปรพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มากกว่า 2 
กลุ่ม และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1 สรุปผลการศึกษา      
 

1. พฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือบา้นกบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ผูท่ี้เคยซ้ือบา้นกบัทางบริษทัฯ 
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบา้นเด่ียวชั้นเดียว มีขนาดมากกว่า 20 – 40 ตร.ว. ราคามากกว่า 2 ลา้นบาท - 3 ลา้นบาท บุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ช าระเงิน
ดว้ยการผอ่นช าระกบัสถาบนัการเงิน และเลือกท าเลท่ีอยูอ่าศยัในอ าเภอศรีราชา 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ      

3. การตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดัอยูใ่นระดบัซ้ือแน่นอน  
4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั 

เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั   พบว่า  ผูท่ี้เคยซ้ือบา้นเลือกซ้ือรูปแบบและขนาดของท่ีอยูอ่าศยั  ราคาท่ีอยูอ่าศยั ผู ้
มีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท 
จ ากดั ส่วนดา้นช่วงเวลาซ้ือท่ีอยู่อาศยั พฤติกรรมการช าระเงิน และท าเลท่ีตั้งแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท 
จ ากดั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
ของผูบ้ริโภค  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงผลการหาค่าถดถอยพหุคูณของส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคมีผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของการตดัสินใจซ้ือบา้น (ตวัแปรตาม) กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
7P’s (ตวัแปรอิสระ) 
    ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี .691 .256  2.695 .008* 
ผลิตภณัฑ ์ .091 .087 .107 1.043 .298 
ราคา .105 .041 .128 2.579 .011* 
สถานท่ี .004 .037 .006 .115 .908 
การส่งเสริมการตลาด .214 .092 .251 2.337 .020* 
บุคลากร .239 .050 .297 4.756 .000* 
ลกัษณะทางกายภาพ .158 .047 .214 3.362 .001* 
กระบวนการ .045 .031 ผ.067 1.445 .150 

*,นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s   จ านวน 4 ตวัแปรส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบั
บริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดัมากท่ีสุดตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากร (Beta=4.756,Sig=.000,p<.05)  
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Beta=3.362,Sig=.001,p<.05)  ด้านราคา (Beta=2.579,Sig=.011,p<.05)  และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Beta=2.337,Sig=.020,p<.05)  ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมอธิบายความแปรผนัของการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ไดร้้อยละ 56.70 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซ้ือบ้านของผู้บริโภคของบริษัทเมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากัด  
มีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผลเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียล
เอสเตท จ ากดั 

จากการศึกษาพฤติกรรมผูท่ี้เคยซ้ือบ้านกับทางบริษทัฯ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบ้านเด่ียวชั้นเดียว มีขนาด
มากกว่า 20 – 40 ตร.ว. ราคามากกว่า 2 ลา้นบาท - 3 ลา้นบาท บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัผูท่ี้เคยซ้ือ
บา้นกบัทางบริษทัฯ ส่วนใหญ่ คือ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ช าระ
เงินด้วยการผ่อนช าระกับสถาบนัการเงิน และเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัในอ าเภอศรีราชา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman and Kanuk (2000) เกล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอน ซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การ
ซ้ือ การใชสิ้นค้า และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ  และ Solomon (2002) 
กล่าวว่า การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวของกับการซ้ือและการใช้สินค้า
เดียวกนั   

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมือง
แมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั พบว่า   ผูท่ี้เคยซ้ือบา้นเลือกซ้ือรูปแบบและขนาดของท่ีอยู่อาศยั  ราคาท่ีอยู่อาศยั ผูมี้
อิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยักบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท 
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จ ากัด ส่วนด้านช่วงเวลาซ้ือท่ีอยู่อาศยั พฤติกรรมการช าระเงิน และท าเลท่ีตั้งแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยักบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรัณยพ์ร อินทร์ใจเอ้ือ (2559) เร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นเด่ียว
ของประชากรในแต่ละช่วงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้าน
เด่ียวของประชากรในช่วง 4 อายุ   ทุกกลุ่มให้ความสนใจกบับรรยากาศโดยรวมของโครงการและท่ีอยู่อาศยัอยู่ใน
ท าเลท่ีตอ้งการ รองลงมาคือการมีพ้ืนท่ีว่างส าหรับใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย   

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps  ท่ีว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ 
โดยผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคสามารถพิจารณาในดา้นของ คุณภาพสินคา้และ บริการ การออกแบบตกแต่งท่ีสวยงาม  ดา้น
กระบวนการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบ วิธีการปฏิบติัในการให้บริการแก่ลูกคา้เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการแก่
ลูกคา้ไดร้วดเร็ว และท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ  

จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบ้าน พบว่า การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยักับทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท 
จ ากดั อยู่ในระดบัซ้ืออย่างแน่นอน โดยผูท่ี้เคยซ้ือท่ีอยู่อาศยักบัทางบริษทัฯมีการตดัสินใจซ้ือตดัสินใจซ้ือบา้นโดย
พิจารณาถึงประโยชน์ในการซ้ือ และคิดท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นตดัสินใจซ้ือบา้น  และตดัสินใจซ้ือบา้นโดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการซ้ือบ้าน ทั้งน้ีการตดัสินใจเป็นกระบวนการในการท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการจะซ้ือ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการตัดสินใจของฉัตยาพร เสมอใจ (2550 อา้งถึงใน ราช ศิริวฒัน์, 2560) เร่ือง
การตดัสินใจซ้ือท่ีว่า การตดัสินใจซ้ือเป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมี
อยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการ  โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตาม
ขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านกับบริษทั เมือง
แมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั   พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  จ านวน 4 ตวัแปรส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดัมากท่ีสุดตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรผนัของการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ไดร้้อยละ 56.70 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัวิชญ ์ศิริ
ทพั (2561)  เร่ือง การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยดา้นราคา ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนราธิป แนวค าดี และประพฒัสอน เปียกสอน (2563) เร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตจงัหวดันครปฐม ท่ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 ล าดบั
แรก คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. พฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือบา้นกบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั ผูท่ี้เคยซ้ือบา้นกบัทางบริษทัฯ 
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบา้นเด่ียวชั้นเดียว มีขนาดมากกว่า 20 – 40 ตร.ว. ราคามากกว่า 2 - 3 ลา้นบาท บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจ คือ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือท่ีอยู่อาศยัในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ช าระเงินดว้ยการ
ผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงิน และเลือกท าเลท่ีอยูอ่าศยัในอ าเภอศรีราชา  และ ผูท่ี้เคยซ้ือบา้นเลือกซ้ือรูปแบบและ
ขนาดของท่ีอยูอ่าศยั  ราคาท่ีอยู่อาศยั ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั   ส่วนดา้นช่วงเวลาซ้ือท่ีอยูอ่าศยั พฤติกรรมการช าระเงิน และท าเล
ท่ีตั้งแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัทางบริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

3. การตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดัอยูใ่นระดบัซ้ือแน่นอน  
4. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นกบับริษทั เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จ ากดั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดย
เร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ เม่ือผู ้บริโภคได้รับอิทธิพลจากส่ิงกระตุ้นนั้นและเกิดความต้องการ จึงจะน าไปสู่การ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps  โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริโภค เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาใน
ดา้นของ คุณภาพสินคา้และ บริการ การออกแบบตกแต่งท่ีสวยงาม อายกุารเก็บของสินคา้ได ้และดา้นกระบวนการ 
ซ่ึงเก่ียวข้องกบัระบบ วิธีการปฏิบติัในการให้บริการแก่ลูกคา้เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ได้
รวดเร็ว และท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ในมาตรฐานในการให้บริการ ความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการ
ให้บริการ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการบริการ และดา้นราคาซ่ึงท่ีผูบ้ริโภครับรู้ราคาผลิตภณัฑท่ี์เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีโดยท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด
ในดา้นบุคลากร   

3. การตดัสินใจซ้ือบา้น ผูบ้ริโภคพิจารณาถึงความจ าเป็นในการซ้ือบา้นท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีผลิตภณัฑ์
ท่ีตอ้งการจะซ้ือ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการ
ของตนเอง ดงันั้นจึงมีการแสดงหาขอ้มูล เปรียบเทียบประเมินทางเลือกต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะไดค้ าตอบท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ และหลงัจากเม่ือซ้ือแลว้ผูบ้ริโภคยงัมีการประเมินในการซ้ือคร้ังนั้นๆ 
เพ่ือใชเ้ป็นหน่ึงองคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษานโยบายของบริษทัท่ีมีการเคล่ือนยา้ยท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ใหม่โดยการวดั
ระยะทางการเดินรถไปยงัต าแหน่งลูกคา้ทั้ง 21 จุดน ามาเปรียบเทียบระหว่างคลงัสินคา้เก่าและคลงัสินคา้ใหม่เพ่ือน า
ระยะทางมาค านวณตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้หลงัจากท่ีไดวิ้เคราะห์ปรากฏว่าตน้ทุนการขนส่งลดลงจากเดิม 1,630,668 
บาทเหลือ 1,508,982 บาทหรือต้นทุนลดลง 7 เปอร์เซ็นด้านปัญหาในเร่ืองการจัดระบบสินค้าคงคลงัไม่ไดร้ะบุ
ต าแหน่งการจัดวางสินค้าท าให้พนักงานหยิบสินค้าได้ช้าผูวิ้จัยแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลงัออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม 
วตัถุดิบและกลุ่มสินคา้ส าเร็จรูปโดยไดน้ าเทคนิคการหาอตัราการหมุนของสินคา้คงคลงัมาจดัเรียงในส่วนของสินค้า
วตัถุดิบและน าการจดั ABC Analysis ท่ีแบ่งจากเปอร์เซ็นก าไรท่ีสร้างให้กบับริษทัน ามาจดัวางสินคา้ส าเร็จรูปและ
ออกแบบ QR CODE ให้แก่สินคา้ทุกช้ินท าให้การจดัวางสินค้าคงคลงัเป็นระบบและท าให้ลดเวลาการหยิบสินค้า
ของพนกังานจากเดิม 49.35 นาทีลดลงเหลือ 17.8 นาทีโดยประสิทธภาพเพ่ิมข้ึน 64 เปอร์เซ็น 
 
ค ำส ำคัญ กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ/กำรจัดระบบสินค้ำคงคลัง/กำรวิเครำะห์อัตรำกำรหมนุสินค้ำ/กำรวิเครำะห์
เอบีซ 

 

Abstract 
The objective of this research is to study the policies of companies moving new warehouse locations by measuring 
the travel distance to all 21 customer locations and comparing the old warehouse and new warehouse to calculate 
the distance. Freight cost After analysis, it appears that the cost of transportation has decreased from 1,630,668 
baht to 1,508,982 baht or the cost is reduced by 7 percent. On the issue of inventory management, the position of 
the product placement was not indicated, causing the staff to pick up the product slowly. Raw materials and 
finished product groups By using the inventory turnover rate technique, sorting in the raw materials section and 
using the ABC Analysis arrangement that divided from the profit percentage generated for the company to arrange 
the finished product and design the QR CODE for the product. All the items made the inventory alignment 
systematic and reduced the employee's picking time from 49.35 minutes to 17.8 minutes, with a 64 percent increase 
in efficiency. 
 
Keywords : Warehouse management / Inventory management / Turnover analysis / ABC analysis  
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บทน า 
 
ปัจุบนัการวางแผนการจดัเร่ืองการบริหารจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงันั้นมีส่วนส าคญัต่อธุรกิจทุกรูปแบบ

โดยผูวิ้จยัมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยเร่ิมจากผูจ้ยัไดท้  าการศึกษา
ถึงแนวนโนบายการเคล่ือนยา้ยคลงัสินคา้ของกรณีศึกษาบริษทั AAA และไดย้า้ยท าเลท่ีตั้งในเวลาต่อโดยผูจ้ยัไดมี้
แนวทางในการท่ีจะวิเคราะห์ถึงตน้ทุนการขนส่งสินคา้โดยผูจ้ยัไดท้  าการวิเคราะห์ตนุ้ทนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั และ
ตน้ทุนรวมทั้งหมดเพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเคล่ือนยา้ยคลงัสินค้าคร้ังน้ีเหมาะสมสามารถลดต้นทุนได้
หรือไม่และอีกทั้งทางด้านปัญหาท่ีบริษทัไม่มีการระบุต าแหน่งการจัดวางสินค้าคงคลงัจัดวางสินค้าปะปนกัน
ระหว่างสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้วตัถุดิบท าให้พนกังานเสียเวลาในการหยิบสินคา้ผูวิ้จยัจึงมีความเห็นท่ีจะเขา้ไปจดั
แผนผงัการวางของคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์สินคา้คงคลงัทุกชนิดของบริษทั
โดยมีสองประเภทคือวตัถุดิบ (Raw Materials) และสินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) โดยวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั
คร้ังน้ีเพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของการยา้ยคลงัสินคา้ของบริษทัในเร่ืองระยะทางระยะเวลาและตน้ทุนใน
การขนส่งสินคา้และเพ่ือจดัระบบสินคา้คงคลงัดว้ยเทคนิก ABC Analysis โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในการท า
วิจยัคร้ังน้ีคือเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของนโยบายในการยา้ยคลงัสินคา้ของบริษทัและพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจดัสินคา้คงคลงัให้มีการแบ่งกลุ่มแบบABC analysis ตามอตัราการหมุนของสินคา้คงคลงัและตามอตัรามูลค่า
ก าไรสินคา้อีกทั้งตอ้งลดระยะเวลาในการหาสินคา้และการหยิบสินคา้คงคลงั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงเน้ือหา 
 

(สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์, 2555) ไดจ้ดัท าวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดักาคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษททัภ
มิไทย คอมซีสจ ากดั ไดพ้บกบัปัญหาการจดัวางสินค้าคงคลงัมีการจัดวางไม่เป็นระบบมียอดสินค้าจริงไม่ตรงกับ
ระบบในคลงัไดมี้แนวทางการแก้ไขปัญหาจดักลุ่มประเภทตาม ABC ตามระยะเวลาหารหมุนเวียนสินคา้ และจดัตั้ง
รหัสของสินค้าใหม่เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดหมวดหมู่ และมีการจัดผงัสินค้าใหม่โดยจากการปรับปรุงเกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจนบัลดลงจาก 46.14% เหลือ 21.25% ลดลงไป 24.89% ละเวลาเฉล่ียของกระบวนการเบิกจ่าย
อะไหล่ลดลงจากเดิม 24 ลดลงเหลือ 11 ลดลงไป 13นาที 

(ไชยพร ปรีชาวงษ,์ 2556) ไดจ้ดัท างานวิจยัของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัดงักล่าวมีคลงัสินค้า
ส าหรับเก็บผลิตภณัฑ์พลาสติกทั้งหมด 8 คลงัจากการเก็บของมูลพบกว่าระบบการจดัการสินค้าของคลงัสินคา้
อตัโนมติั 41 ยงัไม่มีความเหมาะสมและมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีสูงจากการปัญหาดงักว่าไดมี้การปรับปรุงการ
จดัการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัแบบ ABC และไดแ้บ่งพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ออกเป็น 4 Zone (A,B,C,D) การจดักลุ่ม
สินค้าโดยพิจารณาจากปริมาณยอดสินค้าเคล่ือนไหวการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่โดยพิจารณาปริมาณยอดสินค้า
เคล่ือนไหวและค าหาพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้าในแต่ละกลุ่มแบบใหม่มีความเหมาะสม สามารถลดระยะทางการ
เคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัร หรือลดระยะเวลาการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัรลงไดม้ากท่ีสุดร้อยละ 51.89% 

(มนสันนัท ์นิลธ ารงกุล, 2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับวสัดุบรรจุสินคา้ส าเร็จรูป 
โรงงานผลิตฟิล์มบรรจุภณัฑ์แบบชนิดอ่อนโดยมีสภาพปัญหาการผลิตโดยมีระยะเวลาน า (Lead time) การผลิตสั้น
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กว่าระยะเวลานการจัดซ้ือจัดหาวตัถุดิบส าหรับบรรจุสินค้าส าเร็จรูป (Packing Material) ท าให้การคาดการณ์การ
จดัซ้ือวตัถุดิบไม่มีความแน่นอนน าขอ้มูลต้นทุนท่ีไดท้ ั้งหมดมาค านวณหาระดบับริการ (Service Level) อีกทั้งน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาจดัแบ่งประเภทวสัดุคงคลงัตามระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ ABC น าขอ้มูลจากการจดักลุ่ม ABC 
มาด าเนินนโยบายทบทวนแบบต่อเน่ือง (Continuous Review Policy) จากขอ้มูลก่อนการปรับปรุงปริมาณวัสดุคง
คลงัใชพ้ื้นท่ีการจัดเก็บทั้งหมด 199.65 ตารางเมตรแต่หลงัการปรับปรุงปริมาณวสัดุคงคลงั วสัดุใชพ้ื้นท่ีในการ
จัดเก็บทั้งหมด 188.76ตารางเมตร โดยสามารถลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บลงได้ 10.89 ตารางเมตรหรือคิดเป็น 5.45 
เปอร์เซ็นต ์และลดจ านวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัในระดบัความปลอดภยัได5้3.87 เปอร์เซ็น 

(วิทยา คาระค า, 2559) ไดท้  าการวิจยัแนวทางกรออกแบบผงัการจดัเก็[สินคา้ส าหรับคลงัสินคา้ บริษทั ABC จ ากดั 
จากการรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาพบว่า เกิดความซ ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน ขอ้มูลในระบบคลงัสินค้าไม่
ตรงกบัยอดจริงมีการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไม่เต็มประสิทธิภาพจากปัญหาไดมี้การวิเคราะห์พ้ืนท่ีจัดวาง
สินคา้ภายในคลงัสินคา้จดัท าการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ และใชโ้ปรแกรมเชิง
เส้น (Linear programming) เคร่ืองมือ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือช่วยหาจุดเหมาะสมท่ีสุดในการจัด
วางสินคา้อีกทั้งม่ีการจดักลุ่ม ABC Analysis โดยให้ระดบัความส าคญัดา้นราคาสินคา้ในการจดักลุ่ม หลงัจากการมี
การปรับปรุงแผนผงัใหม่ในการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่สามารถลดเวลาการจ่ายสินคา้ลงจากค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.20 
วนัอยูท่ี่ 1.45 วนัหลงัจากมีการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองค่าจ้างเงินเดือนพนกังานในการบริหารจดัการคลงัสินคา้บริษทั
สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนค่าจ้างพนกังานในการปฏิบติังารท่ีคลงัไดถึ้ง 15,694.80 บาท 

(วรรณ ช่ืนเพรช,2560) ได้ท าการวิจัยวางผงัคลงัสินค้าส าเร็จรูปดว้ยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา บริษทั 
AAA จ ากดั หลงัจากท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทัพบปัญหาทีเกิดข้ึนในกิจกรรมการหยิบสินคา้ในส่วนของการ
หยิบพนกังานใชเ้วลาการหยิบนานและเกิดความล่าชา้ในงานและเกิดตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเกิด
ความสูญเปล่าโดยจากปัญหาดงักล่าวน ามาวิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาโดยใชก้ารจดักลุ่มแบบ 

 

3.วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัในส่วนของตน้ทุนการขนส่งสินคา้ทั้งตน้ทุนแปรผนั และ

ตน้ทุนคงท่ี วิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าขนส่งเปรียบเทียบระหว่างคลงัสินคา้เก่าและคลงัสินคา้ใหม่ไปยงัต าแหน่งลูกคา้
โดยยกตวัอยา่งต าแหน่งลูกคา้ 21 ต าแหน่ง โดยการด าเนินการปัจจุบนัของบริษทันั้นไดท้ าการขนส่งสินคา้อาทิตยล์ะ 
1 คร้ัง เดือน 4 คร้ัง โดยผูวิ้จยัน าขอ้มูลลูกคา้ทั้ง21 มาปักหมุดลงเวบ็ไซค ์Google map เพ่ือหา ละติจูดลองติดจูดลอง
ลูกคา้ 21เม่ือไดร้ายละเอียดละติจูดลองติจูดน ามาปักหมุดลงเว็บไซค์ออปติแมพ เพ่ือค านวณหาระยะทางการว่ิงส่ง
สินคา้ท่ีสั้นท่ีสุดและเร็วท่ีสุดโดยจะปักหมุดจากคลงัสินคา้เก่าไปยงัลูกคา้ 21 ต าแหน่ง และปักหมุดจากคลงัสินค้า
ใหม่ไปยงัลูกคา้ 21 ต าแหน่งและเม่ือไดร้ะยะทางการว่ิงแลว้น ามาค านวณตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม
น ามาเปรียบเทียบกนัว่าตน้ทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปเท่าไหร 

อีกทั้งปัญหาดา้นระบบคลงัสินคา้ผูวิ้จยัเร่ิมตน้ด าเนินการตั้งแต่เก็บขอ้มูลเบ้ือตน้ของจ านวนพาเลทจ านวนสินค้า
ท่ีเก็บในคลงัและจ านวนพนกังานโดยในคลงัสินคา้ของบริษทันั้นมี 2 บริษทัโดยสินคา้ดา้นวตัถุดิบมีมีทั้งหมด 17 
รายการสินคา้ส ารูปมีทั้งหมด 14 รายการรวมสินคา้ท่ีจดัเก็บในคลงัทั้งหมด 17,150 กล่อง 336 พาเลทวางทนัซ้อนกัน 
2-3 ชั้นผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมวิเคราะห์รูปแบบการจดัวางสินคา้วตัถุดิบก่อนเร่ิมจาดน ายอดการเบิกใชปี้พ.ศ.2559 โดยน าเอา
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เทคนิค Inventory turnover =
มูลค่าขายสินคา้

ค่าเฉล่ียวสัดุคงคลงั
  ค่าเฉล่ียวสัดุคงคลงั 

ตน้งวด+ปลายงวด

2
 น ามาวิเคราะห์หารอบการหมุน

ออกขอสินคา้รายปี และรายวนัจากนั้นแบ่งกลุ่ม ABC จดัวางตามอตัราการหมุนของสินค้าวตัถุดิบ ทางดา้นสินค้า
ส าเร็จรูปผูวิ้จยัน าไดน้ ายอดขายสินคา้น ามาหาผลก าไรจริงท่ีสินคา้ส าเร็จรูปสร้างให้บริษทัและท าการจงัวางตามก
ลุ่ม ABC Analysis โดยมูลค่าก าไรท่ีสร้างให้บริษทัโดยสินคา้ท่ีมีก าไรเยอะมกัเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงและยอดขายดี
ควรเป็นกลุ่มสินค้าท่ีบริษัทควรดูแลและบริหารจัดการสต๊อกให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าด้านการ
ออกแบบ QR Code ผูวิ้จยัไดท้  าการน ารายการสินคา้ทั้งหมดในบริษทัมาวิเคราะห์รหัสสินของบริษทัและสร้าง QR 
code โดยใช้ โปรแกรม Excel ในการออกแบบให้กับสินค้าทุกช้ินเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ในด้านการบริหาร
จดัการสต๊อกในดา้นของการวดัผลผูจ้ยัไดท้  าการสุ่มหยิบสินคา้และจบัเวลาสินคา้ทั้งหมด 21 รายการโดยสินค้ามีทั้ง
สินคา้วตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จเพ่ือให้ทัว่ถึงรายการของคลงัสินคา้ทั้งหมด 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการของการศึกษาและท าการวิจยัเร่ิมจากการค านวณตน้ทุนดา้นการขนส่งสินคา้เปรียบเทียบคลงัสินคา้เก่าละ

คลงัสินคา้ใหม่โดยเม่ือผูจ้ยัไดน้ าขอ้มูลท่ีอยูข่องลูกคา้ปักลงออพติแมปโดยต าแหน่งท่ี 1 คือคลงัสินคา้เก่าว่ิงส่งสินคา้
ไปยงั 21 ต าแหน่งและวนกลบัมาคลงัสินคา้เก่าใชเ้วลา 7 ชัว่โมง 59 นาที 350 กิโลเมตรกลบักนัดา้นคลงัสินคา้ใหม่
ก าหนดจุดท่ี 1 คือ คลงัสินคา้ใหม่ส่งสินคา้ไปยงัต าแหน่งของลูกคา้ 21 ต าแหน่ง ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง 5 นาทีระยะทาง 
265 กิโลเมตรและเม่ือน าระยะทางทั้งสองมาค านวนค่าขนส่งโดยรถขอส่งเป็นรถกระบะ4ลอ้ใชน้ ามนัดีเซลในการว่ิง
ราคาน ้าอยุท่ี่ 26.3 บาทค่าเช้ือเพลิงว่ิงต่อกิโลอยูท่ี่2.63 บาทต่อกิโลและเม่ือไดวิ้เคราะห์ตน้ทุนต่างๆปรากฏว่าจากเดิน
คลงัสินคา้เก่านั้นจะมีตน้ทุนค่าน ้ ามนัรถของผูท่ี้ตอ้งเขา้ไปดูแลคลงัอยู่ท่ีปีละ42,000บาทอีกเม่ือยา้ยคลงัสินค้าใหม่
ค่าใชจ่้ายดา้นน้ีจึงสามารถตดัออกไปไดเ้น่ืองจากคลงัสินคา้ใหม่ตั้งอยู่ใกลก้ลบับริษทั1.1 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง
ไปตรวจสอบคลงัประมาณ 3 นาทีผูวิ้จยัน าตน้ทุนมาเปรียบเทียบกนัผลปรากฏว่าตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ลดลงจากเดิม
ตน้ทุนคงท่ีอยู่ท่ี 1,507,832 บาท ลดลงเหลือ 1,404,208 ลดลงไป 103,804 บาทต่อปี ตน้ทุนผนัแปรแต่เดิมอยู่ท่ี 122,836 บาท
ต่อปี ลดลง 104,954 หรือลดลงไป 17,882 บาทต่อปี โดยเม่ือรวมตน้ทุนทั้งหมดแต่เดิมอยู่ท่ี 1,630,668 บาทต่อปีลดลง เหลือ 
1,508,982 บาทต่อปี หรือลดลงไป 121,686 บาทต่อปีตน้ทุนรวมลดลงไป 7 เปอร์เซ็น 

 
ตารางที่  1  ตารางเปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งของคลงัสินคา้เก่าและคลงัสินคา้ใหม่ 

 
 

ตน้ทุนคงท่ี หน่วย ตน้ทุนผนั
แปร 

หน่วย รวมตน้ทุน
ทั้งหมด 

หน่วย 

คลงัสินคา้เก่า 1,507,832 บาท/ปี 122,836 บาท/ปี 1,630,668 บาท/ปี 

คลงัสินคา้ใหม่ 1,404,028 บาท/ปี 104,954 บาท/ปี 1,508,982 บาท/ปี 

ลดลง 103,804 บาทปี 17,882 บาท/ปี 121,686 บาท/ปี 

เปอร์เซ็นตน้ทุน
ลดลง 

7 เปอร์เซ็น 15 เปอร์เซ็น 7 เปอร์เซ็น 
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ทางดา้นปัญหาสินคา้คงคลงัไม่มีระบบระบุต าแหน่งท าให้พนกังานเสียเวลาในการหยิบสินคา้ผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมจาก
วิเคราะห์แผนผงักา้งปลาเพ่ือระบุสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยปัจจยัของสาเหตุหลดัคือปัญหาการหยิบสินและหา
สินคา้ชา้ปัจจยัทางดา้น Method ไม่มีระบบการท างานท่ีเป็นขั้นตอนและไม่มีการจดัสินคา้แบ่งกลุ่ม ABC ไม่มีการ
ระบุโลเคชัน่สินคา้ท่ีชดัเจน จัดเรียงสินค้าโดยวางสินค้าปะปนกันระหว่างประเภทสินค้าส าเร็จรูป และสินคา้
ประเภทวตัถุดิบ ปัจจยัดา้น Man พนกังานขาดทกัษะโดยลกัษณะการปฎิบติังานของพนกังานในคลงัสินคา้ท างาน
โดยขาดกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งโดยใชส้ัญชาตญาณในการปฎิบติัและบริษทัไม่มีการอบรมให้ความรู้แนว
ทางการท างานท่ีถูกตอ้ง ดา้น Environment สภาพอากาศในคลงัสินคา้ไม่ถ่ายเทแสงเขา้ไม่ค่อยถึง 

 
ตารางที่ 2 ตารางจดักลุ่ม ABC ตามรอบการหมุนสินคา้ 

รหสัสินคา้ รายการสินคา้ Turnover/year Day กลุ่ม 
03-0001 กล่องสบู่ 100 กรัม 22 16.59 A 
01-0001 Shrink 100 กรัม 14.12 25.84 A 
02-0006 สติกเกอร์ 14.08 25.91 A 
04-0002 จานอลู 10.87 33.59 B 
04-0001 ตลบัแป้งพฟั 8.63 42.28 B 
04-0003 ฟองน ้า 8.52 42.84 B 
02-0001 กระปุกครีม 6.96 52.46 B 
02-0003 แผน่พี 5.98 61.02 B 
02-0002 ฝา 5.82 62.73 B 
02-0004 โบรชวัร์ 5.55 65.80 B 
02-0005 กล่องครีม 45 มล 5.43 67.27 B 
04-0004 กล่องแป้งพฟั 3.81 95.82 B 
01-0002 Shrink 200 กรัม 3.54 103.16 B 
02-0007 กล่องครีม 10 กรัม 3.47 105.32 B 
05-0002 หลอดบอด้ีเซร่ัม 70 มล 3.46 105.44 B 
05-0003 On-Pack Sticker 180 ml 0.96 381.07 C 
05-0001 หลอดบอด้ีเซร่ัม 180 0.74 491.18 C 

 
รายการสินคา้วตัถุดิบก่อนโดยสินคา้วตัถุดิบมีทั้งหมด 17 รายการโดยผูวิ้จยัไดน้ าเทคนิด Inventory Turnover 

โดยได้น าเอายอกสินค้าคงเหลือสินงวด ยอดคงเหลือปลายงวด และ ยอดใช้ออกไปในปี 2019 ของวตัถุดิบมา
วิเคราะห์ เพ่ือจดักลุ่ม ABC จากอตัราการหมุนของสินคา้โดยกลุ่มสินคา้ A มีรอบการ Turnover เยอะท่ีสุดอยูท่ี่ 22-
14.08 รอบต่อปีหรือมีการจดัเก็บเก็บสินคา้อยูท่ี่ 17-26 วนั กลุ่ม B มีการ Turnover ปานกลางอยูท่ี่ 10.87-3.46 รอบ
ต่อปี หรือจดัเก็บสินคา้อยู ่34-105วนั กลุ่ม C มีการ Turnover นอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 0.96-0.74 รอบต่อปี หรือจดัเก็บสินคา้
381-491วนัเม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จก็น ามาจดัวางตามการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือสะดวกต่อการหยิบใช ้
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ตารางที่ 3 ตารางจดักลุ่ม ABC ตามยอดขายและก าไรของสินคา้ 
รหัสสินคา้ รายการ ยอดขาย/

ช้ิน 
ก าไรบาท/

ช้ิน 
ก าไร/ยอดขาย/

บาท 
%ก าไร %ก าไร

สะสม 
%รายการ
สะสม 

กลุ่ม 

SCO10002 สบู่ 100กรัมเด่ียว 720,389 13 9,365,057 17.08% 17.08% 7.14% AA 
CR04504 ครีม 45 มล 119,982 62 7,438,884 13.57% 30.65% 14.29% AA 
FP00702 แป้งพฟั 7 กรัม #02 94,896 75 7,117,200 12.98% 43.63% 21.43% AA 
TC10001 แป้ง 100 กรัมโหล 784,800 9 7,063,200 12.88% 56.51% 28.57% AA 
BS18001 บอด้ีเซร่ัม 180 มล 102,024 46 4,693,104 8.56% 65.07% 35.71% AA 
FP00701 แป้งพฟั 7 กรัม 53,760 75 4,032,000 7.35% 72.43% 42.86% AA 

SCO10001 สบู่ 100 กรัมโหล 240,000 13 3,120,000 5.69% 78.12% 50% AA 
TC2001 แป้ง 200 กรัม 112,320 23 2,583,360 4.71% 82.83% 57.14% BB 
BS07001 บอด้ีเซร่ัม 70 มล 40,827 55 2,245,485 4.10% 86.92% 64.29% BB 

SCO10003 สบู่100 กรัมแพค็สาม 158,400 13 2,059,200 3.76% 90.68% 71.43% BB 
TC10002 แป้ง100กรัมแพค็สาม 147,600 13 1,918,800 3.50% 94.18% 78.57% BB 
CR01001 ครีม 10 กรัมแพค็สาม 120,639 15 1,809,585 3.30% 97.48% 85.71% CC 
TC10003 แป้ง100 กรัมโลตสั 36,000 24 864,000 1.58% 99.05% 92.86% CC 

SCO10004 สบู่ 100 กรัมโลตสั 21,600 24 518,400 0.95% 100% 100% CC 

 
เม่ือน ายอดขายและก าไรรายช้ินมาวิเคราะห์สินคา้บางช้ินมีก าไรรายช้ินเยอะปต่เม่ือวิเคราะห์รวมกบัยอดขายท่ี

ไดป้รากฏมูลค่าน้อยกว่าสินคา้ท่ีมีก าไรน้อยแต่ยอดขายผูวิ้จยัจึงท าการจดักลุ่มโดยยึดยอดขายของสินคา้เป็นหลกั
ซ่ึงถา้สินคา้มียอดขายเยอะก าไรเยอะก็จะเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวมากเป็นสินคา้ท่ีควรดูแลและควบคุม
เป็นพิเศษโดย กลุ่ม AA เป็นกลุ่ม Fast Moving โดยมียอดขายเม่ือหักต้นทุนแล้วยงัคงมีมูลสูงโดยมีทั้งหมด 7 
รายการ เปอร์เซ็นก าไรอยูท่ี่ 78.12 เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นรายการสินคา้อยู ่ 1-50 เปอร์เซ็น กลุ่มสินคา้ BB มี 4 รายการ 
มีเปอร์เซ็นก าไ16.06%เปอร์เซ็นรายการสินคา้สะสมอยู่ท่ี 57-79 เปอร์เซ็น กลุ่ม C มี 3 รายการเปอร์เซ็นก าไรอยู่ 
5.82% เปอร์เซ็นรายการสะสมอยูท่ี่86-100% 

 

 
 

รูปที่ 1 QR Code รายการสินคา้การ 
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ออกแบบQR Code โดยการโหลดโปรแกรมเสริมใน Excel ช่ือโปรแกรม QR4OFFICE ท าการ Add in และ
สามารถสร้างคิวอาร์โคด้ให้กบัรายการสินคา้ 

 

 
 
รูปท่ี 2 การจดัวางสินคา้ก่อนปรับปรุง 
 

 
 
รูปที่ 3 รูปLayout ก่อนการปรับปรุง 
 

ก่อนการปรับปรุงสินคา้วางรวมกนัและไม่ไดร้ะบุต าแหน่งการจดัวางผูวิ้จยัเร่ิมจากการวิเคราะห์ว่าในส่วนของ
ต าแหน่งไหนคือสินค้าประเภทอะไรโดนใช้สีแทนสัญลกัษณ์โดยสีชมพูอ่อน,สีฟ้าอ่อน,สีเขียวอ่อนคือสินคา้
ประเภทวตัถุดิบท่ีมีรายการแตกต่างไปสีน ้าเงิน,สีแดง,สีเขียวเป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมีรายการสินคา้แตกต่างกนัไป 

 

 

รูปที่ 4 รูปLayout หลงัการปรับปรุง 
 
หลงัจากการปรับปรุงผูจ้ดัวางสินคา้วตัถุดิบตามกลุ่มท่ีได้วิเคราะห์แบ่งกลุ่มA,B,C ตามการเคล่ือนไหวของ

สินคา้ กลุ่มA เป็นกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวมากสุดวางไวใ้กลป้ระตูทางออกเพ่ือสะดวกต่อการหยิบใชก้ลุ่ม B เคล่ือนไหว
ปานกลางวางไวก้ล่ึงกลางของคลงัสินคา้กลุ่ม C วางไวข้า้งในสุดเพราะมีความเคล่ือนไหวนอ้ยท่ีสุดทางดา้นสินคา้
ส าเร็จรูปผูวิ้เคราะห์การจดัวางตามมูลค่ายอดขายเม่ือหักลบกบัตน้ทุนโดยกลุ่ม AA เป็นสินคา้ท่ีมีเคล่ือนไหวสูง
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เน่ืองจากมียอดขายออกสูงและเปอร์เซ็นก าไรท่ีสร้างให้กบับริษทัสูงจึงจดัวางไวร้ะหว่างทางเช่ือมคลงัสินคา้และ
ใกลก้บัออฟฟิต 1 เพ่ือป้องกนัการลกัขโมย กลุ่ม BB มียอดขายเม่ือหักจากตน้ทุนปานกลางมีเปอร์เซ็นก าไรปาน
กลางวางไวก่ึ้งกลางถดัจากกลุ่ม AA กลุ่ม CC มียอดขายเม่ือหกัจากตน้ทุนนอ้ยและเปอร์เซ็นก าไรนอ้ยจ าวางไวขา้ง
ในสุดและเม่ือวดัผลหารสุ่มสินคา้ของพนกังานก่อนปรับปรุงใชเ้วลา 49.35 นาที หลงัปรับปรุงใชเ้วลา 17.8 นาที
ลดลง 31.55 นาทีเปอร์เซ็นเวลาลดลง 64 เปอร์เซ็น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษา ระยะทาง ระทางเวลาการเดินทางจากคลงัสินคา้เก่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคลงัสินคา้ใหม่ มีอตัรา

ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีลดลง หลงัจากท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการวดัและค านวณระยะทางระยะเวลาและค่าขนส่งสินคา้ของบริษทั
โดยยกกรณีลูกคา้ 21 รายโดยจากเดิมระยะทางจากคลงัสินคา้เก่าไปยงัลูกคา้ทั้ง 21 รายอยู่ท่ี 350 กิโลเมตรลดลง
เหลือ 265 กิโลเมตรโดยลดลงไป 85กิโลเมตร ระยะเวลาการขนส่งจากเดิมใชเ้วลา 7 ชัว่โมง59นาทีลดลงเหลือ 6 
ชัว่โมง 5 นาทีโดยลดลงไป 1ชัว่โมง 54 นาที และตน้ทุนค่าขนส่งโดยตน้ทุนคงท่ีจากเดิมอยูท่ี่1,507,832 บาทต่อปี
ลดลงเหลือ 1,404,028 บาทต่อปี หรือลดลง 103,804 บาทต่อปีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 7 เปอร์เซ็นตน้ทุนแปรผนัแต่
เดิมอยูท่ี่122,836 บาทต่อปีลดลงเหลือ104,954 บาทต่อปีหรือลดลง17,882 บาทต่อปีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 15 เปอร์
เซ็นตน้ทุนรวมทั้งหมดแต่เดิม 1,630,668 บาทต่อปีลดลงเหลือ 1,508,982 บาทต่อปีหรือลดลง121,686 บาทต่อปี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 7 เปอร์เซ็นโดยท าให้การออกนโยบายในการยา้ยคลงัสินค้าคร้ังน้ีมีความเหมาะสมถึงแม้
ตน้ทุนจะลดลงมาไม่เยอะแต่เม่ือจดัระบบคลงัสินคา้ใหม่จะให้การบริหารจดัการตน้ทุนต่างๆไดดี้ข้ึนถดัมาในเร่ือง
การจดัสินคา้คงคลงัแต่เดิมบริษทัไม่มีการจดัระบบและการระบุต าแหน่งผูวิ้จยัไดน้ าการวิเคราะห์โดยแบ่งสัดส่วน
ระหว่างสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้วตัถุดิบโดยเร่ิมจากการจดัการสินคา้วตัถุดิบก่อนโดยน าเทคนิคการหาอตัราการ
หมุนสินค้ามาใช้และหาอตัราการหมุนเป็นรอบปี และจัดกลุ่ม ABC พร้อมออกแบบ QR code  และจัดวางเพ่ือ
สะดวกต่อหาสินคา้ของพนกังาน ต่อมาสินคา้ส าเร็จรูปผูวิ้จยัไดน้ ายอดขายของสินคา้ส าเร็จมาหาก าไรจริงโดนการ
น าตน้ทุนรายช้ินมาหักรบราคาขายเพ่ือหาก าไรจริงของสินคา้และแบ่งกลุ่ม ABC Analysis พร้อมทั้งออกแบบ QR 
code ให้สินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือการจดัวางและสะดวกต่อการหาสินคา้หลงัจากผูจ้ยัไดจ้บัสุ่มสินค้า 21 รายการโดย
เปรียบกบัเวลาก่อนปรับปรุงโดยก่อนปรับปรุงพนกังานใชเ้วลาการหยิบสินคา้ 49.35 นาที ดยหลงัการปรับปรุง
พนักงานใช้เวลาเพียง17.8 นาที โดยเวลาลดลง 31.55 นาทีหรือ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 64 เปอร์เซ็นทางดา้น
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองการขนส่งควรศึกษาเพ่ิมเติมในเทคนิค   Mike Run  มาประยุกติใชก้บับริษทัเพ่ืมการ
ลดตน้ทุนค่าขนส่งในส่วนของคลงัสินคา้ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองการลงทุนดา้นอุปรณ์หรือซอฟแวร์เช่น WMS 
มาช่วยในเร่ืองสต๊อกสินคา้ขอ้จ ากดัของการศึกษาการท าวิจยัคร้ัน้ีคือวิกฤษโรคบาดโควิกฤตโรคระบาดโควิด19 ท า
ให้การด าเนินการและการเขา้ถึงขอ้มูลในการท าวิจยัเป็นไปไดอ้ยา่งชา้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) หาแนวทางในการเพ่ิมรายไดข้องเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต  
จ.เชียงราย  2) ก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายไดข้องเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต จ.เชียงราย โดยท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ โดยขอ้มูลปฐมภูมิจะท าการแจกแบบสอบถามผูม้าใชบ้ริการและการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ เฮือนฮิมน ้ า  
รีสอร์ต ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิจะท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบว่า 
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และด้านกายภาพ มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง เม่ือท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) และ
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Five Force Model) และใช ้TOWS Matrix เพ่ือใชใ้นก าหนดกลยทุธ์โดยกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
คือ กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ 
 
ค ำส ำคัญ : กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมรำยได้,ธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ต,เชียงรำย 
 

Abstract 
The objective of this research was to 1) Find ways to increase income of Huanhimnam Chiangrai resort.  
2) Established appropriately strategy for increasing Huanhimnam Chiangrai resort profit. There are primary data 
and secondary data. This research method for primary data are earning from customer review questionnaire and 
manager interviewing, meanwhile secondary data will be analyzed from article theory and related research.    
According to the study, the results of the study were as most of customers who use the service were satisfied about 
the factor of marketing mix. In term of the product and marketing, they were satisfied at the level of satisfaction. 
In term of the prices, distribution channel, personnel, processes and physical they were extremely satisfied. After 
analyzing the internal environment (SWOT Analysis), the external environment (Five Force Model) and TOWS 
Matrix to be used in strategic formulation found that the best strategy for this study is online marketing strategy.  
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1. บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
จากปัญหาเศรษฐกิจและการคา้ของไทย และต่างประเทศท่ีชะลอตวัลงและถูกซ ้ าเติมดว้ยการแพร่ระบาดของ

ไวรัส Covid-19 ท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึนและมีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลประเทศต่างๆ เร่ิมออก
นโยบายเพ่ือรักษาและสกดักั้นการระบาดของโรคจนกระทบต่อการจ้างงาน รายไดแ้ละการด าเนินชีวิต ส าหรับ
ประเทศไทยพบว่ามีผูป่้วยใหม่เพ่ิมสูงข้ึนมากทางภาครัฐ จึงมีการออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวิกฤตการณ์
จากโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 และมีการสั่งปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงในการแพร่เช้ือฯ รวมทั้งออกมาตรการปิด
เมือง - ปิดประเทศ (Lockdown) ตามมา ท าให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยกเลิกการเดินทางและการ
จองห้องพกั ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ีหายไป สถานการณ์ของธุรกิจโรงแรมจึงหดตวัลงในทุกด้าน 
ทั้งจ านวนห้องพกั อตัราการเข้าพกัราคาห้องพกั การจัดประชุม/ สัมมนา และจ านวนนักท่องเท่ียว (ศูนย์วิจัย
ธนาคารออมสิน, 2563) ส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มลดลงในปี 2563 ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเชียงราย -45.51% (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) อีกทั้งในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงยงัมีโรงแรมท่ีพกัอีก
หลายแห่ง จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติท่ีมีการส ารวจทุกๆ 2 ปี พบว่า โรงแรมท่ีพกัในจงัหวดัเชียงรายมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 272 แห่ง ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 392 แห่งในปี 2559 และเพ่ิมสูงข้ึนอีกเป็น 637 แห่ง ในปี 
2561 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ส่งผลให้จ านวนผูม้าใช้บริการลดลง รายได้ของเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต มี
แนวโนม้จะลดลงในตั้งแต่ปี 2562 ทางเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรีบเร่งหาแนวทางเพ่ือให้ลูกคา้หันมา
ใชบ้ริการ เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต เพ่ิมมากข้ึน  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจในการหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายไดข้องเฮือนฮิม รีสอร์ต เน่ืองจาก
ธุรกิจโรงแรมท่ีพกัมีการแข่งขนัท่ีสูง จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลง ทั้งจากเศรษฐกิจท่ีหดตวัและการระบาดของ
เช้ือ COVID-19 และยงัจ านวนท่ีพกัท่ีเพ่ิมมากข้ึนในหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงท าให้โรงแรมท่ีพกัตอ้งแข่งขนักนัเพ่ือให้
ลูกคา้เลือกเขา้พกั 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมรายไดข้องเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงราย 
2. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดข้องเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงราย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงราย 
2. พฒันาการบริการให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (SWOT Analysis) คือ เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์

ของธุรกิจหรือองค์กร เพ่ือให้ทราบ ข้อดี ข้อเสียของ องค์กร ธุรกิจ จากมุมมองปัจจยัภายในและภายนอก โดย 
“Albert Humphrey” เป็นผู้เ ร่ิมแนวคิด (ขจรศักด์ิ มานะวิริยะกุล , 2557) ซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จข้ึนกบัการจดัการจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ภายในบริษทัให้เหมาะสมกบัโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดลอ้มภายนอก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541) 

ทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร (TOWS Matrix) เป็นเป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั  มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ ในการน า
เทคนิคท่ี เรียกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์นั้น (ณฐัพร น ้าแกว้ 2555) 

ทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Management) โดย Michael E. Potter (1980) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
“หลกัการพ้ืนฐานทัว่ไปในการแข่งขนัของธุรกิจ” และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่ากลยุทธ์ “เป็น
รูปแบบของการกระท าซ่ึงผูจ้ดัการใชเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร”  

ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (Five Forces Model) เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาวะการ
แข่งขนั (Competitiveness) ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการวิเคราะห์ แรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก 5 ขอ้ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อธรกิจท่ีเราอยู ่ไดแ้ก่ คู่แข่ง ลูกคา้ 
สินคา้ทดแทน ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ธุรกิจสามารถน าเคร่ืองมือน้ีมาใชวิ้เคราะห์
โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ออกจากธุรกิจนั้น หรือเพ่ือเอาขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไปใชใ้นการ
ปรับปรุงธุรกิจ (Thinkaboutwealth , 2020) 

ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction Theory) โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)  กล่าวว่า ระดบัความพอใจ
ของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภณัฑแ์ละ ความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงั
ของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบติั
ผลิตภณัฑห์รือการท างานของผลิตภณัฑเ์กิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value added) การสร้างคุณค่าเพ่ิม เกิดจากการผลิต (Manufacturing) 
และจากการตลาด (Marketing) รวมทั้งมีการท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total 
quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) คุณค่าท่ีมอบให้กบัลูกคา้จะตอ้ง
มากกว่าตน้ทุนของลูกคา้ (Cost) ตน้ทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่ก็คือ ราคาสินคา้ (Price) นัน่เอง 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) อา้งอิงจาก Kotler, 
Philip. (2000). Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ี
หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการ
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คิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปรได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจ
ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps (Kotler 1997) 

 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ปวีณวัช สุภานุสร (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรม

ประเภทบูติกในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเ ท่ียวนานาชาติ  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ดา้นราคา 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ยกเวน้ดา้น
ช่องทางและสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เหมือนฝน วุฒิกรภณัฑ ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทองกญัญา
รัตน์ พบว่าลูกคา้มีความพึง พอใจในส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใน การ
ให้บริการอยูใ่นระดบัพึงพอใจ และมีความพึงพอใจอยา่งยิ่งในดา้นบุคลากร   

ณัทธ์วีรินทร์ ทพัวนานต์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
โรงแรมกบัความภกัดีของลูกคา้โรงแรมบา้นนนัทิรี จงัหวดัระยอง ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการในดา้น
ผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด และระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรต ่าท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดี ลูกคา้มี
ความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีแตกแต่งกนั 

จิรัฎฐ ์อคัรรัศมีโภคิน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์ธุรกิจ และกลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งพนัในอุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญักบัสถานท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางสะดวก ส่วนประสมการตลาดควรไดรั้บการพฒันาและเช่ือมโยงกบั
ผูใ้ช้บริการผ่านพฤติกรรมการค้นหาขอ้มูลต่างๆ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดกลยุทธ์ระดบัองกรคือ กลยุทธ์การ
เจริญเติบโตโดยมุ่งเน้นความเช่ียวชาญทั้งแนวด่ิงและแนวระนาบ กลยุทธ์ธุรกิจ คือ การมุ่งเน้นการสร้างความ
แตกต่าง และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ดา้นการตลาด คือ กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดธุรกิจ 

จนัเพญ็ ทารักษ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการและความพึง
พอใจต่อส่วนประสบการตลาดบริการของลูกคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์ พทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นดารสร้างและน าเสนอทางกายภาพ
บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

พฒันมณฑ์ ชาญพิชยั (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาการเติบโตของโรงแรม  The Fusion Suites Bangkok 
และก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั พบว่า ความพึงพอใจต่อการท างานของพนกังาน ดา้นมนุษย์สัมพนัธ์ดีท่ีสุด 
ความพึงพอใจต่อความสะอาด ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องดีท่ีสุดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ห้องอาหาร ดา้นคุณภาพของอาหารดีท่ีสุด 
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3. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ในการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการจ านวน 48 ท่าน และท าการสมัภาษณ์

ผูจ้ดัการ เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ านวน 1 ท่าน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยขอ้มูลปฐมภูมิจะท าการ

แจกแบบสอบถามผูม้าใชบ้ริการและสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิจะท าการศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

เคร่ืองมือในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี คือ การแจกแบบสอบถามผูม้าใชบ้ริการและการสัมภาษณ์

ผูจ้ดัการ เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต โดยแนวค าถามดงัน้ี 
1. ส่วนของแบบสอบถามนั้นไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนผสมการตลาดการบริการท่ีมาให้บริการ

เฮือนฮิมน ้า  รีสอร์ต จ.เชียงราย 
2. ส่วนการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต นั้นจะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended question) มี

แนวทางดงัน้ี 
2.1 ประวติัความเป็นมาของเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต 
2.2 กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ตในปัจจุบนั 
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ของเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต 
2.4 การวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5 (Five Force Model) ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ทางผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์โดยน าขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามไปประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ีและร้อยละ และท าการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ของเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ตและวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5  (Five Force 
Model) จากขอ้มูลแบบสอบถามร่วมกบัการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต เพ่ือท าการก าหนดกลยุทธ์ ดว้ย 
TOWS Matrix และท าการประเมินเพ่ือตดัสินใจเลือกกลยทุธ์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมรายไดข้อง เฮือนฮิมน ้ า 
รีสอร์ต จ.เชียงราย 
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4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางการพฒันากลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมรายไดข้อง เฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงราย พบว่า
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้พกัจ านวน 2 คืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว/
พกัผอ่น ร่วมเดินทางกบัเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน โดยผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัคือตนเอง และท าการโทร
จองกบัทางรีสอร์ตเป็นส่วนใหญ่ ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า
ในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มีความพึงพอใจอยา่งยิ่ง  

โดยกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับใชก้บัสภาพปัญหาปัจจุบนัของรีสอร์ตคือการใชก้ลยทุธ์การตลาดออนไลน์ 
เน่ืองจากการท าการตลาดออนไลน์จะท าให้รีสอร์ตเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  มากยิ่งข้ึน และยิ่งไปกว่านั้นจะท า
ให้รีสอร์ตสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 30 ปี ท่ีนิยมจองท่ีพกัผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีให้ความ
สะดวกมากกว่า 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  นทัธ์วีรินทร์ ทพัวนานต์ (2556) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการโรงแรมบา้นนนัทรี จงัหวดัระยอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26 – 50 ปี      มี
สถานภาพโสด มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวส่วนตวั สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   จนัเพ็ญ ทารักษ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการและความพึงพอใจต่อส่วนประสบการตลาดบริการของลูกคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์ พทัยา จงัหวดั
ชลบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางไปเพ่ือพกัผอ่นและท่องเท่ียว บุคคลท่ีร่วมเดินทางเป็นเพ่ือนร่วมงาน เขา้พกัเฉล่ีย 2 
คืน โดยจองห้องพกัล่วงหนา้กบัพนกังานโรงแรมโดยตรง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงแรมคือเพ่ือน
ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พฒันมณฑ์ ชาญพิชยั (2555) ไดศึ้กษาปัญหาการเติบโตของโรงแรม The Fusion Suites 
Bangkok และก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี เขา้พกั 
2 – 3 คืน วตัถุประสงคเ์พ่ือพกัผอ่น สอดคลอ้งกบั จิรัฎฐ ์อคัรรัศมีโภคิน (2553) ไดศึ้กษากลยทุธ์ธุรกิจ และกลยทุธ์
การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งพนัในอุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาไดท้ าการก าหนดกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ไม่สอดคลอ้งกบั      ปวีณวชั สุภา
นุสร (2556) ท่ีศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติกในจังหวดั
เชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวนานาชาติ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายอุยูใ่นช่วง 20 – 35 ปี ท่ีมีการเดินทางร่วมกบั
ครอบครัว และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส เน่ืองจากประเภทของโรงแรมท่ีใชใ้นการศึกษามีความแตกต่างกนั ไม่
สอดคลอ้งกบั เหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ ์(2560) ไดศึ้กษากลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทอง
กัญญารัตน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ   21 - 30 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ มีรายได้ระหว่าง 
20,001 – 30,000 บาทต่อปี เน่ืองจากธุรกิจท่ีใชศึ้กษานั้นมีความแตกต่างกนั 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการวิเคราะห์ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (SWOT Analysis) 

และสภาพแวดลอ้มภายนอก (Five Force Model) เพ่ือน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือใชใ้นก าหนดกล
ยทุธ์ และสามารถก าหนดกลยทุธ์ได ้4 กลยทุธ์ดงัน้ี 1 ) กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ 2 ) กลยทุธ์เพ่ิมความหลากหลาย
ของห้องพกั 3 ) กลยทุธ์การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 4 ) กลยทุธ์ลดตน้ทุน และทางผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินทางเลือก
โดยใชก้ารก าหนดความเหมาะสมจ านวน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความพร้อมของรีสอร์ต 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้น
เวลา 4) ดา้นความคุม้คา้ โดยกลยุทธ์ท่ีประเมินว่าเหมาะสมท่ีสุดมี คือ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และเน่ืองจาก
ปัจจุบนัสังคมออนไลน์นั้นเติมโตข้ึนเร่ือยๆ ทุกคนสามารถติดต่อส่ือสาร และสามารถรับข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว
ผา่นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ การท าการตลาดออนไลน์นั้นแมจ้ะใชง้บประมาณท่ีสูง แต่เป็นการลงทุนระยะยาว
ท่ีท าให้สามารถติดต่อกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน และทางผูศึ้กษาขอเสนอให้ทางเฮือนฮิมน ้ า รีสอร์ต ใชก้ล
ยุทธ์การลดต้นทุนร่วมไปด้วยเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆลง เพ่ือเพ่ิมผลก าไร และรับมือกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวมีจ านวนลดลง  

ในการเก็บแบบสอบถามเพียงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฮือนฮิมน ้า รีสอร์ต จ.เชียงรายอาจไม่เพียงพอ ควรท าการเก็บ
แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ใชบ้ริการเฮือนฮิมน ้ า  รีสอร์ต จ.เชียงราย ในบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือทราบ
สาเหตุ และเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด และการสมัภาษณ์เพียงผูจ้ดัการรีสอร์ตเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจท า
การสัมภาษณ์พนกังานของรีสอร์ตเพ่ิม เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้การท างานมีของรีสอร์ต  
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ผ่าน 360 Virtual Tour NPA 

Factors Affecting toward Buying Decision on Non-Performing Assets (NPA) of 
Government Housing Bank Head Office via 360 Virtual Tour NPA 

 

ธัญรดา ล่องพานิชย์1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 
Thanrada Longpanich and Nattapan Buavaraporn 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านความแตกต่างของด้านประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม และ
ความสัมพนัธ์ของด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  360 Virtual Tour NPA ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของลูกค้าท่ีมาติดต่อซ้ือทรัพย์ฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 
ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงท าการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก จ านวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
อาชีพและรายได ้จะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์แตกต่างกนั ดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะวตัถุประสงค์ 
ประเภทและระยะเวลาในการตดัสินใจ จะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีแตกต่างกนั และดา้นการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ท่ีส่งต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Beta = 0.283) 
ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Beta = 0.177) ตามล าดบั และจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ซ่ึงดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ลูกคา้ส่วน
ใหญ่คิดว่าการดูทรัพยผ์่านระบบจะมีขั้นตอนท่ีใชง่้ายและไม่ซบัซ้อน และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพการ
ใชง้าน พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่คาดหวงัว่าระบบสามารถช่วยในการเปรียบเทียบทรัพยไ์ดห้ลายท่ี/คดักรองทรัพยเ์พ่ือ
ประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากระบบยงัไม่เคยมีผูใ้ชง้านมาก่อน จึงควรให้ความส าคญักบัขั้นตอนท่ีง่ายต่อการใช้
งาน และสภาพทรัพยใ์นระบบตอ้งมีความเหมือนสภาพจริงมากท่ีสุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ใน
การใชง้านระบบงานดงักล่าว  

 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, กำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยี, กำรตัดสินใจซือ้, 360 Virtual Tour NPA 
 

Abstract 
This research has a purpose to study differences in demographic, behavior and an acceptance and use of 360 
Virtual Tour NPA technology affecting toward buying decision on Non-Performing Assets (NPA)  of customers 
who contact Government Housing Bank, Head Office in order to buy Assets including mixed method by using 
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questionnaire of  400 customers as quantitative research and using in- depth interview for 10 customers as 
qualitative research.  The finding reveals that different demographic, especially occupation and income will have 
different buying decision on assets.  Behavior of customers with the different purpose, type and term of making 
decision will have different buying decision on assets.  An acceptance and use of technology the affecting to the 
buying decision of Assets include facilitating condition (Beta =  0.283)  and performance expectance (Beta = 
0.177) , sequentially.  Data from in-depth interviews, it was found to be consistent as the data obtained from the 
questionnaire which facilitating condition, most customers think that viewing assets through the system will be 
simple and easy to use and performance expectance, most customers expect the system to be able to compare 
assets in multiple locations / to screen assets for decision making. Because the system has never been used before 
and a new technology that important to the steps are easy to use and assets conditions in the system must be as 
identical as possible, in order to increase the confidence of customers in the use of the system . 
 
Keywords: Behavior, Acceptance and use of technology, Buying decision, 360 Virtual Tour NPA 
 

1. บทน า 
 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจัยพ้ืนฐานส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์การมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองเป็น
พ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนส่วนใหญ่ท่ี
ยงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารท่ีมีพนัธ
กิจหลกัในการท าให้คนไทยมีบ้าน เพ่ือให้เป็นสถาบนัการเงินหลกัของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชน 
โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้้อยและปานกลางไดมี้ท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง (https://www.ghbank.co.th/about/history) 
แต่จากการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยและรายไดป้านกลางไดมี้โอกาสมีท่ี
อยูอ่าศยัเป็นของตนเองนั้น ส่งผลให้การเขา้ถึงสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางเพ่ิมสูงข้ึน 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลให้ลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารจ านวนมาก ไม่สามารถช าระหน้ีให้กับ
ธนาคารฯ จนก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือ Non-Performing Loan (NPL) เป็นจ านวนท่ีสูงข้ึน ธนาคารฯ
ตอ้งหาแนวทางและมาตรการในการแกไ้ข โดยการเขา้ไปประมูลซ้ืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารรับจ านองไว ้จึงเป็น
ท่ีมาของทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร หรือ Non-Performing Assets (NPA) ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของลูกหน้ี
ธนาคารฯท่ีมีปัญหาในการผอ่นช าระหน้ีหรือไม่สามารถช าระหน้ีต่อธนาคารได ้ธนาคารฯ จึงยื่นฟ้องต่อกรมบงัคบั
คดีเพ่ือยึดทรัพยแ์ละน าออกประมูลขายทอดตลาดเพ่ือเปล่ียนทรัพยสิ์นให้เป็นเงินกลบัมาช าระหน้ีแก่ธนาคารฯ 
และระหว่างท่ีธนาคารฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นรอการขายนั้น ธนาคารฯตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายในการ
ดูแลรักษาสภาพทรัพยฯ์ ให้มีสภาพพร้อมขาย  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน ้า – ไฟฟ้า) ค่าใชจ่้ายส่วนกลางท่ีตอ้งจ่ายทุก
เดือน ค่าจา้งดูแลทรัพยฯ์ เพ่ือป้องการสูญหายของทรัพยฯ์ เป็นตน้ (ลกัษณ์นารา ฤทธ์ิเจริญ, 2558) ซ่ึงขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ณ ส้ินปี 2563 พบว่าทรัพยสิ์นรอการขายท่ีธนาคารถือ
กรรมสิทธ์ิ มีจ านวนมากถึง 15,180 รายการ ดงันั้น ธนาคารฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่งระบายทรัพยสิ์นรอการขายท่ี
ธนาคารถือครองอยู่ให้ไดม้ากท่ีสุด  และปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะ
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พฤติกรรมการคน้หาทางออนไลน์นั้นเขา้มามีบทบาทอย่างมาก ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึงโอกาสของธนาคารฯ ในการ
พฒันาช่องทางเพ่ือตอบโจทยต่์อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงการดูทรัพยผ์่าน 360 Virtual Tour NPA จะเป็นการดู
ทรัพย์ทั้งสภาพภายนอกและภายในทรัพยฯ์ได้แบบออนไลน์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการเข้าถึงทรัพยฯ์ของลูกคา้ 
เสมือนยืนอยูใ่นสถานท่ีจริงแบบ Virtual Reality  เพ่ือประกอบการตดัสินใจของลูกคา้และอ านวยความสะดวกใน
การลดการเดินทางไปยงัท่ีตั้งทรัพยฯ์ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกทั้งเป็นแนวทางในการลด
ขั้นตอนในการท่ีพนกังานตอ้งเดินทางไปเปิดบา้นให้ลูกคา้ดูทรัพย ์ณ ท่ีตั้งทรัพยฯ์ ก่อนการท าสญัญาจะซ้ือจะขาย 
เพ่ือเป็นการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็วแก่ลูกคา้และผูป้ฏิบติังานของ
ธนาคารฯ  

โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายผ่าน 360 Virtual Tour NPA 
ของลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง
ประชากร ลกัษณะพฤติกรรม และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีต่อ 360 Virtual 
Tour NPA ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์ โดยผูวิ้จยัคาดว่าการศึกษาและการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจดัการทรัพยฯ์ ให้เกิดประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ให้แก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงทรัพยฯ์ 
มีทางเลือกในการเปรียบเทียบทรัพยฯ์ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ และการศึกษาพฤติกรรม ท าให้เขา้ใจถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาและก าหนดนโยบายต่างๆของธนาคารฯ ให้สอดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขายทรัพยฯ์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารฯ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2534) ไดอ้ธิบายลกัษณะทางประชากรท่ีประกอบไปดว้ย อาย ุเพศ สถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม ระดบัการศึกษา และระดบัรายได้ สรุปว่า คนท่ีมีคุณลกัษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกนั ดงัน้ี เพศ (Sex) เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค เหตุเพราะความแตกต่างของเพศจะมี
การรับรู้ มีความคิด การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงมกัเกิดจากการเล้ียงดูเป็นสาเหตุหลกัเพราะการอบรมบ่มนิสยั
ตั้งแต่เด็กในสมยัก่อนการเล้ียงดูเด็กแต่ละเพศมีความแตกต่าง เด็กเพศชาย จะเล้ียงดูให้เด็กมีความกล้าคิด กลา้
แสดงออกส่งผลให้เด็กมีภาวะความเป็นผูน้ า ส่วนเด็กเพศหญิงจะสอนให้มีมารยาทเป็นแม่บา้นแม่เรือนจะตอ้งมี
บุคลิกเรียบร้อยเป็นผูต้ามท่ีดี โดยการเล้ียงดูดงัขา้งตน้มีผลท าให้เพศชายจะมีความกลา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า
มากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นเทคโนโลยี แต่ในยุคปัจจุบนัอาจมีการเปล่ียนแปลงไปมากยิ่งข้ึน อายุ 
(Age) อายจุะเป็นการแสดงวยัของบุคคลท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าจะสามารถเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ิงอ่ืน ๆ ไดม้ากยิ่งข้ึน รวมถึงในแต่ละช่วงอายุจะมีการเลือกซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีผ่านมาจาก
ประสบการณ์ ความสนใจของแต่ละช่วงอายกุ็จะมีความแตกต่างกนัออกไป ระดบัการศึกษา (Education) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างกนัของแต่ละบุคคลทั้งในเร่ืองการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซ่ึงผูท่ี้มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มการบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานท่ีดีมีศกัยภาพในการหารายไดท่ี้สูงกว่า จึงเป็นเหตุให้มีการบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ
มากกว่า อาชีพ (Occupation) มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพราะเป็นเส้นทางท่ีสามารถหารายได ้มีผลกบัการ
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บริโภคสินคา้ หรือบริการ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น ระดบั
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้า ก็จ าเป็นจะต้องสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับตนเอง และ รายได้ (Income) มีผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคแตกต่างกนัออกไป เช่น บุคคลท่ีมีรายไดสู้งจะมีอ านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการท่ีดีมี
คุณภาพ ส่วนบุคคลท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าจะเลือกซ้ือสินค้า หรือบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการในการด ารงชีพท่ี
คุม้ค่า คุม้ราคา ไม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค (Customer’s Behavior) 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler, P., & Keller, K., 2009) เป็นการคน้หาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการตั้งค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้สามารถจดักล
ยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ยWho,What,Who,When,Where และ How เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ 
หรือ 7 Os ประกอบไปดว้ย Occupants,Objects,Objectives,Organizations,Occasions,Outlets และ Operations ไดแ้ก่ 
ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  ท าไม
ผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the 
buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 
และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?)  

ทฤษฎกีารยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) 
Venkatesh, Davis and Morris (2003)(อา้งใน สิงหะ ฉวีสุข และ สุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2012) ไดเ้สนอทฤษฎีท่ี

สร้างข้ึนจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology:  UTAUT)  ได้ศึกษาบริษัทและองค์กร 4 แห่งท่ีก าลัง
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นองคก์รท่ีมีความแตกต่างทางเทคโนโลยี ลกัษณะองคก์รประเภทอุตสาหกรรม
หน้าท่ีองค์กรและลกัษณะการใชง้านเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านระบบ จ านวนทั้งส้ิน 654ราย 
ทดสอบหาความเช่ือมัน่และความตรงดว้ยวิธีทางสถิติ Cronbach’s Alpha ไดค้่าเท่ากบั 0.70 และวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดว้ยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares (PLS) ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากตารางข้างต้น
พบว่ามี 4 ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ (Behavioral Intention) และการ
ใชง้านระบบ (Use Behavior)ไดแ้ก่ความคาดหวงัต่อการปฏิบติังาน (Performance Expectancy) คือ ระดบัความเช่ือ
ของบุคคลว่าการใชร้ะบบจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังาน ความคาดหวงัดา้นความพยายามของผูใ้ชง้าน
ระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดับความง่ายในการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ อิทธิพลจากสังคม (Social 
Influence) คือ ระดบัการเขา้ใจของแต่ละบุคคลถึงความส าคญัท่ีจะเช่ือว่าควรใชร้ะบบใหม่ๆ  และสภาพของส่ิง
อ านวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดบัความเช่ือของบุคคลว่าองคก์รและส่ิงอ านวยความ
สะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีอยูมี่ส่วนช่วยสนบัสนุนต่อการใชง้าน 

แนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer Decision Process) 
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ และ
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ (P.Kotler and 
K.L.Keller, 2012 : 188) โดยการรับรู้ถึงความตอ้งการ (need arousal) หรือ การรับรู้ถึงปัญหา (problem recognition) 
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หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว 
อว้น ฯลฯ การคน้หาขอ้มูล (information search) ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑอ์นัเน่ืองมาจากการกระตุน้ต่างๆ 
แลว้ ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลในตวัผลิตภณัฑ์นั้น เพ่ือประกอบการตดัสินใจ ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งให้ความ
สนใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลท่ีผู ้บริโภคจะเข้าไปแสวงหา การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) 
ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ท่ีใชพิ้จารณาการตดัสินใจซ้ือ 
(purchase decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงหลงัจากมีการประเมินผลทางเลือกในขั้นท่ี 3 จะ
ช่วยให้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึน
หลงัจากประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) และเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ในท่ีสุด และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (post purchase Behavior) เป็นความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจหลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้  

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
1) จิรนันทร์ อนุสรณ์พานิช (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภท

ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์น
รอการขายของธนาคารออมสิน โดยท าการศึกษา จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม ผูท่ี้เขา้มา
เยี่ยมชม ในงานมหกรรมทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินทั้ง 18 ภาค จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงผูฯ้ท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยฯ์ท่ีแตกต่าง
กนั  และพบว่าผูท่ี้มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และ 5-6 คน ท่ีการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นฯจะแตกต่าง
กัน ผูท่ี้มีความต้องการประเภทท่ีอยู่อาศยั ประเภทบ้านเด่ียว, ประเภทบ้าน แฝด และประเภทคอนโดมิเนียม/ 
อาพาร์ทเมน้ท ์เท่านั้น ท่ีการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นฯจะแตกต่างกนั  

2) ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของสถาบนัการเงิน วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัจนัทบุรี ภายใต้การปล่อย
สินเช่ือของสถาบนัการเงิน โดยท าการศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีความประสงค์จะซ้ือบา้นจดัสรรในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรแตกต่างกนั และสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือด้าน
เทคโนโลยี 

3) จรีานุช ศรีสุรีย์ไพศาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลกบักลยทุธ์ทางการตลาดของทรัพยสิ์นรอการขาย 
: กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลกบักลยทุธ์ทางการตลาด
ของ ทรัพย์สินรอการขาย โดยท าการศึกษา ผูส้นใจทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร 
จ านวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า มีลกัษณะการถือครองท่ีอยูอ่าศยัเป็น
ของบิดา/มารดา หรือญาติ และไม่เคยมีประสบการณ์ ในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งการทรัพยป์ระเภททาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น 
เหตุผลในการซ้ือเพ่ือขยาย ครอบครัว ราคา 500,001 - 1,000,000 บาท และกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ดา้นกายภาพและการน าเสนอ มีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด  
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4) ลักษณ์นารา ฤทธ์ิเจริญ (2558) ศึกษาวิธีการในการสนบัสนุนการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายของบริษทั
บริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย วัตถุประสงค์ ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการสนบัสนุนการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการ
ขายของบริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย โดยท าการศึกษา ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินทรัพยร์อการขายของบริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าวิธีสนบัสนุนการขายสินทรัพย์
รอการขายของบริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย คือ วิธีการขายบา้นเด่ียวพร้อมตกแต่งปรับปรุงรูปแบบบ้าน 
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ทั้งดา้นราคาและอตัราเงินดาวน์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือรูปแบบ
สินทรัพยร์อการขายต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือในดา้นราคาโดยรวมแตกต่างกนั 

5) เฉลิมพล สุวรรณบุปผา (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) ออนไลน์ของลูกคา้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ
ปัจจยัดา้นการยอมรับ เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยท าการศึกษา จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 185 ชุด และการ
สมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก จ านวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้สนใจท่ีจะซ้ือทรัพยฯ์ ประเภทบา้นเด่ียว และลูกคา้
มีความคิดเห็นในการ ยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเขา้มาติดต่อท่ีธนาคาร สามารถเขา้ร่วม
ประมูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

6) กรรณิการ์ คงทอง (2561) ศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบ้ีบูม
เมอร์และ เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัดา้นการยอมรับและใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี
ผลต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยท าการศึกษา  จากผู้ท่ี เคยใช้งานเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวนั จ านวน 400 คน ผลการศึกษา ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 
โดยมีปฏิสัมพนัธ์ตามประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีแต่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ตามเพศและอายุ ในขณะท่ีปัจจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบแต่มีปฏิสมัพนัธ์ตามเพศ และอาย ุอยา่งมีนยัส าคญั 

7) นัทธมน มั่งสูงเนิน (2/560) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูสู้งอายุ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการ
สุขภาพผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูสู้งอายุ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุท่ีมีประสบการณ์ใชง้าน
บริการสุขภาพผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะใช้งานบริการสุขภาพผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยา่งมีนยัส าคญั 
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     กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม     

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจัยฉบบัน้ีเป็นการวิจยัผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และผูวิ้จยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบสะดวก ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาติดต่อซ้ือทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ โดยในแต่ละวนัมีลูกคา้เขา้มาติดต่อท่ีธนาคารฯ เฉล่ียต่อวนัเป็นจ านวน 15-20 คน ซ่ึง ณ 
ส้ินปี 2563 มีจ านวนลูกคา้ประมาณ 4,800 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มลูกคา้รายย่อย จ านวน 5 คน และกลุ่มนกัลงทุน 
จ านวน 5 คน  เพ่ือสมัภาษณ์ให้ทราบถึงมุมมองหรือปัญหาเชิงลึกของดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีต่อ 
360 Virtual Tour NPA 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
สถิติเชิงพรรณนา : เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารซ้ือทรัพยฯ์ ประเภท

ด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

- เพศ               - อาย ุ      - สถานภาพ   
- ระดบัการศึกษา  - อาชีพ   - รายไดต่้อเดือน 

พฤตกิรรมของลูกค้า(Customer’s Behavior)  
- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือทรัพย ์NPA 
- ประเภททรัพย ์NPA ท่ีสนใจจะซ้ือ   
- ส่ิงท่ีคาดหวงัในการซ้ือทรัพย ์NPA 
- ขอ้พิจารณาในการซ้ือทรัพย ์NPA 
- ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือทรัพย ์NPA  
- ช่องทางท่ีลูกคา้ใชใ้นการซ้ือทรัพย ์NPA 
(การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws และ 1H ;  
Philip Kotler, 2009 ) 
 
การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี(UTAUT) 
- ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
- ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
- อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 
- สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating 
Conditions)  (Venkatesh, Davis and Morris, 2003) 

การตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ผา่น 360 Virtual Tour NPA 
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ทรัพยฯ์ ส่ิงท่ีคาดหวงักบัทรัพยฯ์ ขอ้พิจารณาในการซ้ือทรัพยฯ์ระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์ และช่องทางใน
การพิจารณา แสดงเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นยอมรับ
และการใชเ้ทคโนโลยี แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน : เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลูกค้าท่ีมีลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ท่ีแตกต่างกนั สมมตฐิานการวจิยัที่ 2 ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยฯ์ 
ท่ีแตกต่างกนั และสมมติฐานการวจิัยที่ 3  การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 360 Virtual Tour NPA ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผูวิ้จัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกคา้ มาถอดข้อมูล เพ่ือสรุปประเด็นท่ีมีความส าคญัและ

สอดคล้องกับตวัแปรในหัวข้องานวิจัย โดยน าค าตอบท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มขอ้มูล 
(coding) เพ่ือหาประเด็น (theme) เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีสามารถน ามาจัดกลุ่มเดียวกันได้ และเห็น
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มท่ีเป็นสาเหตุของแต่ละปัจจยั เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีแทจ้ริงในดา้นการยอมรับ
และการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีต่อ 360 Virtual Tour NPA โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูล
ท่ีรวบรวมมาท าการ coding หรือจดักลุ่มเป็นประเภทขั้นแรก (First-ordercategory) เท่านั้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 31 ปี - 40 ปี สถานภาพโสด           

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 45,000 บาท                
ดา้นพฤติกรรม พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารซ้ือทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยัเอง มีความตอ้งการซ้ือประเภท
บา้นเด่ียว มีส่ิงท่ีคาดหวงักบัทรัพยฯ์ ในดา้นของราคาท่ีต ่ากว่าทอ้งตลาดทัว่ไป มีขอ้พิจารณาในการซ้ือทรัพยท่ี์มี
ราคาถูก โดยมีระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือทรัพย์ฯอยู่ท่ี 3-6 เดือน ผ่านช่องทาง Website ghbhomecenter ในการ
พิจารณาซ้ือทรัพยฯ์ และดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความส าคญัในดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ความคาดหวงัในความพยายาม ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน และดา้นอิทธิพล
ของสงัคม ตามล าดบั 

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน  
ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ท่ีแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะอาชีพและรายได้ ท่ีแตกต่างกันจะมีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีมีพฤติกรรมในการซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีแตกต่างกนั
จะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ท่ีแตกต่างกนั ผล



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1042 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การศึกษาพบว่า ดา้นพฤติกรรมในการซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะวตัถุประสงค ์ประเภททรัพยฯ์ และการ
ใชร้ะยะเวลาตดัสินใจนั้น จะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 360 Virtual Tour NPA ของลูกคา้ท่ีมาติดต่อ
ขอซ้ือทรัพยฯ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 360 Virtual Tour NPA ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์น
รอการขาย เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ  ตามล าดบั       
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA)  

   
จากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่  ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) 

และดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือ เม่ือพิจารณา
จากค่า Beta พบว่าส่งผลในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) (Beta = 
.283) และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) (Beta = .177) ตามล าดบั ในขณะท่ีดา้นความคาดหวงัในความ
พยายาม (X2) ด้านอิทธิพลของสังคม (X3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจซ้ือทรัพย์ฯ ตวัแปร
พยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ไดไ้ดร้้อยละ 13.3 (Adjusted R2 = .133) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุ
คุณเท่ากับ .377 (R = .377) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .346 (S.E.est = .346) และ
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y1 = 3.073 + .143 (X1) + .008(X2) + .062(X3) +.217(X4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ B S.E.est Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.073 .224  13.704 .000* 
ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) .143 .045 .177 3.182 .002* 
ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (X2) .008 .052 .010 .162 .871 

ดา้นอิทธิพลของสงัคม (X3) .062 .056 .061 1.105 .270 
ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) .217 .044 .283 4.969 .000* 

R = .377   R2 = .142  Adjusted R2 = .133   S.E.est = .346 
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ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ตารางที่ 2  ด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 360 Virtual Tour NPA ท่ีได้ผลมาจากประโยคท่ีพูดแบบ
สมัภาษณ์                             

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระหว่างข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ปัจจยัการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความคาดหวงั

ในประสิทธิภาพการใชง้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังาน
ใหญ่ ตามล าดบั ซ่ึงจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และระดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบว่า 

Theme  สาเหตุหลกั สาเหตุย่อย ตวัอย่างประโยคทีพู่ด (ความคดิเห็นส่วนใหญ่) 

ด้านความ
คาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ 

การเขา้ถึงขอ้มูล
ทรัพย ์

เปรียบเทียบทรัพยไ์ด ้
หลายท่ี/คดักรองทรัพยฯ์
ประกอบการตดัสินใจ   

9 จาก 10 คน 

อนัน้ีดีมากไม่ตอ้งเดินทางไปดูทรัพยฯ์หลายๆ
แปลง มีส่วนช่วยในการคดักรองเบ้ืองตน้เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ 

เห็นสภาพทรัพยฯ์ไดม้ากกว่า
การดูภาพน่ิง 
8 จาก 10 คน 

ถา้มี 360 ก็ดีเลย ปกติดูภาพน่ิงเห็นแค่ประตูร้ัว 360 
ท าให้เห็นสภาพทรัพยฯ์หลายมุมมากข้ึน 
ทั้งชั้นบน ชั้นล่าง ห้องน ้ า หอ้งนอน 

ด้านความ
คาดหวงัใน

ความพยายาม  
 

การเขา้ถึงระบบ เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทรัพยฯ์ได้
อยา่งรวดเร็วและหลากหลาย 

9  จาก 10 คน  

เป็นส่ิงท่ีท  าให้ทรัพย ์NPA ดูมีอะไรมากข้ึน เพราะ
ทรัพย ์ธอส. ก็หลากหลายอยูแ่ลว้ ตวัน้ีจะเป็น

ช่องทางในการเขา้ถึงดีกว่าภาพน่ิง 
ดูทรัพยฯ์ได ้24 ชัว่โมง 

8  จาก 10 คน  
อารมณ์เหมือนช็อปออนไลน์ คน้หาไดต้ลอด อยาก

ดูตอนตี 1 ก็เขา้ชมไดเ้ลย 
ด้านอทิธิพล
ของสังคม 

อิทธิพลท่ีมีผล
ต่อใชง้าน 

การแนะน าของพนกังาน
ธนาคารฯ 

8 จาก 10 คน 

มีส่วนเยอะ เพราะส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้อยา่งเราก็
อยากไดค้  าแนะน าจากพนกังานเจา้ของเร่ือง 

มากท่ีสุด 
สังคมออนไลน์เขา้มามี

บทบาท 
7 จาก 10 คน 

สังคมออนไลน์และการแข่งขนัเขา้มามีบทบาท  
360 จะช่วยให้ลูกคา้ไดมี้ช่องทางในการเขา้ถึง

ทรัพยฯ์ท่ีหลากหลายและสะดวกข้ึน 
ด้านสภาพส่ิง
อ านวยความ
สะดวกในการ

ใช้งาน 

ความง่ายต่อการ
ใชง้าน 

มีขั้นตอนท่ีใชง่้ายและ  
ไม่ซบัซอ้น 
9  จาก 10 คน 

จากท่ีนอ้งอธิบาย และแสดงเป็นตน้แบบในรูปก็ดู
ใชง่้าย ใชไ้ดป้กติ เพราะดูทรัพยผ์า่น Web และจอง

ทรัพยผ์า่น App อยูแ่ลว้ 
ไดรั้บการแนะน าจากพนกังาน

ธนาคารฯอยา่งเพียงพอ 
8  จาก 10 คน 

ถา้มีพนกังานธนาคารฯคอยแนะน าการใช ้ก็จะท า
ให้เรารู้สึกอยากเขา้ถึง 360 มากข้ึน อาจจะท าให้
จ  านวนคร้ังท่ีตอ้งเขา้มาติดต่อเคาน์เตอร์นอ้ยลงได ้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1044 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ลูกคา้คิดว่าการดูทรัพยผ์า่น 360 Virtual Tour NPA จะมีขั้นตอน ท่ี
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และระดบัความส าคญัในระดบั มากท่ีสุด  ต่อมาลูกคา้คิดเห็นว่า การ
ไดรั้บค าแนะน าจาก คู่มือ หรือ ผูส้อน เช่น พนกังานธนาคารฯ หรือคนรอบขา้งอยา่งเพียงพอ จะท าให้สามารถใช้
งาน 360 Virtual Tour NPA ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และระดบัความส าคญัในระดบั 
มากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในการสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่คิดว่าการดูทรัพยผ์่าน 360 Virtual 
Tour NPA จะมีขั้นตอนท่ีใชง่้ายและไม่ซับซ้อน จ านวน 9 จากทั้งหมด 10 คน  และลูกคา้คิดว่าไดรั้บการแนะน า
จากพนักงานธนาคารฯอย่างเพียงพอ จะท าให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จ านวน 8 คน จาก
ทั้งหมด 10 คน ตามล าดบั และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้าน พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัว่า 360 
Virtual Tour NPA จะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบทรัพย์ เพ่ือคดักรองในการตดัสินใจ เม่ือต้องการดูทรัพย์ใน
หลายๆท่ี ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 และระดบัความส าคญัในระดบั มากท่ีสุด และคาดหวงัว่า 360 Virtual Tour NPA 
เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลทรัพยไ์ดดี้กวา่ดูทรัพยแ์ค่ภาพน่ิง ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และระดบัความส าคญั
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในการสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ มีความคาดหวงัว่า 360 
Virtual Tour NPA สามารถช่วยในการเปรียบเทียบทรัพยไ์ดห้ลายท่ีและคดักรองทรัพยเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจ
ได ้ จ านวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน ต่อมาลูกคา้มีความคาดหวงัว่า 360 Virtual Tour NPA  ช่วยในการเห็นสภาพ
ทรัพยไ์ดม้ากกว่าการดูภาพน่ิง จ านวน 8 คน จากทั้งหมด 10 คน ตามล าดบั  

อภปิรายผลของการศึกษา 
อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1  จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีมีลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะทางดา้นอาชีพแตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอ
การขายของธนาคารฯ แตกต่างกนั ซ่ึงอาชีพท่ีแตกต่างกนันั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรนนัทร์ อนุสรณ์พานิช 
(2560) ท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมพ้ืนท่ีจดัแสดงทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกัน และรายไดท่ี้แตกต่างกันนั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ท่ีกล่าวว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรแตกต่างกนั 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีมีลกัษณะดา้น
พฤติกรรมในการซ้ือทรัพยฯ์ ท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะวตัถุประสงค ์ประเภททรัพยฯ์ และการใชร้ะยะเวลาตดัสินใจ
นั้น จะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนันั้น มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจีรานุช ศรีสุรียไ์พศาล (2559) ท่ีกล่าวว่า ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการต่อกลยทุธ์ทางการตลาดของ
ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร จ าแนกดา้นเหตุผลในการซ้ือท่ีอยู่อาศยั พบว่ามีความ
แตกต่างกนัและมีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์ทางการตลาดของทรัพยสิ์นรอการขาย ประเภททรัพยท่ี์สนใจแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษณ์นารา ฤทธ์ิเจริญ (2558) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือรูปแบบสินทรัพยร์อ
การขายต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือในดา้นราคาโดยรวมแตกต่างกนั และระยะเวลาตดัสินใจแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ท่ีกล่าวว่า ระยะเวลาในการตดัสินใจท่ีต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรแตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 360 
Virtual Tour NPA ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสภาพ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ  ตามล าดบั ซ่ึงดา้นสภาพส่ิงอ านวย
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ความสะดวกในการใช้งาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ คงทอง (2561) ท่ีกล่าวว่า ด้าน
สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ ใชเ้ทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบ้ีบมูเมอร์ และ
เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทัธมน มัง่สูงเนิน 
(2560) ท่ีกล่าวว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคน้หารายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นไดเ้ป็นอย่างดี และพบว่าค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีต่อ 360 Virtual Tour NPA ท่ีลูกคา้ท่ีมาติดต่อซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัของเฉลิมพล 
สุวรรณบุปผา (2562) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวม พบว่า ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี
ความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี
เพ่ือให้สามารถพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ควรหาปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม เน่ืองจากตวั

แปรจากปัจจยัดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี สามารถร่วมกนัพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 
ไดเ้พียงร้อยละ 13.3 และปัจจยัดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ในดา้นความคาดหวงัในความพยายามและ
ดา้นอิทธิพลของสังคมไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูวิ้จยัควรปรับค าถามใน
แบบสอบถามเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ของธนาคารฯ มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
ผลการศึกษาที่ได้จากด้านประชากรศาสตร์ ท่ีพบว่าอาชีพและรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง

กนั ดงันั้น ธนาคารฯ สามารถใชล้กัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ในการออกแบบแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียของลูกคา้ ไดม้ากยิ่งข้ึน 

ผลการศึกษาที่ได้จากด้านพฤติกรรม ท่ีพบว่าด้านพฤติกรรมในการซ้ือทรัพย์ฯ ท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะ
วตัถุประสงค ์ประเภททรัพยฯ์ และการใชร้ะยะเวลาตดัสินใจนั้น จะมีการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
แตกต่างกัน ดงันั้น ธนาคารฯ ควรให้ความส าคญัในมีการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือ NPA ในแต่ละประเภท และ
วตัถุประสงค์ของทรัพยฯ์ เช่น การออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือ NPA บา้นเด่ียว เพ่ืออยู่อาศยัเอง ดอกเบ้ียต ่า ผ่อนนาน 
หรือผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ NPA ห้องชุด/ทาวน์เฮา้ส์ เพ่ือการลงทุน หรือ การ Renovate ทรัพยฯ์ประเภทต่างๆ ออกขาย
เป็นทางเลือกให้กบัลูกค้า และการซ้ืออสังหาฯ ลูกค้าต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา เปรียบเทียบข้อมูล ดงันั้น 
ธนาคารฯ ควรมีช่องทาง ส าหรับลูกคา้ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมอย่างละเอียด เพ่ือลดระยะเวลาในการตดัสินใจของ
ลูกคา้ 

ผลการศึกษาที่ได้จากด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ท่ีพบว่าดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากระบบยงัไม่เคยมีผูใ้ชง้านมาก่อน และเป็นเทคโนโลยีใหม่ ดงันั้น 
ธนาคารฯ ควรให้ความส าคญักบัขั้นตอนท่ีง่ายต่อการใชง้าน เช่น การมีสัญลกัษณ์ของการคน้หาทรัพยผ์่าน 360 
Virtual Tour NPA อย่างชดัเจน จดัท าวิดีโอคลิปสั้นๆ สอนการใชง้าน รวมถึงการปรับปรุง พฒันาระบบท่ีรองรับ
การใชง้านอย่างต่อเน่ือง ให้มีความเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ต่อมาในดา้นความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่คาดหวงัว่า 360 Virtual Tour NPA จะช่วยเปรียบเทียบทรัพย ์เพ่ือคดักรองในการ
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ตดัสินใจ ดงันั้นธนาคารฯ ควรให้ความส าคญั ขอ้มูลทรัพยท่ี์มีความถูกตอ้ง และมีการอพัเดทอยูเ่สมอ ทุก 6 เดือน 
หรือไม่เกิน 1 ปี เพ่ือให้สภาพทรัพยเ์หมือนสภาพจริงมากท่ีสุด สถานะทรัพยพ์ร้อมขายเป็นปัจจุบนั รายละเอียด
ท่ีตั้งของทรัพย ์โดยเฉพาะการวางพิกดัแผนท่ีทรัพย์ฯ ตอ้งแม่นย  า มีมาตรการแจ้งขอ้มูลเก่ียวกบัค่าส่วนกลางท่ี
ลูกคา้ตอ้งช าระ เพ่ือลดการท่ีลูกคา้ในการตอ้งติดต่อเพ่ือสอบถามมายงัเจ้าหน้าท่ีของธนาคารฯ และเป็นการเพ่ิม
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ในการใชง้านระบบ 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
ขอ้จ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากการเกิดภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 ท าให้การเก็บและ

รวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความระมดัระวงัยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัจึงไดแ้บ่งเป็นการกระจายแบบสอบถามผ่าน Google Form และ
ไดจ้ดัท า QR Code ให้ลูกคา้ไดส้แกนเพ่ือตอบแบบสอบถาม เพ่ือลดการท่ีลูกคา้ตอ้งสมัผสักบักระดาษและปากกา
ในการตอบแบบสอบถาม และขั้นตอนการสมัภาษณ์ไดท้ าการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อม
ทั้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารฯ มีอยู่ท ัว่ประเทศ และมีปริมาณมากในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั แนะน าให้

ท าการขยายขอบเขตของงานวิจยัไปยงักลุ่มลูกคา้ต่างจงัหวดัเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผล
การศึกษาท่ีไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่างกนัระหว่างลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี จะไดน้ ามาก าหนดกลยุทธ์การขายทรัพยฯ์ 
ให้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ และแนะน าให้ท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของธนาคารฯท่ีก ากับดูแลการขาย
ทรัพยฯ์ ของธนาคารฯ ถึงความคุม้ค่าของการจดัท าโครงการ 360 Virtual Tour NPA  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  Service Marketing Mix Factor and  Consumer behavior affecting a decision-
making of Purchasing processed food from pork (S. Khon Kaen) in Bangkok 

Area 
 

ธิดารัตน์ ปรีชาเดชบารมี1 และ รัชดา ธูปทอง2 
Thidarat Preechadejhbaramee and Ratchada Toopthong 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) กลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เคย
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า  1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยด้านผลิตภณัฑ์ประกอบไปดว้ยรสชาติ ความหลากหลายและความสดใหม่ 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากรองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ  ดา้นการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
ซ้ืออย่างแน่นอน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ตวั ท่ีส่งผลมากท่ีสุดตามล าดบัคือ ผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ลกัษณะทางกายภาพ  และราคา  2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรท่ีส่งผลกบัการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร ( ส.ขอนแก่น ) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ตวั ท่ีส่งผลมากท่ีสุด
ตามล าดบัคือ ความถ่ีในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรต่อสปัดาห์  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร   วตัถุประสงคห์ลกัท่ีเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร สถานท่ีซ้ือสินคา้แปรรูปจากกสุกรบ่อยท่ีสุด    

   
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร, อำหำรแปรรูปจำกสุกร  
 

Abstract 
This research aim 1) to study marketing mix, consumer behavior and decision-making of purchasing processed 
food from pork (S. Khon Kaen) in Bangkok; 2) to study the relationship between service marketing mix, consumer 
behavior and decision-making of purchasing processed food from pork (S. Khon Kaen) in Bangkok.  The sample 
group was 400 peoples who used to buy processed food from pigs (S. Khon Kaen) in Bangkok. Data collecting 
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tool was Questionnaires. The research result were 1) The consumer focus on service marketing mix in terms of 
product and process, product was of the utmost importance, the product consists of flavors variety and freshness 
consumers give importance.  The service marketing factors affected the decision-making of purchasing processed 
food from pork (S.Khon Kaen) in Bangkok were products, distribution channels,  physical evidence and price 
respectively. 2) Consumer behavior factors affected the decision-making of purchasing processed food from pork 
(S. Khon Kaen) were how often to purchasing processed food from pork, average cost of purchasing processed 
food from pork per time, the main objective of purchasing processed food from pork and where to purchasing 
processed food from pork most often.   
 
Keywords:   Consumer behavior, Service Marketing Mix, processed food from pork.   
 

1. บทน า 
 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปเน้ือสัตว์จดัเป็นสินคา้อาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึนใน

ตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคชาวไทยทีมีความเร่ง
รีบมากข้ึน จนไม่มีเวลาเพียงพอในการจดัเตรียมและประกอบอาหารเพ่ือรับประทานเองท่ีบา้น ประกอบกบักระแส
ของการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น หรือการสัง่อาหารจากร้านอาหารมารับประทานท่ีบา้นท่ีขยายวงกวา้ง
มากข้ึน และกลายเป็นพฤติกรรมทัว่ไปของคนไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ท าให้สินคา้แปร
รูปจากเน้ือสตัวเ์ป็นท่ีตอ้งการอยา่งมาก ทั้งในระดบัครัวเรือนและระดบัธุรกิจบริการอาหาร นอกจากน้ีการขยายตวั
ของธุรกิจอาหารในประเทศก็เป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนการเติบโตของตลาดผลิตภณัฑแ์ปรรูปเน้ือสตัวข์องไทย 
เน่ืองจากกลุ่มร้านอาหารดงักล่าวมีความตอ้งการวตัถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและ
ลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร เพ่ือบริการลูกคา้ของร้านไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะอาหารว่าง หรือ
อาหารรับประทานเล่น เช่น นกัเก็ตไก่ ลูกช้ินย่าง ย  าแหนม ย  าหมูยอ เป็นตน้  ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป
จากเน้ือสัตว์ถือไดว้่ามีความหลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือกตดัสินใจซ้ือ และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในการน ามา
รับประทาน เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี หาซ้ือไดส้ะดวก และสามารถน ามารับประทานไดง่้าย ไม่ว่าจะ
เป็นการน ามาประกอบเป็นเมนูอาหารอ่ืน ๆ หรืออุ่นร้อนเพ่ือรับประทานไดท้นัที ซ่ึงถือว่าเป็นการประหยดัเวลาใน
การท าอาหาร ดงันั้น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเน้ือสัตวจึ์งมีส่วนช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนท่ีอาศยัในเมืองหลวงมี
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน   

โดยผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูปจากสุกรรายใหญ่ของไทย คือบริษทั ส.ขอนแก่นฟู๊ ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในช่วงปี 2563 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -19 และมีแนวโน้มท่ีจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้ภาครัฐมีค าสัง่ปิดศูนยก์ารคา้เป็นการชัว่คราว โดยให้เปิดบริการเปิด-ปิดเป็นเวลาหรือ
ลดเวลาในการจ าหน่ายท าให้บริษทัฯ มียอดขายลดลง รวมทั้งยงัเกิภาวะการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะคู่แข่งทางตรงท่ีมี
การผลิตสินคา้อาหารแปรรูปจากสุกรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีการวางจ าหน่ายท่ีร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นตน้ และเขา้มาแย่งสัดส่วนของลูกคา้ ส.ขอนแก่น และคู่แข่งทางออ้มท่ีผลิตสินค้าทดแทนเป็นตวัเลือกใหม่ 
ให้กบัผูบ้ริโภค จากปัญหาสาเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปจากสุกรน าไปปรับกลยทุธ์ทางการตลาด
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาหาร
แปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
แปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.2 สมมุติฐานการวจิยั 
 

สมมุติฐานท่ี 1  พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 
สมมุติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาภายใตแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ    

ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น) ท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ผูวิ้จัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยสูตรการค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ  W.G. Cochran (1953) กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร   
โดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.95   ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน  ผูวิ้จยัไดเ้พ่ิมเป็น 400 คนเพ่ือให้ครอบคลุมการ
แจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชวิ้ธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ดว้ยการ
จับฉลากจากรายช่ือ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกแต่ละชั้นภูมิ จ านวน 6 พ้ืนท่ี ๆ ละ 2 เขต และเก็บ
รวบรวมจนครบ 400 คน 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ไดข้อ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการน าไปปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s   ธนัญรัตณ์ เช่ียวพรรษา (2558) กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด เป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีมีส าคญัทางการตลาด  เพราะการบริหารการตลาดเพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้จะใชส่้วนประสมทางการตลาดซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, อา้งถึงใน นลินนาถ ภู่พวงไพโรจน์, 2557) ไดอ้ธิบายส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing Mix) ว่านอกเหนือจากใชท้ฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ทัว่ไป หรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาเพ่ิมอีก 3Ps ประกอบดว้ย บุคลากร (People) การสร้างและ น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation) และกระบวนการให้บริการ (Process) เพ่ิมเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7Ps  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  วิชิต อู่อน้ (2557) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษา
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม บุคคล หรือองค์การ และกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการเลือกค านึงถึง  การตดัท้ิงเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความตอ้งการและผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคและสงัคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการรวมหลกัการของจิตวิทยา สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา สงัคมและ
เศรษฐศาสตร์เพ่ือศึกษาและท าความเขา้ใจต่อกระบวนการการตดัสินของผูบ้ริโภคทั้งรูปแบบบุคคลและกลุ่มบุคคล 
พฤติกรรมผู้บริโภคของบุคคล  ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Customer behavior) หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้หรือ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน  โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นใช้
หลกั 6Ws และ 1H โดย 6Ws 1H Analysis Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์พฤติกรรมของ  เพ่ือใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจก่อนท่ีจะเร่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจการเพ่ือรู้ว่าใครอยู่ในตลาดเป็นหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไน ซ้ือ
เม่ือใด ท าไมจึงซ้ือ   ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร   

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ Mazumdar (2016) อธิบายว่าการตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) ผูบ้ริโภค
อาจจะใช้ลกัษณะบางประการท่ีส าคญัของสินคา้ท่ีมีผลต่อคุณภาพและการท างานของสินค้าเป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว เรียกว่า สัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพและการท างานของสินคา้ 
(Product Cue) ซ่ึงแบ่งเป็น สัญลกัษณ์ภายนอกท่ีใชใ้นการบ่งช้ีคุณภาพและการท างานของสินคา้ (Extrinsic Cue) 
หมายถึง ลกัษณะของสินคา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของตวัสินคา้และไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคุณภาพและการท างานของ
สินคา้โดยตรง แต่ผูบ้ริโภคนิยมจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากสามารถสังเกตไดง่้าย เช่น ราคา ตรา
สินค้า รูปทรง ข้อความต่าง ๆ ในโฆษณาและบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546 อ้างใน สุทามาศ    
จนัทรถาวร, 2556) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือกระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา  

2.4 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง   อสัมีย ์เจะมานะ (2560)   ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์น้ือโคแปรรูป
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือโคแปรรูป ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือโคแปรรูปเป็นตลาดสด มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือโค
แปรรูป 1-3 คร้ัง/เดือน โดยตนเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตภณัฑ์เน้ือโคแปรรูปมากท่ีสุด โดยมี
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วตัถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือรับประทานเอง เน้ือสไลด์เป็นประเภทของผลิตภณัฑ์เน้ือโคท่ีซ้ือเป็นประจ า โดยส่วน
ใหญ่จะเลือกปริมาณน ้าหนกั 101-200 กรัม มีค่าใชจ่้ายในการตดัสินใจซ้ือ 101-200 บาทต่อคร้ัง และเหตุผลในการ
ตดัสินใจซ้ือเพราะหาซ้ือง่าย ผลการวิจัยของรัตติญา สิทธิศกัด์ิ (2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนด์พี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพี์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ราคา และการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ปัจจัยดา้นบุคคลและกระบวนการ ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ในส่วนของอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านเอสแอนด์พี โดยผูท่ี้มีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นกัเรียน/นกัศึกษา และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 
60,000 บาท จะมีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพี์ มากกว่าผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืน ๆ  

2.6 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
           ตวัแปรต้น หรือ ตวัแปรอิสระ  Independent Variable)        ตวัแปรตาม (Dependent Variable)             
  

          
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั       
 

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ตวัแปรอิสระ คือ 1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ 
ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, บุคลากร,ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการ ใชม้าตรวดัแบบ 
Interval 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชม้าตรวดัแบบ Nominal ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.
ขอนแก่น) ใชม้าตรวดัแบบ Interval 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ท่ี

ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบจ านวน

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
(ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, 
การส่งเสริมทางการตลาด, บุคลากร,ลกัษณะ
ทางกายภาพ, กระบวนการ) 

 การตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร 

(ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

            พฤตกิรรมผู้บริโภค 
(ซ้ือจากท่ีใด, ประเภทอาหารแปรรูปท่ีซ้ือ, 
ความถ่ีในการซ้ือ, ปริมาณท่ีซ้ือ, ช่วงเวลาท่ี
ซ้ือ, วตัถุประสงคห์ลกัท่ีซ้ือ) 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1053 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ท่ีแน่นอนของ  W.G. Cochran (1953)   กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร   โดยก าหนดค่าระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 0.95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน  ผูวิ้จยัไดเ้พ่ิมเป็น 400 คนเพ่ือให้ครอบคลุมการแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชวิ้ธีการสุ่มแบบอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลากจากรายช่ือ 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกแต่ละชั้นภูมิ จ านวน 6 พ้ืนท่ี ๆ ละ 2 เขต ท าแจกแบบสอบถามเขตละ 34 ชุดและ
เก็บรวบรวมชุดท่ีขอ้มูลครบถว้นจนครบ 400 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ 0.956 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยู่
ในระดบัสูง (มากกว่า 0.7) ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามว่าซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น)หรือไม่ 
ลกัษณะเป็น Check list ให้เลือกตอบ  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    ลกัษณะเป็น Check list ให้เลือกตอบ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ลกัษณะเป็น Check list ให้เลือกตอบ 
ส่วนท่ี 4 เป็นเป็นค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  ใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ 

Likert  คือ 1-นอ้ยท่ีสุด 2-นอ้ย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 5   เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น)  ใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 

ระดบัของ Likert คือ 1-นอ้ยท่ีสุด 2-นอ้ย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากท่ีสุด 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 เขต ไดแ้ก่ เขตพญาไท เขตห้วยขวาง เขตจตุจกัร เขตลาดพร้าว เขตสาทร เขตพระ
โขนง เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตทุ่งครุ และเขตบางแค เขตละ34 ชุด และน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์จนครบ 
400 ชุด 

4.การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้ความถ่ี ค่าร้อยละ กับลกัษณะทางประชากรและ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ใชส้ถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

4.1 สรุปผลการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรบ่อยท่ีสุด  คือ ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ (เช่น 7-
ELEVEN, Family Mart, Lawson 108) อาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ หมูยอ ความถ่ีใน
การซ้ือ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อสปัดาห์ ปริมาณท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 1-2 ต่อคร้ัง    ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง คือ 50-100 บาท ช่วงเวลาในการซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เวลา 17.01-21.00 น.     วตัถุประสงคห์ลกั
ท่ีท่านเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เพ่ือบริโภคเอง   
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2. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ 
ดา้น ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24)  และดา้นท่ีมีระดบัเห็นดว้ยมากคือ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ดา้น
ราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94)   ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.76) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19)  
ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ืออยู่
ในระดบัน่าจะซ้ือ  

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.
ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงการถอยพหุคูณของการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร
กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                          ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 1.655 .220  7.518 .000* 
1. สถานท่ีซ้ือสินคา้แปรรูปจากกสุกรบ่อยท่ีสุด   -.084 .027 -.138 -3.096 .002* 
2.ประเภทของอาหารแปรรูปจากสุกรท่ีนิยมซ้ือ   -.034 .019 -.076 -1.753 .080 
3.ความถ่ีในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรต่อสัปดาห์   .796 .056 .619 14.342 .000* 
4.ปริมาณท่ีท่านซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรต่อคร้ัง   -.094 .060 -.068 -1.554 .121 
5. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร  .208 .032 .303 6.579 .000* 
6.ช่วงเวลาท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรบ่อยท่ีสุด   .060 .035 .071 1.744 .082 
7.วตัถุประสงคห์ลกัท่ีเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร   .547 .108 .197 5.056 .000* 
R=0.659, R2=0.434, SEE= 0.536,  F=42.977, Sig.=.000* 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า   ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปร

รูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 ตวัแปรท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ  ความถ่ีในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรต่อสัปดาห์  (Beta=14.342) ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียใน
การซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร  (Beta=6.579) วตัถุประสงค์หลกัท่ีเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร  (Beta=5.056) 
สถานท่ีซ้ือสินคา้แปรรูปจากกสุกรบ่อยท่ีสุด  (Beta=-3.096)  ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปร
ของการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น)ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 43.40         

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร 
(ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร แสดงตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 แสดงการถอยพหุคูณของการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร
กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  

                          ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig 
ค่าคงท่ี -.375 .249   -1.503 .134 
1. ผลิตภณัฑ ์  .470 .066 .338 7.160 .000* 
2. ราคา -.220 .053 -.187 -4.117 .000* 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย .231 .034 .248 6.693 .000* 
4.การส่งเสริมการตลาด .054 .034 .073 1.614 .107 
5.บุคลากร .103 .055 .108 1.894 .059 
6.ลกัษณะทางกายภาพ .355 .056 .320 6.396 .000* 
7.กระบวนการ -.375 .249   -1.503 .134 
R=0.744 R2=0.533 SEE= 0.476 F=81.059, Sig.=.000* 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูป
จากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 ตวั ตวัแปรท่ีส่งผล
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ  ผลิตภณัฑ ์ (Beta=7.160)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Beta=6.693)  ลกัษณะทางกายภาพ  
(Beta=6.396) และราคา  (Beta=-4.117) ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น)ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 53.30         

 
4.2 อภปิรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

แปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผลเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ
อาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก    ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ดา้น ผลิตภณัฑ ์และดา้นท่ีมี
ระดบัเห็นดว้ยมากคือ ดา้นกระบวนการ  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรบ่อยท่ีสุด  
คือ ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ อาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ หมูยอ ความถ่ีในการซ้ือ น้อย
กว่า 1 คร้ังต่อสปัดาห์ ปริมาณท่ีซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) 1-2 ต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือต่อ
คร้ัง คือ 50-100 บาท ช่วงเวลาในการซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เวลา 17.01-21.00 น.และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีท่านเลือกซ้ือบ่อย
ท่ีสุด คือ เพ่ือบริโภคเอง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีว่า 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาการคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือเป็นขั้นตอนเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้ และบริการของ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1056 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.
ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ในภาพรวมค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัน่าจะซ้ือ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Mazumdar (2016) ท่ีว่าการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจจะใชล้กัษณะบางประการท่ีส าคญัของสินคา้ท่ีมีผล
ต่อคุณภาพและการท างานของสินคา้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

วตัถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร   

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น)ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 
ตวัแปรท่ีส่งผลมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ  ความถ่ีในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรต่อสัปดาห์    ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย
ในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร    วตัถุประสงค์หลกัท่ีเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร สถานท่ีซ้ือสินคา้แปรรูปจา
กกสุกรบ่อยท่ีสุด   ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น)ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 43.40  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอสัมีย ์เจะมานะ 
(2560)   ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เน้ือโคแปรรูปของประชากรในจังหวัดสงขลา พบว่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือโคแปรรูป ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เน้ือโคแปรรูปเป็นตลาดสด มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือโคแปรรูป 1-3 คร้ัง/เดือน โดยตนเองเป็น
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตภณัฑเ์น้ือโคแปรรูปมากท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือรับประทานเอง เน้ือ
สไลด์เป็นประเภทของผลิตภณัฑ์เน้ือโคท่ีซ้ือเป็นประจ า โดยส่วนใหญ่จะเลือกปริมาณน ้ าหนัก 101-200 กรัม มี
ค่าใชจ่้ายในการตดัสินใจซ้ือ 101-200 บาทต่อคร้ัง และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือเพราะหาซ้ือง่าย สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2554) ท่ีว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer behavior) 
หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น) ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จ านวน 4 ตวั ตวัแปรท่ีส่งผลมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ  ผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ลกัษณะทาง
กายภาพ  และราคา  ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจาก
สุกร (ส.ขอนแก่น)ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 53.30  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนลินนาถ ภู่พวง
ไพโรจน์ (2557) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอเกอร่ีแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอเกอร่ีแช่เย็นในร้านสะดวก ซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
กระบวนการจัดระเบียบและการบริการ  ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในร้ าน และปัจจัย การส่งเสริม
การตลาด 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
   

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ผู ้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด โดยด้าน
ผลิตภณัฑ์ประกอบไปด้วยรสชาติ ความหลากหลายและความสดใหม่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ  ด้านการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัซ้ืออย่างแน่นอน และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อกับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ตวั ท่ีส่งผลมากท่ีสุดตามล าดบัคือ ผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ลกัษณะทาง
กายภาพ  และราคา    

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกรท่ีส่งผลกับการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร  
(ส.ขอนแก่น) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ตวั ท่ีส่งผลมากท่ีสุดตามล าดบัคือ ความถ่ีในการซ้ืออาหารแปรรูป
จากสุกรต่อสปัดาห์ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ืออาหารแปรรูปจากสุกร วตัถุประสงคห์ลกัท่ีเลือกซ้ืออาหารแปรรูป
จากสุกร สถานท่ีซ้ือสินคา้แปรรูปจากกสุกรบ่อยท่ีสุด    

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑแ์ละกระบวนมากมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรเนน้

ความส าคญัของคุณภาพผลิตภณัฑ์ ท่ีเหมาะสมกับราคา และผูป้ระกอบการร้านค้าควรปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการและความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหาร และควรมีสินคา้แปรรูปจากสุกรมาจ าหน่ายให้
มีความหลากหลายเพ่ือจูงใจให้ลูกคา้สนใจเลือกซ้ือไดง่้าย 

2. จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้แปรรูปอาหารจากสุกร (ส.ขอนแก่น) ส่วนใหญ่ซ้ือ
ประเภทหมูยอ แหนมหมู และกุนเชียง นกัการตลาดของบริษทัฯ ควรมีการประชาสมัพนัธ์และแนะน าสินคา้อาหาร
แปรรูปให้มากยิ่งข้ึน และควรจดักิจกรรมเพ่ือน าเสนอสินคา้ในสถานท่ีต่าง ๆ  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้มาร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

3. ผูป้ระกอบการและฝ่ายการตลาดควรปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้และเพ่ิม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายให้หลากหลาย เช่น การสัง่ซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ เป็นตน้  
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเกษยีณอายุ 
กรณศึีกษากลุ่มพนักงาน บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 

Factors Affecting Financial Stability Planning for Retirement 
A Case Study of Minor International Plc. 

 

ธิดารัตน์ สร้อยฉิมพลี1 
Thidarat Soichimplee  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการวางแผนการเงิน พฤติกรรมการออม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ออมการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุ ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายขุองกลุ่มพนกังาน บริษทัไม
เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน T-test, F-test (ANOVA) และ Correlation ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน สาเหตุหลกัของรายจ่าย จ านวนเงินออม ปัจจยัดา้นความเส่ียง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุทางดา้นรูปแบบการออม ไดแ้ก่ ประเภทเงินฝาก
ธนาคาร ตราสารหน้ี ตราสารทุน และวตัถุประสงค์ในการออม ไดแ้ก่ ออมเพ่ือเป็นหลกัประกนัทางการเงินของ
ครอบครัว ออมเพ่ือหาผลประโยชน์จากการออมเงินและการลงทุน และออมเพ่ือสร้างรายไดห้ลกัให้แก่ครอบครัว  
 
ค ำส ำคัญ: วำงแผนกำรเงิน, กำรเกษียณอำย,ุ พฤติกรรมการออม, รูปแบบกำรออม, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมการลงทุน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study financial planning, Savings behavior and factors affecting savings and 
investment for retirement to Influencing the retirement financial planning of the employees of Minor International 
Public Company Limited. Data were analyzed through descriptive statistics comprising percentage, mean, 
Standard Deviation, T - test statistic, One-Way ANOVA. The results demonstrated that education level, Cost per 
month Main causes of expenditures, amount of savings, risk factors Yield factor Economic factor Affect to 
retirement financial planning in terms of savings types, such as bank deposits, debt instruments, equity 
instruments, and the purpose of saving, such as saving as a family financial collateral, Savings for the benefit of  
saving money and investing, and saving to generate a major income for the family. 
 

Keywords: financial planning, retirement, Savings behavior, savings types, factors affecting savings and 
investment 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: Ploysaii.thidarat@gmail.com 
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1. บทน า 

 
เป็นท่ีทราบกันอยู่แล้วว่าสังคมไทยในปัจจุบนัเร่ิมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวั บุคคลผูท่ี้ท างานอยู่ใน

บริษทัเอกชน ท่ีเร่ิมมีอายุเขา้สู่ปีท่ี 50 หรือใกล้ๆ  ท่ีจะเขา้สู่อายุ 60 ปีนั้น ช่วงอายุดงักล่าวท าให้หลายคนเร่ิมท่ีจะ
ตระหนกัและนึกถึงปัญหาท่ีทุกคนจะตอ้งเผชิญในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัอย่างมากกบัการ
ด าเนินชีวิตของทุกคน ปัญหานั้นก็คือ “เราจะด าเนินชีวิตหลงัเกษียณอายอุย่างไร” การวางแผนการเงินเป็นแนวคิด
ท่ี ท าให้เราเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงินได ้ซ่ึงควรเร่ิมจากการปลูกฝังนิสยัการออม
และการใชเ้งินท่ีดีมีวินยัตั้งแต่เดก็ๆ เพราะเม่ือเขา้สู่วยัท างานก็จะตอ้งรู้วิธีการวางแผนและจดัสรรเงินให้เพียงพอใน
การใชจ่้ายประจ าวนั การใชจ่้ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพ่ือการเกษียณอายดุงันั้นการวางแผนการเงินจึงเป็น
แนวคิดส าคญัท่ีจะท าให้คุณสามารถด าเนินในแต่ละช่วงของชีวิตไดอ้ยา่งดีมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี 

ปัญหาจากการวิจยัเน่ืองจากการท่ีไดส้อบถามพนกังานบริษทั ไมเนอร์ฯ พบว่าผูค้นในองค์กรให้ความสนใจ
หรือใส่ใจการวางแผนการเงินเพ่ือการด าเนินชีวิตในอนาคตหรือชีวิตหลงัเกษียณค่อนขา้งน้อย ท าให้การด าเนิน
ชีวิตมีความเส่ียงต่อความไม่มัน่คงในชีวิต ถา้บุคคลวยัเกษียณมีเงินไม่พอใชจ่้ายเล้ียงตนเองอาจจะท าให้เกิดผล
กระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจได ้โดยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการวางแผนการเงิน พฤติกรรม
การออม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมการลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุของกลุ่ม พนกังาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนเกษียณอายุ 
กรณีศึกษากลุ่มพนกังานบริษทั ไมเนอร์ฯ ในคร้ังน้ี 1) เพ่ือให้บุคคลต่างๆทัว่ไปท่ีสนใจไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของ
การออมและการบริหารการเงินท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตก่อนวยัเกษียณอายุ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
การเงินของกลุ่มคนวนัท างานช่วงก่อนวยัเกษียณอายซ่ึุงแนวทางการบริหารการเงินเพ่ือวยัเกษียณมีความส าคญัเป็น
อยา่งมากของกลีมคนวนัท างาน 3) เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองกลุ่มพนกังานบริษทั 
ไมเนอร์ฯ 4) เสนอแนวคิดต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้ภาครัฐผลกัดนันโยบายเพ่ือสร้างความตะหนกั
ถึงความส าคญัของการออมเงิน เพ่ือสงเสริมและช่วยให้คยมีเงินออมท่ีเพียงพอต่อการเล้ียงชีพได้ในวยัหลัง
เกษียณอาย ุ
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออม การออม หมายถึง การปันส่วนรายไดส่้วนหน่ึงเพ่ือเก็บสะสมไวส้ าหรับ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น เพ่ือไวใ้ชจ่้ายในอนาคต ส ารองไวใ้ชเ้วลาฉุกเฉิน เพ่ือใชท้  าในส่ิงท่ีอยากไดห้รืออยากท า 
การออมมกัจะอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินตน้ต ่า และไดรั้บผลตอบแทนไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบ
กบัการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย ์การฝากประจ า และการซ้ือสลากออมทรัพย ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ปิยรัตน์ กฤษณามระ และคณะ (2554) ไดศึ้กษาและวิจยัพฤติกรรมการออม และปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการออม
ของผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใ้ห้ค านิยามของพฤติกรรมการออมว่าหมายถึง รูปแบบในการ
ออมเงิน แนวคิดในการจดัสรรเงินออม 
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ศิวชั กรุณาเพ็ญ (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ไดนิ้ยาม
เงินออมว่าหมายถึง จ านวนเงินท่ีกนัจากรายไดม้าเก็บสะสมไวใ้นช่วงเวลาหน่ึง เพ่ือมีจุดประสงคห์วงัจะใชจ่้ายใน
อนาคต และมีหลากหลายรูปแบบ   

อรุณี นุสิทธ์ิ และคณะ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัอธิบายความเพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียมการเกษียณ
ของผูมี้งานท าในประเทศไทยและพบว่า ความรู้ทางการเงินไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือเตรียมเกษียณ 

รูปแบบการออม เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได้นิยามการออมเงินว่ามีหลากหลายรูปแบบ โดยวิธีการท่ีจะ
สามารถท าให้เงินออมมีจ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้น สามารถท าไดโ้ดยการน าเงินออมไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ 1.) เงินฝาก (Deposit) หมายถึง เงินท่ีบุคคลน าไปฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีมีความง่าย ความสะดวกสบาย และมีความมัน่คงสูง เน่ืองมาจากสถาบนัการเงิน หรือธนาคารนั้นมีการ
ให้บริการท่ีกวา้งขวาง ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีน่าเช่ือถือ และไดรั้บการค ้าประกนัจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  

2.) ตราสารหน้ี (Fixed Income Securities) หมายถึง เป็นตราสารทางการเงินชนิดหน่ึง ท่ีผูถื้อหรือผูล้งทุนมี
สถานะเป็นเจ้าหน้ี และผูอ้อกมีสถานะเป็นลูกหน้ี โดยจะท าการเสนอขายให้กบัผูท่ี้สนใจ มีเง่ือนไขการช าระหน้ี
ตามก าหนดท่ีชดัเจนแน่นอน โดยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ีย และมีสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์
ของกิจการก่อนผูถื้อหุ้น ตราสารหน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ออกโดยรัฐบาล หรือ องคก์รภาครัฐ 2. 
ออกโดยบริษทัเอกชนผูต้อ้งการระดมทุน โดยจะมีวิธีการด าเนินการระดมทุน ลกัษณะผลตอบแทน และสิทธิต่างๆ 
เหมือนกนั โดยทัว่ไปแลว้พนัธบตัรรัฐบาลจะมีความปลอดภยัในดา้นการช าระหน้ีสูงท่ีสุด ส าหรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการลงทุนในตราสารหน้ีมีดว้ยกนั 2 ประการ คือ ความเส่ียงในดา้นเครดิต และความเส่ียงในเร่ืองของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน 3.) หุ้น (Stock) หมายถึง สิทธ์ิในความเป็นเจา้ของของ
กิจการนั้นๆ โดยการท่ีผูล้งทุนเขา้ไปถือหุ้นในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และนอกตลาดหลกัทรัพย ์
และจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล 4.) อสังหาริมทรัพย ์หมายถึง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เช่น อาคาร 
บา้นเรือน ส านกังาน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสิทธ์ิท่ีเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 5.) กองทุนรวม (Mutual 
Fund) คือการน าเอาเงินของผูล้งทุนรายย่อยทั้งหลายมารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แลว้น าไปจดทะเบียนให้มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นจะน าเงินท่ีระดมทุนได้ไปลงทุนในหลกัทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทุนท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายแก่ผู ้ลงทุน 6.) ประกันชีวิต (Life Insurance) เป็น
เคร่ืองมือในการออมเงินท่ีสร้างหลกัประกนัความมัน่คงให้กบัชีวิต เพ่ืองป้องกนัความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาด
ฝัน การท าประกนัชีวิตจึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน เพชรี ขุมทรัพย ์(2544) กล่าวไวว้่า การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 
ทั้งหมด 3 ประเภท ดงัน้ี 1.) การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or securities investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นการซ้ือสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities) 
ยกตวัอย่างเช่น พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้ (Bond) หุ้นสามญั (Stock) การลงทุนในขา้งตน้ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการลงทุน
ทางออ้มทั้งหมดท าการซ้ือขายผ่านตลาดต่างๆ ซ่ึงต่างจากการลงทุนในธุรกิจ เพราะเน่ืองมาจากผูท่ี้ตอ้งการจะ
ลงทุนไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองมาจากความเส่ียงจากสภาวะต่างๆ เช่น เศรษฐกิจตกต ่า หรือผู้
ลงทุนเองยงัมีเงินไม่มากพอท่ีจะประกอบธุรกิจ ผูล้งทุนอาจน าเงินท่ีออมไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์พอใจท่ีจะลงทุน 
โดยผูล้งทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย ก าไรจากส่วนต่างของราคา หรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภท
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หลกัทรัพย์ท่ีเลือกลงทุน 2.) การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer investment) คือการลงทุในสินทพัยร์ถยนต์ 
เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซักผา้ และบา้น เป็นตน้ กล่าวคือเป็นการลงทุนของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ประเภท
คงทนถาวร (Durable goods) การลงทุนประเภทน้ีเป็นการลงทุนท่ีมุ่งหวงัความพอใจในการใชท้รัพยม์ากกว่าท่ีจะ
เป็นการลงทุนท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไรในรูปแบบตวัเงิน การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยัถือไดว้่าเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึง
ของผูบ้ริโภค หรือท่ีเรียกว่าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real estate investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือสินทรัพยต่์างๆเป็นเงิน
ท่ีไดม้าจากการเก็บออม การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยันอกจากจะให้ความพึงพอใจแก่เจ้าของทรัพยสิ์นแลว้ยงัสามรถ
ท าก าไรให้แก่บุคคลอีกดว้ย 3.) การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment) การลงทุนในความหมาย
เชิงธุรกิจ หมายถึง การซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือน ามาประกอบธุรกิจหารายได ้มีขอ้สังเกตว่า เป้าหมายในการลงทุนของ
ธุรกิจ คือ ผลก าไร และผลก าไรจะเป็นตวัท่ีดึงดูดใจให้ผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน โดยมุ่งหวงัว่ารายไดท่ี้จะเกิดข้ึนน้ีจะ
เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน กล่าวคือเป็นการน าเงินออม เงินท่ีกูย้ืมจากธนาคาร หรือเงินท่ีสะสม
ไว้ มาลงทุนเพ่ือท าการจัดหาหรือจดัสร้างสินค้าประเภททุน ซ่ึงจะประกอบดว้ยเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การลงทุนในท่ีดิน อาคาร โรงงานหรือส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ผลิตสินคา้และบริการ 

จิรัตน์ สังข์แก้ว (2547) ไดก้ล่าวไวว้่า การลงทุนหมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือ หลกัทรัพยข์องบุคคล
หรือสถาบนัต่างๆ ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่ไม่ต ่ากว่า 
3 ปี 

รวิ ลงกานี (2550) กล่าวว่า การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง และน าไป
ลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้ค่ากบัอตัราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดกบักระแสเงินสดรับในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุราชบณัฑิตสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าว่า การเกษียณอายุหมายถึง การครบก าหนดอายุรับราชการ หรือการเกษียณอายุเป็นกระบวนการในการ
ประกอบอาชีพท่ีก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บการจ้างงานตอ้งออกจากงานเม่ือถึงช่วงอายุท่ีไดก้ าหนดไว ้หรือการท่ี
บุคคลออกจากงานท่ีเคยท าเป็นประจ าท าให้รายไดท่ี้เคยไดรั้บเป็นประหายไป และในคณะท่ีรายจ่ายยงัคงด าเนิน
ต่อไป ทั้งน้ีระยะเวลาการเกษียณอายจุะข้ึนอยูก่บันโยบายของแต่ละบริษทั หน่วยงาน หรือทกัษะในการท างานของ
แต่ละบุคคล 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544) ให้ความหมายของการเกษียณว่าเป็นการเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุเป็นวยัท่ีหมดส้ินบทบาท
ในต าแหน่งหน้าท่ีจากการท างาน และบรรลุ ศิริพานิช (2550) ไดก้ล่าวว่า การเกษียณอาย ุหมายถึง การท่ีออกจาก
งานประจ าท่ีเคยท า เน่ืองจากครบอายตุามหน่วยงานหรือบริษทัก าหนดไว ้หรือออกจากงานท่ีเคยท าเพราะเกิดจาก
การท่ีไม่สมบูรณ์ของร่างกายหรือเหตุผลอ่ืนๆท่ีไม่สามารถท างานต่อไปได ้

     วตัถุประสงคข์องการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายนุั้น เป็นการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน และช่วยให้ใชชี้วิตหลงัเกษียณไดอ้ย่างมัน่คงและมีความสุข ดงันั้นการวางแผนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายมีุวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัต่อไปน้ี 1.) เพ่ือรักษาชีวิตในช่วงก่อนวยัเกษียณให้คงอยูอ่ยา่ง
เดิม และท าให้ช่วงชีวิตหลงัเกษียณให้เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด 2.) ช่วยในการวางแผนการเงิน
และการประมาณการล่วงหนา้ท่ีดี ท าให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของชีวิตหลงัเกษียณว่าเพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
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3.) การมีรายไดท่ี้เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณอายนุั้น จะตอ้งมีการควบคุมค่าใชจ่้ายไวแ้ต่เน่ินๆ ในช่วงชีวิต
ท่ียงัท างานอยู ่ดงันั้นจะตอ้งมีการวางแผนการเงินในปัจจุบนั และค านวณค่าใชจ่้ายทั้งหมดหลงัเกษียณอาย ุ4.) การ
วางแผนทางการเงินตอ้งมีวินยัการใชเ้งินและการออมท่ีชดัเจน รวมทั้งการเลือกลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้โดยไม่เดือดร้อนคนรอบข้าง 5.) การท่ีรายได้ท่ีเพียงพอหลงัเกษียณอายุท่ีเพียงพอ จะส่งผลให้
ผูสู้งอายจุะอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณค่าและคุณภาพ 

เพชรี ขมุทรัพย ์(2554) กล่าวว่า นกัลงทุนแต่ละบุคคลต่างก็มีวตัถุประสงคใ์นการลงทนุของตนเองท่ีแตกต่างกนั
ไปตามความต้องการตนเอง และสภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน ซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ดังต่อไปน้ี 1.) 
เสถียรภาพของรายได ้(Stability of income) ผูท่ี้สนใจจะลงทุนส่วนใหญ่มกัจะสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา
ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ อย่างเช่น เงินปันผล หรือดอกเบ้ีย 2.) การงอกเงยของเงินลงทุน (Capital growth) ผู้
ลงทุนมกัตั้งจุดมุ่งหมายว่าพยายามจะจดัสรรให้เงินทุนเพ่ิมพูนข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า จะเกิดข้ึนจากการท่ี
ไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นต่างๆเพียงอยา่งเดียว แต่การน าผลตอบแทนท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ก็ก่อให้เกิดการงอกเงย
ของจ านวนเงินลงทุนไดเ้ช่นกนั 3.) ความปลอดภยัของเงินทุน (Securities of principal) ความปลอดภยัของเงินท่ี
น าไปลงทุน นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินตน้ของผูล้งทุนให้คงไวใ้นจ านวนเท่าเดิมแลว้ ยงัรวมไปถึงการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอ านาจการซ้ือลดลงดว้ยซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ จากความหมายน้ี การ
ลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีมีเวลาก าหนดคืนเงินในจ านวนท่ีแน่นอน ไดแ้ก่ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ และพนัธบตัร
รัฐบาล ท่ีมีการก าหนดอายุเวลาไถ่ถอน 4.) ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที (Liquidity) เม่ือ
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนมีสภาพคล่องสูง ความสามารถในการหาก าไรย่อมลดลง กล่าวคือผูล้งทุนส่วนใหญ่ตอ้งการ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด หลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง หรือเปล่ียนไปเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เพราะมองว่าหากมีโอกาสหรือช่องทางในการลงทุนท่ีน่าดึงดูดใจมากกว่ามาถึง เขาจะพร้อมและมีเงินเพียงพอท่ีจะ
ลงทุนไดท้นัที 5.) การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วตัถุประสงค์คือ ความตอ้งท่ีจะกระจายความเส่ียงเพ่ือ
ให้ผลการลงทุนของผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด การกระจายความเส่ียงการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์6.) ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือหรือขายไดง่้ายและ
รวดเร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของบริษทัของผูอ้อกหลกัทรัพย ์จ านวนผูถื้อหุ้น ราคาขนาดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้น
จดทะเบียน และความสนใจของประชาชนทัว่ๆ ไปท่ีมีต่อหุ้นน้ี สถานท่ีซ้ือขายหุ้นก็มีส่วนส าคญัในความคล่องตวั
ในการซ้ือขาย หุ้นท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Set) ท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผูท่ี้สนใจลงทุน
มากกว่าและขายไดร้วดเร็วกว่าหุ้นท่ีซ้ือขายในตลาดหุ้นเลก็ (MAI) 7.) ความพอใจดา้นภาษี (Favorable tax status) 
การจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริหารเงินลงทุนต้องให้ความสนใจ ว่าท าอย่างไรจึงจะ
สามารถรักษารายไดแ้ละก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital gain) ให้ไดม้ากท่ีสุด การจ่ายภาษีในอตัรากา้วหน้า
จากเงินได้พึงประเมินท าให้ยากในการรักษารายได้นั้นไว ้ผูล้งทุนอาจหลีกเล่ียงการเสียภาษีเงินได้จากเงินได้
ดงักล่าว โดยลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีแทน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ความหมายของการเกษียณอายวุ่า หมายถึง การหยดุจากการท างานประจ า 
และไม่มีรายไดห้ลกัอีกต่อไป ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของบุคคลท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้ง
เกิดข้ึน การวางแผนการเงินล่วงหนา้เพ่ือให้มีเงินไวใ้ชจ่้ายอยา่งเพียงพอหลงัเกษียณอายนุั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและ
ส าคญัอยา่งยิ่ง ดงันั้นการเร่ิมลงมือท่ีจะออมให้เร็วท่ีสุดเพ่ือท่ีจะมีช่วงระยะเวลาพอสมควรให้เงินงอกเงย โดยทัว่ไป
แลว้บุคคลตอ้งการเงินร้อยละ 70 ของค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั เพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในวยัเกษียณอาย ุโดยเงินจ านวนน้ี
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ของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะหรือระดบัคุณภาพชีวิตท่ีตอ้งการ ปัญหาสุขภาพ ภาระค่าใชจ่้าย
ครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม และงานอดิเรกท่ีแต่ละบุคคลช่ืนชอบ สุขภาพ (Health) ปัจจยัเร่ืองสุขภาพก็เป็นอีก
หน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีไม่อาจควบคุมได ้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแผนการเกษียณอายุ ดงันั้นจึงควรลดความเส่ียงจาก
สุขภาพ โดยการดูแลตนเอง ออกก าลงักายเป็นประจ า และรวมถึงลดความเส่ียงจากภาระค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพโดย
การลงทุนท าประกนั เป็นตน้ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553)  
 
กรอบแนวคดิ 
 

                   ตวัแปรต้นที่จะศึกษา                ตวัแปรตามที่จะศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 

รูปแบบการวางแผนการเงนิเพ่ือการ

เกษียณอายุ 

 รูปแบบการออมและการลงทุน 
 วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการออมการลงทุน 

 ดา้นความเส่ียง 
 ดา้นผลตอบแทน 
 ดา้นเศรษฐกิจ 

 

พฤตกิรรมการออม 

 ความถ่ีของการออม 
 จ านวนเงินออม 
 ระยะเวลาการออม 
 ลกัษณะในการออม 
 แนวโนม้ในการออมเงิน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 จ านวนผูท่ี้อยูใ่นความดูแล 
 ต าแหน่งในสายงาน 
 รายได ้
 ค่าใชจ่้าย 
 สาเหตุหลกัของรายจ่าย 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากประชากรผูอ้ยู่ในวยัท างานบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) อายุระหว่าง 20-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีตอ้งการ
ศึกษาไดแ้น่นอน ดงันั้นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงใชก้ารค านวณขนาดตวัอยา่ง
ของ Taro Yamane โดยการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้เท่ากับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมจากการค านวณไดเ้ท่ากับ 152 ตวัอย่าง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือการ
จัดท าแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ส่วนท่ี 1) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อปี ของกลุ่มพนกังาน 
บริษัท ไมเนอร์ฯ ส่วนท่ี 2) พฤติกรรมการออมและระยะเวลาในการออมเพ่ือการวางแผนการเงินเพ่ือการ
เกษียณอาย ุของกลุ่มพนกังาน บริษทัไมเนอร์ฯ ส่วนท่ี 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียง 
ดา้นผลตอบแทน ดา้นเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 4) ขอ้มูลการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุจะประกอบไปดว้ย ขอ้มูล
ในการวางแผนการออมเพ่ือการเกษียณอาย ุ รูปแบบของการออมเงินและการลงทุน ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์เลือก
ลงทุน และระยะเวลาในการจดัสรรเงินลงทุน  

การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค านวนเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Std. 
Deviation) การวิเคราะห์เชิงอนุมาณ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) เป็น
วิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปร และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการออมการลงทุนกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองกลุ่มพนกังาน บริษทั ไม
เนอร์ฯ โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีม าการส ารวจทั้งหมดจ านวน 152 คนสามารถสรุป
ผลไดว้่าดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุแตกต่างกนัทางด้าน
รูปแบบของการออม โดยระดบัการศึกษามีผลต่อรูปแบบของการออมประเภทเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี และ
ตราสารทุน ค่าใชจ่้ายต่อเดือนมีผลต่อรูปแบบของการออมประเภทเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี และตราสารทุน 
และสาเหตุหลกัของรายจ่ายมีผลต่อรูปแบบของการออมประเภทเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี และตราสารทุน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนษพร นาคสีเหลือง (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซ่ึงพบว่าปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายต่อเดือน ส่งผลต่อรูปแบบการออม และสอดคลอ้งกบัเร่ืองรูปแบบของการ
ออมเงินของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุนสถาบนักองทุนเพ่ือพฒันาตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (2553) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าการออมเงินมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ออมในกองทุนประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นการออมจากการท างานแลว้ และยงัมีอีกหลายวิธีท่ีสามารถท าให้จ านวนเงินออมเพ่ิมมากข้ึน 
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โดยสามารถท าไดโ้ดยน าเงินดงักล่าวไปลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี ตราสารทุน 
กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย ์และระดบัการศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน สาเหตุหลกัของรายจ่าย ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการวางแผนการเงินท่ีแตกต่างกนัทางดา้นวตัถุประสงคข์องการออม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณิศา 
เผ่ือนเพาะ (2557) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุแตกต่างกนั
ทางดา้นรูปแบบของการออม โดยจ านวนเงินออมมีผลต่อรูปแบบของการออมประเภทเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี 
และตราสารทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ กิตติวรบุตร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม
ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าพนกังานธนาคารมีระยะเวลาการ
ออมมานาน 1 – 5 ปี และระยะเวลาการออมมีผลต่อรูปแบบการออม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณภา วิไล
ศรีอมัพร (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัศูนยบ์ริการลูกคา้ ซ่ึงพบว่า ระยะเวลาในการออมมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการออม 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอาย ุของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซ่ึงพบว่าพฤติกรรมการออมมี
ผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ โดยความถ่ีในการออมมีผลต่อรูปแบบการออมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายปุระเภทเงินฝาก และตราสารทุน จ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อรูปแบบการออม
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายปุระเภทเงินฝาก ตราสารหน้ี และตราสารทุน อสงัหาริมทรัพย ์และระยะเวลา
ในการออมมีผลต่อรูปแบบการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายทุุกประเภท ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารหน้ี 
ตราสารทุน อสงัหาริมทรัพย ์และรูปแบบการออมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสิถิติ 0.05  

ปัจจยัดา้นความเส่ียง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธ์กบักบัการวางแผนการเงินเพ่ือ
การเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัวราภรณ์ กิตติวรบุตร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัดา้นทศันคติในการออม ปัจจยั
ดา้นอตัราผลตอบแทน และอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ และ
สอดคล้องกบัแนวคิดการออมและความส าคญัของเงินออมของ สุดใจ น ้ าผุด (2543) อ้างโดย พรทิพย์ เกิดข า 
และศิรภสัสร โรจนสญัชยักุล (2553 : 58) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า เงินออมเป็นปัจจยัท่ีท าให้เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นอนาคต
ของบุคคลบรรลุจุดประสงค ์ซ่ึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
และความจ าเป็นของบุคคลนั้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินุช อินละคร (2548) ท่ีไดก้ล่าวว่า ในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจดว้ย เช่น อตัราดอกเบ้ียทอ้งตลาด เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย
ส่งผลต่อการตดัสินใจออมหรือลงทุน และสอดคลอ้งกบักนังานวิจยัของ พรรณภา วิไลศรีอมัพร (2552) ท่ีศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สังกดั
ศูนย์บริการลูกค้า ซ่ึงพบว่าปัจจัยด้านทศันคติในการออม ปัจจัยด้านอตัราผลตอบแทนและอัตราดอกเบ้ีย มี
ความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการออม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ โดยผลวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมมีผลต่อรูปแบบการออมเพ่ือเตรียมพร้อมการเกษียณอาย ุโดยปัจจยั
ดา้นผลตอบแทนมีผลต่อการออมประเภทเงินฝาก และการออมในรูปแบบอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อการ
ออมในรูปแบบการออมประเภทอ่ืนๆ  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายกุลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ฯ 
คือ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน สาเหตุหลกัของรายจ่าย และจ านวนเงินออมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอาย ุกรณีศึกษากลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ฯ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมการ
ลงทุนไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นความเส่ียง ดา้นผลตอบแทน และดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองกลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ฯ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยบริษทัควรมีการจดัฝึกอบรมสัมนาให้กบัพนักงานทุกครให้มี
ความรู้ในเร่ืองการวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับวยัเกษียณรวมไปถึงการวางแผนการใชจ่้ายเงินอยา่งเป็น
สัดส่วน เพ่ือให้พนกังานไดมี้ความตะหนกัรู้ถึงการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผน
การเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองกลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) นั้นมีการออมเงิน
ฝากไวก้บัธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นสถาบนัการเงินต่างๆควรมีการออมนโยบายหรือมีการน าเสนอรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ในการออมเงินเพ่ือให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจลงทุน เช่น ลงทุนใน
นกองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล ประกนัชีวิต และหุ้นสามญั เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยส่วน
ใหญ่กลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการออมท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจจะเป็น
สาเหตุมาจากการได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นสถาบนัการเงินควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์จากผลตอบแทนมากท่ีสุด และส่งผลท าให้เกิดการวางแผนการเงิน
เพ่ือการเกษียณอายท่ีุมีคุณภาพ 

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมวิธีการศึกษาในดา้นของการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการลงทุนรวมไปถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการลงทุนเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูท่ี้สนใจเก่ียวกบั
เร่ืองการออมเงินและการลงทุน และการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มพนกังาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เพียงกลุ่มเดียวจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินในส่วนอ่ืนๆดว้ย 
เพราะซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้ไดข้้อมูลในเชิงลึกมากข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการองคก์รและบริหารจดัการการเงินต่อไป 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอบเขตในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีความยากในการรวบรวมขอ้มูล อนั
เน่ืองมาจากพนกังานกลุ่มไมเนอร์ จ ากดั (มหาชน) บางส่วนมีสถานท่ีท างานกนัคนละท่ี และมีการติดต่อส่ือสารท่ี
ยากล าบากจึงท าให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม และงานวิจยัมีเน้ือหาและ
ปัจจยัท่ีจะท าการศึกษามีความซบัซ้อน รวมไปถึงผูวิ้จยัมีการขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนจึงท าให้เกินการล่าชา้ในการ
ท างานในบางส่วน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพย์บรรจุภัณฑ์  
ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในการศึกษาใน คร้ังน้ีไดแ้ก่ผลต่างผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ,ผลต่างดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ,ผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป,ผลต่างดชันีค่าเงินบาทและผลต่างราคาน ้ ามนัดิบ ซ่ึงไดท้  าการ
รวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี1พ.ศ.2550 จนถึง ไตรมาสท่ี4 พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 56 ไตรมาส
โดยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดจากการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 99 สามารถบอกไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยบ์รรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ ผลต่างดชันีค่าเงินบาท และ
ผลต่างราคาน ้ามนัดิบ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค ำส ำคัญ: ลงทุน,ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อผลต่ำงดัชนีหลักทรัพย์หมวดบรรจุภัณฑ์ 
 

Abstract 
The object of This independent study is intended to study the Factors Affecting the Difference of Packaging Index. 
The researcher studied the factors are The Difference of Gross domestic product , The Difference of Business 
Sentiment Index, The Difference of Consumer Price Index , The Difference of Nominal Effective Exchange Rate 
and The Difference of  West Texas Intermediate Oil has been collected Quarterly from Quarter1 2017 to Quarter4 
2020, was calculated for 56 Quarter by multiplying linear regression (Ordinary Least Squares (OLS). The study 
found that at 0.01 significant level, it can be said that the Factors Affecting the Difference of Packaging Index are 
The Difference of Nominal Effective Exchange Rate and The Difference of West Texas Intermediate Oil are in 
the same direction.  
 
Keywords: Invest, Factors Affecting the Difference of Packaging Index 
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1. บทน า 

 
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการฝากเงินในธนาคารและรับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนเหมือนว่าจะไม่ใช่การลงทุนท่ี

ได้รับผลตอบแทนท่ีดีนัก เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีได้รับจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินอยู่ในระดบัต่่  ่ า
ดงันั้นนกัลงทุนจึงมองหาแหล่งท่ีไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารทุน เป็นตน้ ส าหรับผลตอบแทน
ท่ีนกัลงทุนไดรั้บจากการลงทุนในตราสารทุนแตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียจากการฝากเงินในสถาบนัการเงินซ่ึงจะได้
ผมตอบแทนเป็นเงินปันผลและก าไรส่วนเกินทุนและเม่ือการวิเคราะห์ท าให้เลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถูกตวั และ
ถูกเวลาก็จะท าให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนได ้

ดชันีหลกัทรัพย์หมวดบรรจุภัณฑ์ นับเป็นดชันีหลกัทรัพย์ท่ีน่าสนใจในมุมมองของนัก ลงทุน เน่ืองจาก
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาเป็นระยะเวลานาน และช่วงวิกฤตโรคระบาด 
COVID-19 ท่ีผา่นมา ท าให้บรรจุภณัฑ์ เขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัมากยิ่งข้ึนในดา้นต่างๆ ในการเขา้มาช่วยสนบัสนุน
ในการด าเนินงานของบริษทัและอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพ่ือสามารถให้บริษทัเหล่านั้นสามารถด าเนินการต่อไป
ได ้ซ่ึงท าให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นส่ิงจูงใจต่อนกัลงทุนในการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบรรจุ
ภณัฑ์ แต่เน่ืองจากการลงทุนยอ่มมีความเส่ียง อนัเน่ืองมาการจากเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ยูต่ลอดเวลา ดงันั้น 
เพ่ือให้ผูต้อ้งการลงทุนโดยผา่นตลาดหลกัทรัพย ์มีความเขา้ใจกลไกลของตลาดมากยิ่งข้ึนการให้ขอ้มูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ตลอดจนการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยจ์ะช่วยให้นักลงทุนมีความเขา้ใจและ
สามารถลงทุนไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตลาดหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหลายกลุ่มน้ีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มหน่ึงท่ี
สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยมาชา้นาน และในหมวดของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมน้ีมี หลกัทรัพยก์ลุ่มบรรจุ
ภณัฑเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับนกัลงทุน เพราะบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือการให้บริการลว้นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นส่วนประกอบ
ในการ ส่งเสริมการขายสินคา้ของผูป้ระกอบการท าให้บรรจุภณัฑมี์ความจ าเป็นต่อทุกภาคธุรกิจเป็นอยา่งยิ่ง ส่งผล
ให้ผลอตัราผลตอบแทนจากผลต่างดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบรรจุภณัฑ์นั้นยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและไม่ผนัผวนมาก 
บริษทับรรจุภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มบรรจุภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยปัจจุบนัมีทั้งหมด 20 บริษัท 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยการศึกษาตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑปั์จจยัทางเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ ผลต่างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(d_GDP),ผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI),ผลต่างดชันี
ราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (d_CPI) ,ผลต่างดชันีค่าเงินบาท (d_NEER) และผลต่างราคาน ้ามนัดิบ (d_OIL) โดยในปัจจยั
ทางเศรษฐกิจตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดระดบัของอตัราผลตอบแทนราคาหุ้นท่ี
คาดว่าจะขายได้และความเส่ียงจากการลงทุน คือ แนวโน้มผลก าไรในอนาคตของบริษทั ซ่ึงเกิดจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัรูปแบบธุรกิจและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและตลาดหุ้น ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญั
นั้นก าหนดดชันีหลกัทรัพยร์าคาหุ้นและอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการผูล้งทุนตอ้งท าการวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆเรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ ปัจจยั 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อภาวะตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและผลการด าเนินงานของบริษทั (ตลาด หลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2558)  

แนวคิดตลาดทุน (capital market) มีบทบาทในการระดมเงินออมเพ่ือการลงทุนและการกู้ยืม โดยทัว่ไปแบ่ง 
ออกเป็น 2 ตลาดทุน คือ 1. ตลาดแรก (Primary Market) หรือ ตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ (New Issue Market) มีหนา้
ท่่ีในการรับจดัการเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยใ์หม่ เช่น กรณีของบริษทัท่ีตอ้งการจะเพ่ิมทุนก็จะว่าจา้งให้บริษทั
หลกัทรัพยห์รือท่ีปรึกษาการลงทุนและการจ าหน่ายให้โดยมีการรับประกนัการจ าหน่าย 2. ตลาดรอง (Secondary 
Market) หรือ ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Trading Market) ท าหนา้ท่ี สนบัสนุนการระดมเงินทุนจากตลาดแรก ตลาด
รองจะช่วยให้ผูล้งทุนซ้ือขายหุ้นใหม่จากตลาดแรก สามารถน าหลกัทรัพยม์าขายเพ่ือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ม่ือ
ตอ้งการ หรืออาจเปล่ียนเป็นการลงทุนซ้ือหลกัทรัพย ์อ่ืนท่ีเห็นว่ามีผลก าไรสูงกว่าซ่ึงการลงทุนในปัจจุบนัยอ่มท่ี
จะเกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต จากการลงทุนดงักล่าว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของหุ้นไป
ในทิศทางท่ีคาดการณ์ ก็ยอ่มส่งผลถึงความพึงพอใจให้แก่ นกัลงทุนต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนท่ีอยู่ใน
รูปของเงินปันผลหรือส่วนต่างของราคาท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงราคาหุ้นในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดย  ปัจจยั
หลกัๆ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดการณ์ว่าจะไดรั้บจากผลต่างของราคาหลกัทรัพย ์รวมทั้งความเส่ียงท่ีนกัลงทุน
จะตอ้งเผชิญจากการลงทุนโดยความเส่ียงท่ีตอ้งเจอในการลงทุนมีทั้งปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
หรือนโยบายภาครัฐท่ีภายในบริษทัไม่สามารถควบคุมไดส่้วน ภายในอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ อตัราเงินปันผล
อตัราก าไรต่อทุน อตัราส่วนต่อสภาพคล่องเป็นต้นโดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาคือปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ต้องมีค านวณเชิงอนุมาณเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงมูล และแนวโนม้ผลก าไรในอนาคตของบริษทั 

แนวคดิดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index : BSI) จดัท าโดยการส ารวจของ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,500 ราย โดยตวัเลขจะสะทอ้นความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงมี 
ท่ีมาจากตวัเลขค่าเฉล่ียของดชันีทั้ง6ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1.ผลประกอบการ 2.ค าสัง่ซ้ือทั้งหมด 3.การลงทุน 4.การจา้งงาน  
5.ตน้ทุนการประกอบการ 6.การผลิต 

แนวคิดดัชนีค่าเงินบาท ( Nominal Effective Exchange Rate) การเทียบค่าเงินบาทกบัค่าเงินของประเทศคู่คา้
และคู่แข่งของไทย และน ามาเฉล่ียโดยถ่วงน ้ าหนกัดว้ยสัดส่วนการคา้ ระหว่างกนั โดยประเทศท่ีไทยคา้ขายหรือ
แข่งขนั ดว้ยส่วนมากก็จะไดน้ ้าหนกัมาก และลดหลัน่กนัไปตาม ความส าคญัดา้นการคา้ของประเทศนั้นๆ ต่อไทย 
ยกตวัอย่างเช่น ญ่ีปุ่ นเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย เงินเยน ก็จะไดรั้บอตัราน้อยมากในการค านวณดชันีค่าเงินบาท  
เป็นตน้ ดชันีค่าเงินเป็นเคร่ืองช้ีส าคญัท่ีใชว้ดัความ สามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง 
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2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

(พวงเพชร ภูษี, 2560) พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนเเปลงของดชันี ราคาหมวดพลงังาน
และสาธารณูปโภค พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนเเปลงของดชันีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ไดเ้เก่
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาน ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดชันีราคาหมวด
พลงังานและสาธารณูปโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตรงตามสมมุติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ส่วนปัจจยัอ่ืน
ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนเเปลงของดชันีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 

(นิธิภูมิ เดชะศาศวตั, 2559) พบว่าการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการถดถอยพหุคูณ โดยตวัแปรทั้งหมดไดแ้ก่ ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราเงินเฟ้อ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) อตัราว่างงาน (UNE) อตัรา
แลกเปล่ียน (NEER) ดชันีวสัดุก่อสร้าง (CMI) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) จ านวน 7 ตวัแปร จากนั้นท า
การทดสอบแบ่งเป็น 2 สมการโดยคดัเลือกตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง 1 ตวัออกจากสมการ ซ่ึงไดแ้ก่ตวัแปร
อตัราเงินเฟ้อ (CPI) หรือตวัแปรดชันีวสัดุก่อสร้าง (CMI) จากผลการศึกษาพบว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

(นนัท์ลินี ธนาสิริวงศ์,2560) ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงตวัแปรเพียงตวัเดียวท่ีมีผลดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมี
นัยส าคัญทาง  สถิติและมีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ได้แก่อัตราแลกเปล่ียน(Ex) โดยมี
ความสัมพนัธ์ ต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษา
คน้ควา้ มาและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอ่ืนไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ (GDP) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะเวลา 10 ปี (BOND 10 Y) การลงทุนระหว่าง ประเทศ (FI) นั้น 
เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 

(นิธิมา ปรีชา, 2559) พบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอิทธิพลใน
เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น กลุ่มธุรกิจบริการทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนั อตัราเงินเฟ้อ อตัราการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และอตัราการเจริญเติบโตของการคา้ระหว่างประเทศ ไม่มีอิทธิพล ต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบริการทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

(เมลดา ไพรพิภชั, 2557) พบว่า อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วนต่างของดชันี การ
ลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตราผลตอบแทนของดัชนีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพันธ์  กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทางเดียวกนั ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT), ส่วนต่าง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอัตรา แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา (C_EX), มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ กองทุน Equity ETF ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
ส่วนต่างของราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (C_DUBAI), เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI), ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่มี ความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 

(ธณัยสิ์ตา เลิศศราวิทย,์ 2556) พบว่าท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ อธิบายราคาหลกัทรัพย ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ได้แก่ราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาด
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หลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่ น (NIKKEI) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) โดยตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ใน ทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(สุพิชชา ติรพฑัฒ์, 2555) พบว่าปริมาณซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค, กลุ่มธนาคารและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ราคาทองค าแท่งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค,กลุ่ม
อาหารและเคร่ืองด่ืมราคาน ้ ามันดิบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภคอตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร, กลุ่มพาณิชย์
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, กลุ่มพาณิชย ์อตัราเงินเฟ้อมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

2.2 กรอบแนวคดิของการวจิัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพย์หมวดบรรจุภณัฑ์(d_PKG) ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามา
ศึกษามีดงัน้ีคือผลต่างผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ(d_GDP),ผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI),ผลต่าง
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (d_CPI) ,ผลต่างดัชนีค่าเงินบาท (d_NEER) และผลต่างราคาน ้ ามันดิบ (d_OIL) ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลราคาปิดรายไตรมาสโดยเร่ิมจากไตรมาสท่ี1 พ.ศ.
2550 จนถึงไตรมาสท่ี4 พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 56 ไตรมาส 
 
3.1 ข้ันตอนการวิเคราะห์ 

 
ขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจและขอ้มูลดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑน์ าขอ้มูลทั้งหมดไปทดสอบความน่ิงของ

ขอ้มูล (Unit Root) ดว้ยวิธีการ First difference  แลว้จึงทดสอบค่าความสมัพนัธ์ของขอ้มูลว่ามีความสมัพนัธ์กนัเอง
หรือไม่ด้วยวิธี (Correlation Matrix) แล้วจึงท าการทดสอบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบก าลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square) ทดสอบความแปรปรวนไม่คงท่ีของตวัคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) ทดสอบปัญหา
สหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation)  
             

 
ผลต่างดชันีหลกัทรัพย ์

หมวดบรรจุภณัฑ์(d_PKG) 

ผลต่างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(d_GDP) 
ผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI) 
ผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (d_CPI)  
ผลต่างดชันีค่าเงินบาท (d_NEER)  
ผลต่างราคาน ้ามนัดิบ (d_OIL) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ทดสอบ Unit Root ดว้ยวิธีการ First difference ผลการทดสอบผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์(d_PKG), 
ผลต่างผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ(d_GDP),ผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI),ผลต่างดัชนีราคา
ผูบ้ริโภคทัว่ไป (d_CPI) ,ผลต่างดชันีค่าเงินบาท (d_NEER) และผลต่างราคาน ้ ามนัดิบ (d_OIL) สามารถบอกไดว้่า
ขอ้มูลมีลกัษณะน่ิง (Stationary) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กนัเองของขอ้มูลดว้ยวิธี (Correlation Matrix) สามารถ
บอกไดว้่าผลต่างผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ(d_GDP),ผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI),ผลต่างดชันี
ราคาผู้บริโภคทั่วไป (d_CPI) ,ผลต่างดัชนีค่าเงินบาท (d_NEER) และผลต่างราคาน ้ ามันดิบ (d_OIL) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัเอง แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา ไปท าการทดสอบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบก าลงัสองน้อย
ท่ีสุดแลว้จึงทดสอบความแปรปรวนไม่คงท่ีของตวัคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) พบว่าไม่พบปัญหาความคาด
เคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี แลว้จึงทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พบว่าไม่พบ
ปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน 

 
ตารางที่ 1 ผลการท าสอบ Ordinary Least Square Regression 

Model 6: OLS, using observations 2007:02-2020:4 (T = 55) 
Dependent variable: d_PKG 

 coefficient t-ratio p-value 
const 10.8806 0.7959 0.4299 

d_GDP  - 2.23871e-05 −0.1590 0.8743 
d_BSI 6.07177 1.367 0.1777 
d_CPI -10.1047 -0.5184 0.6065 

d_NEER 19.3022 3.925 0.0003*** 
d_OIL 4.79420 4.597 3.03e-05*** 

R-squared 0.545921 Adjusted R-squared 0.499586 
P-value(F) 1.66e-07 

Heteroskedasticity 0.523017 Autocorrelation 0.94586 
ท่ีมา : จากการค านวณ  
หมายเหตุ : ค่าสถิติ t-test และ ***, **, * มีระดบัความเช่ือมัน่ 0.99 0.95 และ 0.90 

 
การวิเคราะห์จากการถดถอยเชิงซ้อนแบบวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Regression) 

 
d_PKG = 10.8806-0.0000317060 d_GDP +6.07177d_BSI-10.1047d_CPI +19.3022 d_NEER+4.79420 d_OIL 

(0.7959)          ( -0.1590)                    (1.367)              (-0.5184 )              (3.925)***         (4.597)*** 
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สมการท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ ์
สามารถบอกไดว้่าผลต่างดชันีค่าเงินบาท (d_NEER) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 19.3022  สามารถอธิบายได้ว่า 

ผลต่างดัชนีค่าเงินบาท (d_NEER) เปล่ียนแปลงไป 1 จุด ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี จะท าให้ผลต่างดัชนี
หลกัทรัพย์หมวดบรรจุภัณฑ์ (d_PKG) เปล่ียนแปลงไป 19.3022 หน่วย ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

สามารถบอกไดว้่าผลต่างราคาน ้ามนัดิบ (d_OIL)  มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 4.79420 สามารถอธิบายไดว้่าผลต่าง
ราคาน ้ามนัดิบ (d_OIL) เปล่ียนแปลงไป 1 WTI/USD ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี จะท าให้ผลต่างดชันีหลกัทรัพย์
หมวดบรรจุภัณฑ์ (d_PKG) เปล่ียนแปลงไป 4.79420 หน่วย ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจยัสามารถบอกไดว้่าผลต่างดชันีค่าเงินบาท (d_NEER) มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัผลต่างดชันี
หลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิภูมิ เดชะศาศวตั(2559)เน่ืองจากดชันีค่าเงินบาทเป็น
ดชันีช้ีวดัค่าเงินท่ีสร้างข้ึนจากการค านวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบั
ค่าเงินอ่ืนท่ีส าคญัอีก 21 สกุล โดยจะถ่วงน ้าหนกัตามความส าคญัทางการคา้กบัประเทศเหล่านั้น สะทอ้นให้เห็นว่า
ผลต่างดชันีค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามอตัราแลกเปล่ียนจะท าให้ผลต่างดชันีบรรจุภณัฑเ์ปล่ียนแปลงตาม 
แสดงให้เห็นธุรกิจว่าบรรจุภณัฑ์ภายในประเทศมีการส่งออกหรือน าเขา้ ภายใน21สกุลเงินเป็นจ านวนมากเพียง
พอท่ีจะทีผลกระทบกบัธุรกิจบรรจุภณัฑ์ท าให้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของผลต่างดชันีค่าเงินจะท าให้ผลต่างดชันี
หลักทรัพย์บรรจุภัณฑ์เปล่ียนแปลงตามซ่ึงท าให้เห็นว่าผลต่างดัชนีค่าเงินบาทสะท้อนให้เห็นผลต่างดชันี
หลกัทรัพยบ์รรจุภณัฑ์ 

ผลการวิจยัสามารถบอกไดว้่าผลต่างราคาน ้ ามนัดิบ (d_OIL) มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัผลต่างดชันี
หลักทรัพย์หมวดบรรจุภัณฑ์  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพชร ภูษี (2560),ธนวรรธน์ ตรีระสหกุลย์ 
(2561),ธญัญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ (2561) เน่ืองจากราคาน ้ ามนันั้นสะทอ้นถึงการใชน้ ้ ามนัของผูป้ระกอบการและ
บุคคลทัว่ไปท่ีส่งผลเม่ือมีการใชน้ ้ามนัมากข้ึนจะท าให้มีการส่งสินคา้ประเภทต่างๆปรับตวัสูงข้ึน ท าให้มีการผลิต
บรรจุภณัฑ์มากข้ึนและช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตบรรจุภณัฑ์ท าให้มีอตัราผลตอบแทนจากผลต่างดชันี
หลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิธิมา ปรีชาวนั(2559)เน่ืองจากมีการตั้งสมติฐาน
ไม่สอดคลอ้งราคาน ้ามนัดิบ 

ผลการวิจัยสามารถบอกได้ว่าผลต่างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(d_GDP)ไม่สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันนัท์ลินี ธนาสิริวงศ์(2560)และธญัญ
รัตน์ แสงสุริยาโรจน์ (2561)ผลต่างผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของสภาพ
เศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศท่ีซ่ึงแสดงสถานนะการลงทุนเน่ืองจากธุรกิจท่ีผลิตสินคา้เพ่ืออุปโภคบริโภคประเภท
จ าเป็นแก่การประกอบธุรกิจและใชป้ระโยชน์ ยอดขาย ก าไร อธิบายไดว้่าดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์ใน
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาสินคา้บรรจุภณัฑ์ถูกจดัว่าเป็นสินคา้จ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจซ่ึง
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ธุรกิจบรรจุภณัฑ์น้ีอาจไดก้ าไรมากในปีท่ีเศรษฐกิจซบเซาก็เป็นได ้ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่
สามารถอธิบายผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑไ์ด ้

ผลการวิจยัสามารถบอกไดว้่าผลต่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(d_BSI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ (2561) 
เน่ืองจากดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือใชส้ะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจของนกัลงทุน ซ่ึงหาก
นกัลงทุนเกิดความเช่ือมัน่จะส่งผลให้พฤติกรรมของนกัลงทุนในการกลา้ตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงมากกว่าแต่จากผลการศึกษาพบว่าผลต่างดชันีความเช่ือมัน่มีผลต่างท่ีข้ึนๆลงๆไม่คงท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑท่ี์คงท่ีจึงไม่สะทอ้นถึงผลต่างดชันีหลกัทรัพยบ์รรจุภณัฑ ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นิธิภูมิ เดชะศาศวตั(2559)และสุพิชชา ติรพฑัฒ์ (2555)เน่ืองจากหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษามีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีมากกว่าความเส่ียงมากกว่า 

ผลการวิจยัสามารถบอกไดว้่าผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (d_CPI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
ผลต่างดชันีหลกัทรัพย์หมวดบรรจุภณัฑ์ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑารัตน์ ก้อนแก้ว(2558)เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัผลต่างหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑ์เน่ืองจาก
ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป เป็นเพียงสินคา้และบริการพ้ืนฐานส าหรับผูบ้ริโภค แต่สินคา้และบริการของบริษทัใน
กลุ่มบรรจุภณัฑ์เป็นสินคา้ท่ีแทบทุกธุรกิจจ าเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงสามารถกล่าวผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงแต่ธุรกิจก็จ าเป็นตอ้งน าบรรจุภณัฑม์าใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะกล่าวไดว้่าผลต่างดชันีราคาผูบ้ริโภค
ทัว่ไปไม่มีผลกระทบต่อผลต่างดชันีหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑซ่ึ์งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมลดา ไพรพิภชั 
(2557) 
 

5.1 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจและผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือภยัจาก
การกระท าของมนุษย์รวมไปถึงกระแสบริโภคนิยมท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึนตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2563 ท่ีผ่านมาแมป้ระเทศไทยจะไม่ไดเ้ป็น
จุดศูนย์กลางของวิกฤติแต่วิกฤติท่ีเกิดคร้ังน้ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยก าลงัชะลอตวัมาหลายปีแลว้และดู
เหมือนว่าในคร้ังน้ีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบไดข้ยายวงกวา้งออกไปทั้งบริษทัขนาดใหญ่ บริษทัขนาดเลก็ ธุรกิจ SMEs
และประชาชนคนทัว่ไปไดรั้บผลกระทบกนัเกือบทุกคน จากการท่ีรัฐบาลตอ้งใชม้าตรการต่างๆ การระบาดของโค
วิด 19 ยงัส่งผลกระทบกบัหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงบางแห่งเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทยและท่ีส าคญั 
คือการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมานานหลายปีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั ท าให้ตวัแปรตน้บางตวัไม่มีผลต่อตวัแปร
ตามหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้             
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

 
ส าหรับนกัลงทุนทัว่ไป ท่ีมีความสนใจจะลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดบรรจุภณัฑส์ามารถน าผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ัง

น้ีไปประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาการลงทุนนอกเหนือจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราผลตอบแทนจาก
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ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน อัตราการเติบโตของยอดขายท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนน้ีแลว้ ยงัควรให้ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์แนวโนม้
ของราคาหุ้นและอตัราผลตอบแทนในหมวดบรรจุภณัฑไ์ดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

ส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในหมวดบรรจุภณัฑ์สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลในการ
พฒันากลยทุธ์ ก าหนดทิศทางของบริษทัในการระดมเงินทุนพฒันาปรับปรุงผลประกอบการของบริษทัให้มีอตัรา
ผลตอบแทนและอตัราส่วนทางการเงินท่ีดีเพ่ือท าให้เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนทัว่ไป  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากวิจยัไปใชใ้นการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายและให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องหมวดบรรจุภณัฑเ์พ่ือให้เกิดความมัน่ใจของผูล้งทุนต่อไปในอนาคต 

 
5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยในคร้ังถัดไป 

 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรลดช่วงเวลาให้สั้นลงและเพ่ิมความละเอียดของ ขอ้มูลให้มากข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้ง

กนัซ่ึงอาจส่งผลให้ไดรั้บผลการศึกษาท่ีดีข้ึน 
ก าหนดปัจจยัเพ่ิมให้มีทั้งปัจจยัภายนอกและภายในของบริษทัหลกัทรัพยห์มวดท่ีน ามาศึกษาเช่น อตัราเงินเฟ้อ

ทัว่ไป อตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองค าในตลาดโลกอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ 
อตัราผลตอบแทนของดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด อตัราส่วนเงินปันผล อตัราส่วนก าไรต่อทุน อตัราส่วนสภาพคล่อง 
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Study of Factors Affecting the Decision of Purchasing Tamarind Processed 
Products Case Studies of Thai Market 

 

นโรดม น้อยมา1 และ ปราณ ีเอี่ยมละออภักดี2 
Narodom Noyma and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไท และเพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไท เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะขามในตลาดไทเพ่ือน าไปบริโภคเอง 
จ านวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานดว้ย t-test, ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทต่างกัน 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะขาม
ในตลาดไท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรม, กำรตัดสินใจ, มะขำม, ตลำดไท 
 

Abstract 

This study aimed to study the purchasing decision of tamarind processed products within the Thai market.   And 
to study the factors affecting the decision of purchasing tamarind processed products within the Thai market   It is 
a quantitative research.  A questionnaire was used to collect data from 385 consumers purchasing tamarind 
processed products in Tai market for their own consumption. Data were analyzed by showing frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  The hypothesis was tested by t-test, ANOVA, and multiple regression 
analysis.  Most of the respondents had opinions about marketing mix factors.  The distribution channels were the 
first, followed by products, prices and marketing promotions, respectively. Average monthly income   The 
purchase frequency per month is different, there are different decisions to buy processed tamarind products within 
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the Thai market.  And marketing mix factors Marketing promotion Affect the decision to buy tamarind processed 
products in the Thai market.  At a statistically significant level of 0.05  
 
 Keywords: Marketing Mix, Behavior, Decision Making, Tamarind, Tai Market 
 

1. บทน า 
 
“ตลาดไท” ไดรั้บการพฒันาเป็นตลาดกลางคา้ส่งสินคา้เกษตรครบวงจรใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน จากพ้ืนท่ีว่างเปล่า 

450 ไร่ เร่ิมท าการคา้ขายอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ. 2540 บริหารจดัการโดย บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ ากดั 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นตลาดกลางคา้ส่งสินคา้เกษตรท่ีให้ผูข้ายและผูซ้ื้อไดเ้ขา้มาท าการคา้ขายสินคา้เกษตรกนั
โดยตรงอย่างเสรี และดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม ซ่ึงในปัจจุบนัตลาดไทมีพ้ืนท่ีถึง 542 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 
42 อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เยื้องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ดว้ยศกัยภาพดา้นท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงเป็น
จุดศูนยก์ลางของประเทศ ท าให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการสามารถเดินทางเขา้สู่ตลาดไทไดอ้ย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง 
และเป็นแหล่งส าคญัในการรวบรวมและกระจายสินคา้ทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่ง
ตลาดตามประเภทของสินคา้อย่างชดัเจนถึง 21 ตลาด ส่งผลให้ตลาดไทเป็นตลาดกลางคา้ส่งสินคา้เกษตรครบวงจร
ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน ในปัจจุบนัตลาดไทยมีร้านจ าหน่ายมะขามแปรรูปจ านวน 7 ร้าน ท าให้เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจค่อนข้างสูง ดังนั้นผู ้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม 
กรณีศึกษา ตลาดไท เพ่ือน าผลการวิจยัมาวางแผนกลยทุธ์ทางตลาด และเพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

การบริโภคมะขามแปรรูปนั้นถือเป็นพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยส่วนใหญ่คน ไทยจะบริโภคมะขาม
แปรรูปในลกัษณะขนมขบเค้ียวหรืออาหารว่าง ดา้นการผลิตในอดีตแต่ละครัวเรือนจะผลิตมะขามแปรรูปเพ่ือการ
บริโภคภายในครอบครัว อาจจะมีบางครัวเรือนหรือบาง ทอ้งถ่ินอาจจะผลิตมะขามแปรรูปเพ่ือการค้า ซ่ึงถือเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ในระยะหลงัการผลิตมะขามแปรรูปมีความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึน มะขามท่ีวางจ าหน่าย
อยู่ในตลาดมีคุณลกัษณะและปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย เช่น ประเภทของมะขาม การบรรจุภณัฑ์สินคา้ ระดบัราคา 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผลท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือไดต้ามความชอบ ความพึงพอใจและรายได้อย่าง
เหมาะสม และส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อ ขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้น 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัจึงตอ้งมีการพฒันารูปแบบของมะขามให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือเป็น
การจูงใจให้ผู ้บริโภคหันมาบริโภคมากข้ึน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามของ
ผูบ้ริโภคภายในตาดไท เน่ืองจากในตลาดผลไมฤ้ดูกาลมีร้านผลไมอ้ยูจ่  านวนมาก เพ่ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจผลไม้สามารถน าผลจากการ วิจยัน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับเปล่ียน หรือพฒันาปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการดา้นต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Ps (Marketing Mix) 

 
Kotler & Keller  (2016) กล่าวว่า เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4P ประการไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ 

ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการติดต่อส่ือสารหรือการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4P ลว้นมีความส าคญัไม่
ต่างกนั ดงันั้นปัจจยัทั้ง 4P จะเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ส่วนประสมการตลาดจะเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการ
สร้างความต้องการซ้ือในตวัผลิตภณัฑ์เพ่ือท าให้สมารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด ซ่ึง
หมายถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะท าธุรกิจได ้กิจการนั้น จะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย 
อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้ง การ ได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น 
นกัการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต ภณัฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบั
ความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการซ้ือสินค้านั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุง
สินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจ
ให้แก่ผู ้บริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ์ หรือ สาย ผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ  ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การ
รับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมา จ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของ
สินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภณัฑ์นั้น นกับริหารการตลาดควรจะใชก้ลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างไร และเม่ือ ตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอด คลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างไร ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจและ
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกว่าแต่ ก่อน บทบาทของการบรรจุภณัฑจึ์งมีความส าคญัต่อตวัผลิตภณัฑอ์ย่างยิ่ง 
การบรรจุภณัฑ์จะก่อให้ เกิด ประโยชน์หลกัอยู่ 2 ประการดว้ยกนั คือ เป็นการป้องกนัคุณภาพของสินค้าและช่วย
ส่งเสริมการจ าหน่าย ดงันั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสันสะดุดตา และวสัดุท่ีใชท้  าหีบ
ห่อแปลกใหม่ กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงตวับรรจุภณัฑ์มากกว่าตวัสินคา้ ผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิต ข้ึนมาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้าและเคร่ืองหมายการค้า เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่างชดัเจน ตราสินคา้เป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภค
ทราบว่าสินคา้ชนิดนั้น เป็นของผูผ้ลิตรายใด ผูบ้ริโภคจะสามารถใชป้ระสบการในอดีตมาช่วยในการ ตดัสินใจซ้ือ
ไดง่้ายข้ึน โดยมิตอ้งสอบถามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น  

2. ราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมา รวมทั้งหาช่องทางการ จดัจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่าย
ตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะต้องด าเนินการต่อไป คือ การก าหนดราคา ท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะ
น าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา เพ่ือตอ้งการก าไร หรือเพ่ือขยายส่วน
ถือครองตลาด (Market Share) หรือเพ่ือเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งมี การใชก้ลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าให้เกิด
การยอมรับจากตลาดเป้า หมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนั ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนั
น ามาใชไ้ด ้ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจ ตั้งราคาสินคา้ให้สูงส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ
ในตวัของมนัเอง เพ่ือแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทาง จิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินค้าอาจมี
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นโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงิน สดส่วนลดการค้า หรือส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้น
ธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมี ผลกระทบต่อราคาดว้ย  

3. การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาได้นั้น ถึงแมว้่า จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็
ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้ง พิจารณาว่าท่ีไหน เม่ือไร และโดย
ใครท่ีจะเสนอขายสินค้า การจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน แต่ก็เป็น ส่ิงจ าเป็นท่ีต้องศึกษา การจดัจ าหน่ายแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า ( Channel of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่อง
ทางการจ าหน่ายว่าจะใชวิ้ธีการขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภค โดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบนัคนกลางต่างๆ 
บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้ ส่ง (Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) ท่ีมีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical 
Distribution) การกระจาย สินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค การเลือกใชวิ้ธีการขนส่ง Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วย
แจกจ่ายสินค้า ส่ือ การขนส่งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหาร
การตลาดจะตอ้ง ค านึงว่าจะเลือกใชส่ื้ออย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา 
ขั้นตอนท่ี ส าคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพ่ือรอ
การ จ าหน่ายให้ทนัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป ยงัตลาดเป้าหมาย การ
ส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้าทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย วตัถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือบอกให้ลูกคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายใน ตลาดพยายามชกัชวนให้ลูกค้าซ้ือและเพ่ือเตือน
ความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภคการส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication 
Process) เพ่ือเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผูรั้บกบัผูส่้ง  
 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์นั้น จะสามารถจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้จากลกัษณะ และ

พฤติกรรม อย่างเช่น กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะและบุคลิกใกลเ้คียงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั รวมไปถึงบุคคลท่ีอยูใ่น
ชนชั้นทางสงัคมเดียวกนัก็จะตอบสนองถึง ข่าวสาร ความตอ้งการ ไปในทิศทางเดียวกนั และมากไปกว่านั้น ปัจจยั
การเปล่ียนแปลงของประชากรอาจจะมาจากปัจจัย  ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากน้ี
แนวความคิดของประชากรศาสตร์สามารถ จ าแนกและอธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะตนของคนนั้น ๆ  ซ่ึงมีผลต่อกบั
การส่ือสารกบัผูรั้บสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และในการส่ือสารแต่ละคร้ังถ้าผูรั้บสารมีจ านวนน้อยก็อาจจะไม่
ส่งผลให้เกิด ปัญหาไดเ้พราะเราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารไดทุ้กคนแต่ถา้ในทางกลบักนับางสถานการณ์ผูรั้บสาร 
มีจ านวนมากเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารไดอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น ดงันั้น การจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ก็อาจท าให้ง่ายต่อการส่ือสารมากข้ึนโดย ซ่ึงสามารถจ าแนกตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) 
(วศิน สนัหกรณ์, 2557) ไดด้งัน้ี 

1. เพศ โดยทัว่ไปธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศในเบ้ืองตน้ไดจ้ าแนกปัจจยัทางเพศออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือผูห้ญิง (Female) และผูช้าย (Male) ก็จะมีความแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ ความถนดั อารมณ์สภาวะทาง
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จิตใจ และการตดัสินใจ ซ่ึงจะน าพาความคิด ทศันคติรสนิยม ท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงประเพณีและวฒันะ
ธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูห้ญิงและผูช้ายท่ีแตกต่างกนัของทั้งสองเพศในสังคม หากกล่าวถึงเพศ
หญิงจะมีแนวโนม้ในการส่งและรับข่าวสารมากกว่าหากเปรียบเทียบกบั เพศชายแต่ในทางกลบักนั เพศชายไม่ได้
เน้นย  ้าไปถึงแค่การรับส่งข่าวสารทางปกติเท่านั้น แต่เพศชายยงัตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ต่อผูรั้บและส่ง
ข่าวสารนั้นๆอีกด้วย นอกจากน้ีเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะคล้อยตามคนอ่ืนได้ง่ายกว่า เพศชายและเพศหญิงมี
ความสามารถในการส่ือสาร ลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพนั้นๆจากผูอ่ื้นไดดี้กว่าผูช้าย อีกทั้งเพศหญิง
เป็นเพศท่ีมีสภาวะทางจิตใจท่ีอ่อนโยนมากกว่าผูช้าย แต่ผูช้ายมีความหนกัแน่นในการตดัสินใจและการใช้ชีวิต
มากกว่าผูห้ญิงอีกทั้งผูช้ายยงัมีความสามารถในการจ ารูปทรงของส่ิงของต่าง ๆ แมว้่ารูปทรงนั้นจะเปล่ียนแปลงไป
ในรูปแบบอ่ืนก็ตาม อย่างไรก็ตามทั้งสองเพศมีความแตกต่างกนั ในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีจะส่งผลต่อการใชชี้วิต การ
รับรู้ข่าวสารและการประยกุตเ์พ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย  

2. อายุ ถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั ซ่ึงสามารถเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจและวุฒิภาวะในการใชชี้วิต 
รวมไปถึงพฤติกรรมและความคิด อีกทั้งอายยุงัเป็นตวัแปรท่ีสามารถ เปล่ียนไปไดต้ามกาลเวลา สามารถดูไดจ้าก
บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยว่า อาจจะมีการตดัสินใจท่ีมีอารมณ์ เขา้มาเป็นส่วนเก่ียวขอ้งมากกว่า และบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกว่า
ก็จะมีความคิดท่ีเป็นค่านิยมมากกว่า บุคคลท่ีมีอายมุากอีกทั้งกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะเป็นกลุ่มท่ีมองโลกในแง่ดี
มากกว่า และยึดถือในอุดมการณ์ของตวัเองเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มบุคคลท่ีมีอายุมากกว่า ในทางกลบักนั กลุ่ม
บุคคลท่ีมีอายุมากกว่า จะชอบท่ีจะเสพข่าวสารเน้น ไปทางด้านบนัเทิงกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุมากกว่า จะเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมองโลกในแง่ร้ายเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มบุคคลอายนุ้อย เพราะกลุ่มบุคคลอายุมากไดผ้่านประสบการณ์
ชีวิตมามากกว่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจอยา่งไรก็ตามกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยม
มากกว่า มีความระมดัระวงั และยึดถือหลกัปฏิบติัมากกว่า  สรุปไดว้่าบุคคลท่ีมีอายเุพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ  จะมีผลต่อ
การตดัสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึนทั้งความคิด พฤติกรรม รวมไปถึงการส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนไปตามอายุและ
ประสบการณ์ซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุมากกว่าจะสามารถรับการส่ือสารไดดี้กว่าบุคคลท่ีมีอายุน้อยกว่า อีกทั้งอายุท่ีเพ่ิม
มากข้ึนสามารถเป็นปัจจยัในการเปล่ียนแปลงในวิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจในอนาคตอีกดว้ย 

3. ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ
และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความ
กวา้งขวาง และเขา้ใจไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะคนท่ีมี
การศึกษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หากผูมี้ การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชท้ั้งส่ือประเภท
ส่ิงพิมพวิ์ทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากดัผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัจะแสวงหาข่าวสารจากหนงัสือพิมพ์
มากกว่า ส่ือประเภทอ่ืน ๆ องค์ประกอบดา้นการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจากสถาบนัและท่ีไดรั้บ 
จากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสารและอตัราการ รู้หนงัสือระดบั
การศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป ท าให้
ผูพู้ดสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอย่างท่ียกมา กล่าวไว้การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมี
ศกัยภาพเพ่ิมข้ึนแลว้ การศึกษายงัท าให้เกิดความ แตกต่างทางทศันคติค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน 
นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวว่าการศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ี ไดรั้บ
การศึกษาในระดบัท่ีต่างกนัยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 
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ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อ การตีความ การรับรู้ ความเขา้ใจในการส่ือสาร ขอ้มูลดา้นประชากรจะมี
ประสิทธิภาพและเขา้ถึงมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างกันก็
จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนัอีกดว้ย 
 
2.3 แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการในการเลือกซ้ือสินค้าจากทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สอง

ทางเลือกข้ึนไป โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึก
คิดและพฤติกรรมทาง กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ทั้งส่วนกิจกรรมน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน (Schiffman & Kanuk. 2015) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบ้ริโภคตระหนักถึงความต้องการและ  ความจ าเป็นใน

สินคา้ นกัการตลาดกระตุน้ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางจดัจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา หมายถึงการเกิดความ ต้องการขั้นท่ีหน่ึง 
หลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ งานของนกัการตลาดท่ี เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในขั้นน้ีก็
คือ พยายามจดัขอ้มูลข่าวสารให้ผา่นแหล่งการคา้ และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพทัว่ถึง  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากข้อมูลท่ีได้ในขั้นท่ีสองน ามา พิจารณาเลือก
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาคือ คุณสมบติัผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การให้ประเมิน
ความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ เร่ืองของราคาเหมาะสม คุณภาพและความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตรา
สินค้า น ามาเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน ๆ หน้าท่ีของนักการตลาดท่ีในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วน
ประสมดา้นต่าง ๆ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อนัใดอนัหน่ึง หลงัจากมีการประเมินผล
ทางการเลือกต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลงัจากการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจข้ึนอยู่กับคุณสมบติัของสินค้าตรงกับความต้องการจอง ผูบ้ริโภคหรือไม่ถ้า
ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซ ้ า ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซ ้ า
ค่อนขา้งสูง 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามดว้ยตนเอง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามในตลาดไทเพ่ือน าไปบริโภคเอง จ านวน 400 คน และท า
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การ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ย t-test, ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
ผลการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.751 ซ่ึงมีค่า

มากกว่าเกณฑ์ 0.7 ดงันั้นสามารถน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได ้จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000 - 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามท่ีตลาดไทบ่อยท่ีสุด โดยซ้ือเฉล่ีย  1 – 3 คร้ังต่อเดือน 
มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ 100 – 199 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามประเภทมะขามคลุก
น ้ าตาลมากท่ีสุด และไดรั้บขอ้มูลของผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มาก
ท่ีสุด 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขาม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความเห็นต่อสินคา้มีคุณภาพและปลอดภยัมากท่ีสุด ส่วนดา้นรา
คามีความเห็นต่อสินค้าระบุราคาอย่างชดัเจนบนบรรจุภณัฑ์มากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความเห็นต่อ
ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได ้สะดวกมากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความเห็นต่อความมีอธัยาศยัท่ีดีของ
พ่อคา้/แม่คา้มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับวศิน สันหกรณ์ 
(2557) กล่าวว่า แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีท่ี เก่ียวขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ของมนุษยท่ี์อาจจะเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก เช่น แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น และเม่ือกล่าวถึงลกัษณะของ
ประชากรท่ีแตกต่างกนัก็จะน าไปสู่พฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย นอกจากน้ียงัพบว่าผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริญทิพย ์ซิวสารี (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขามแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะขามแปรรูป โดยเพศหญิงมีโอกาส
ท่ีจะซ้ือมะขามแปรรูปสูงกว่าเพศชาย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐปภสัร์จนัทร์พิทกัษ ์(2559) ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท์ุเรียนทอดกรอบของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เม่ือ
จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทุเรียนทอดกรอบ
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั ทั้งน้ีจากผลการศึกษายงัไม่ว่าไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ LI JIAYU (2562) 
ศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูปของนกัท่องเท่ียวจีนใน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า อายุ อาชีพ และรายได ้ต่อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูปของนกัท่องเท่ียวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งของการศึกษามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้มีการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามโดยซ้ือเฉล่ีย  1 – 3 คร้ังต่อเดือน 
มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ 100 – 199 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามประเภทมะขามคลุก
น ้าตาลมากท่ีสุด และไดรั้บขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะขามผ่านช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook มาก
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ท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริญทิพย ์ซิวสารี (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขาม
แปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ความถ่ีในการซ้ือมะขามแปรรูปผูบ้ริโภคร้อยละ 49 ไม่
สามารถระบุไดแ้น่นอนว่าภายใน 1 สัปดาห์ซ้ือมะขามแปรรูปก่ีคร้ัง โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยรับทราบการ
โฆษณาเก่ียวกบัมะขามแปรรูปอยา่งไรก็ตามส่ือท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัมะขามแปรรูปคือการบอกแบบปาก
ต่อปาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารออนไลน์ เช่น Facebook เขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig = .002) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามในตลาดไท ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าพ่อคา้/แม่คา้ ควรจะมีอธัยาศยัท่ีดี ควรท่ีจะมีความรู้ และความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์แปร
รูป รวมไปถึงการมีการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้าทราบเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และการจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในตวั
สินคา้มากข้ึน (Kotler & Keller, 2016) นอกจากน้ียงัพบว่าผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะพร ศรีกล่ิน
สุวรรณ และมธุรดา อ่ิมทรัพย ์(2555) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ร้านบา้นกลว้ย ตลาดน ้ าอมัพวา 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป
มากท่ีสุดคือ ดา้นโปรโมชัน่ นอกจากน้ียงัพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรพรรณ จนัทร์แดง (2562) ศึกษา การ
วิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีม่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัผลไมแ้ปรรูป ดว้ยการทอดระบบสุญญากาศ พบว่า คุณลกัษณะท่ี
ท าหนา้ท่ีดึงดูดลูกคา้และสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค คือ การท่ีผูป้ระกอบการมีการจดัการส่งเสริมการขายโดย
การให้ผูบ้ริโภคลองชิมสินคา้ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขาม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความเห็นต่อสินคา้มีคุณภาพและปลอดภยัมากท่ีสุด ส่วนดา้นรา
คามีความเห็นต่อสินคา้ระบุราคาอย่างชดัเจนบนบรรจุภณัฑ์มากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความเห็นต่อ
ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได ้สะดวกมากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความเห็นต่อความมีอธัยาศยัท่ีดีของ
พ่อคา้/แม่คา้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริญทิพย ์ซิวสารี (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะขาม
แปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมะขาม
แปรรูป ไดแ้ก่ ความสะอาดของมะขามแปรรูป ไม่มีมดเขา้ไปปะปนในผลิตภณัฑก์ารระบุวนัผลิต วนัหมดอาย ุและ
ราคาท่ีชดัเจน สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และภายในร้านสะอาด 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
1. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการซ้ือต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทสูงกว่าเพศชาย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือน 10,000  - 20,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 
40,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ 4 - 6 คร้ังต่อเดือน มีการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไทสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ 1 - 3 คร้ังต่อเดือน ซ่ึง
เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั 

2. จากผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขาม
ภายในตลาดไท พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูป
มะขามภายในตลาดไท ทั้งน้ีอาจเกิดจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีความแตกต่างกนั โดยผลิตภณัฑท่ี์ศึกษาคือ ผลิตภณัฑ์
แปรรูปมะขาม ส่วนดา้นราคาจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจตลาดพบว่าทุกร้านท่ีจ าหน่ายมีราคาไม่แตกต่างกนั รวมถึงดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลในสถานท่ีเดียวกนั คือ ตลาดไท จึงท าให้ผลการศึกษาของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 3 ดา้นน้ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามภายในตลาดไท 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขาม กรณีศึกษา ตลาดไท ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอ แนะ 
ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรมีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั โดยน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานมาวางจ าหน่ายในร้าน รวมไปถึงควรมีการน าผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม
หลากหลายประเภทมาจ าหน่าย โดยเฉพาะประเภทมะขามคลุกน ้ าตาล ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รวม
ไปถึงการเลือกผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะขามท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์มีรูปลกัษณ์น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดใจลูกคา้ 

2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมีการระบุราคาอย่างชดัเจนบนบรรจุภณัฑ์ และควรมีการน าผลิตภณัฑ์แปรรูป
มะขามมาบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายของขนาด เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกด้านราคาให้กบัลูกค้า 
รวมไปถึงความพร้อมในการบริการด้านการช าระเงินท่ีมีความหลากหลาย เช่น ลูกค้าสามารถโอนจ่ายเงินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ได ้

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรมีการจดัร้านให้มีความสวยงาม เป็นสดัส่วน ให้ลูกคา้สามารถ
เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่าสะดวกสบาย รวมไปถึงการท าป้ายหน้าร้านให้สวยงาม มีความน่าสนใจ และมีเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นจะสามารถช่วยดึงดูดลูกคา้ได ้

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีอธัยาศยัท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส พร้อมให้บริการลูกคา้เสมอ รวมไป
ถึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑเ์พ่ือน ามาแนะน าให้กบัลูกคา้ได ้นอกจากน้ีควรมีการจดักิจกรรมการขายท่ี
หลากหลาย เช่น การจดัตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ให้ทดลองชิม หรือการเพ่ิมปริมาณสินคา้ แต่ราคาเท่าเดิม เป็นตน้ 
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พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps) ทีม่ีผลต่อความ
พงึพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Spotify music streaming ของผู้ใช้บริการกลุ่ม Gen Y 

Impact of Use Behavior and Marketing Mix (4P) on Satisfaction Towards 
Spotify Music Streaming Application of Generation Y Users 

 

กนกกานต์ ธรรมวิชิต1 และพีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Kanokkan Thammavichit and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความ      
พึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนเรชัน่วาย โดยใชแ้บบสอบถาม
ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ t-test / ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการกลุ่ม เจเนเรชัน่วาย มีความพึง
พอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ท่ีระยะเวลาในการใช ้ความถ่ีในการใช ้และอุปกรณ์ในการ
เขา้ถึงมิวสิคสตรีมม่ิง มีผลท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั แตกต่างกนั และพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมกำรใช้บริกำร, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, ควำมพึงพอใจ, Spotify music streaming,  
ผู้ใช้บริกำรกลุ่มเจเนเรช่ันวำย 
 

Abstract 
This independent study aims to examine opinion on marketing mix (4Ps) and satisfaction towards the application 
Spotify (a music streaming application) of Generation Y users. This study is quantitative research, using survey 
to collect information from 384 sample group members. Descriptive statistics are used for data analysis and 
hypothesis test is done by inferential statistics such as T-Test, ANOVA, and Pearson Correlation. The study shows 
that use duration, use frequency and accessories to access Spotify do result in different level of satisfaction. 
Regarding each of the marketing mix (4Ps) of Spotify, such as Product, Price, Place, and Promotion, including the 
overall marketing mix has relationship with satisfaction towards the application Spotify with statistical 
significance of 0.05 
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1. บทน า 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลท าให้ประชาชนตอ้งมีรูปแบบการใชชี้วิตโดยการ
เวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซ่ึงจะช่วยลดการแพร่ระบาดเช้ือ COVID-19 เป็นวงกวา้งไดถึ้ง 60% 
ส่งผลท าให้ผูค้นตอ้งใชชี้วิตอยูก่บับา้นมากข้ึน และพยายามส่ิงบนัเทิงเพ่ือคลายเครียด หรือคลายความเหงามากข้ึน 
โดยส่ิงบนัเทิงประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม คือ การฟังเพลง ส่งผลท าให้การฟังเพลงผา่น Streaming มีการเติบโต
ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัการให้บริการ แอปพลิเคชนั Streaming มีอยู่ดว้ยการหลายแอปพลิเคชนั โดยแอปพลิเคชนั ท่ีเป็นท่ี
รู้จกั และไดรั้บความนิยมอีกแอปพลิเคชนัหน่ึง คือ แอปพลิเคชนั Spotify music streaming ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ี
ให้บริการ music streaming ระดบัโลก มีจุดแขง็ของแอปพลิเคชนัน้ี คือ สามารถใชง้านไดห้มดทั้งบนระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์  mac linux และระบบปฏิบัติการของมือถือได้แก่  ios และ android รวมถึง  windows phone 
(Brandinside, 2563) 

แต่อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัแอปพลิเคชนั Spotify music streaming ก็ยงัไดรั้บความนิยม และมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ยกว่า
แอปพลิเคชนั music streaming อ่ืน ๆ เช่น Joox, Apple Music, Youtube Music เป็นตน้ (Brandinside, 2563) จึงท า
ให้ผูวิ้จยัมีความสนใจ และเลือกแอปพลิเคชนั Spotify music streaming มาเป็นบริบทท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดย
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน และการ
ตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming โดยเลือกท าการศึกษากบัผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ซ่ึงผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั 
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง และความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y รวมถึงศึกษาถึงความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music 
streaming ของผูใ้ช้บริการกลุ่ม Gen Y ท่ีมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกัน 
นอกจากนั้นยงัท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กบัความพึงพอใจต่อ
การใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming โดยผลการศึกษาจะท าให้ทราบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนั ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของแอปพลิเคชนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การใช้แอปพลิเคชนั Spotify music streaming ของผูใ้ช้บริการหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ รวมถึง
นกัวิจยัท่านอ่ืนในการน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการในบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชนัไดต่้อไป อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารแอปพลิเคชนั Spotify music streaming ใน
การน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา และกระตุน้ให้ผู ้ใชบ้ริการกลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรม และมี
ความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 

 
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูใ้ชบ้ริการท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล

เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ โดยคาดหวังว่าส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้      
Schiffman & Kanuk (2000) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Engel Kollat and Blackwell (1968) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 
คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ 
โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูใ้ช้บริการ ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูผ้ลิตสินคา้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผูใ้ช้บริการ คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who, What, Why, When Where และ How จากแนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการจะหมายถึง ความตอ้งการ การซ้ือ การใช ้
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อตราสินค้า โดยบุคคลแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมผูใ้ช้บริการแตกต่างกนั
ออกไป โดยปัจจัยท่ีท าให้พฤติกรรมผู้ใช้บริการแตกต่างกันมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น การอบรมเล้ียงดู 
สภาพแวดลอ้ม บุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงเร่ืองของสภาพสงัคม กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด อาชีพ 
รายไดข้องบุคคลนั้น ๆ เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งทราบว่า สินคา้ของ
ตนเองมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีลกัษณะเฉพาะบุคคลอย่างไร มีอ านาจในการซ้ือมากน้อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะน าไป
ปรับใชเ้พ่ือการวางแผนการตลาดเพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2556)  
 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยเป็นการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได ้และจดัจ าหน่ายในราคาท่ีผูบ้ริโภค สามารถยอมรับได ้รวมไปถึงการกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ีผูบ้ริโภคจะหาซ้ือมาไดโ้ดยสะดวก (เสรี วงษ์มณฑา, 2552) โดยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) คือ 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีผูผ้ลิตสินคา้หรือนกัการตลาดสามารถควบคุมได ้ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของตนเอง
สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายได ้ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2556)  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายให้กับลูกคา้ โดยเป็นทั้งส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ ซ่ึง
อาจจะอยู่ในรูปของสินค้า บริการ บุคคล สถานท่ีหรือแมก้ระทัง่ความคิดก็ได ้ ซ่ึงการท่ีผูผ้ลิตสินค้าจะสามารถ
จ าหน่ายสินคา้หรือบริการของตนเองไดน้ั้น ผูผ้ลิตสินคา้ หรือนกัการตลาดจะตอ้งก าหนดกลยทุธ์ยดา้นผลิตภณัฑ์
ของตนเองให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 
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2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ โดยถ้าเม่ือ
ผูบ้ริโภคพิจารณาแลว้พบว่า คุณค่าของผลิตภณัฑ์สูงกว่าราคาท่ีตอ้งจ่ายก็จะท าให้ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการนั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ด้านราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะรับรู้ (Perceived 
value) ซ่ึงตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าคุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑใ์ห้ได ้

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้ มี
ผลิตภณัฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย โดยสินค้าหรือบริการท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือ ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือไดง่้าย
มากกว่าสินคา้ท่ีหาซ้ือยาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามในการท่ีจะหาซ้ือสินคา้มากกว่านัน่เอง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้า หรือ
บริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยเป็นทั้งการจูงใจ (Persuade) ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ  

กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคุมได ้โดยเป็นการวางกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้โดยส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
 
2.3 แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมิน

ค่าว่าความรู้สึก หรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ (อุทยัพรรณ สุดใจ, 2555) โดย
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีเป็นความรู้สึกเป็นสุข หรือความยินดีท่ีความตอ้งการของตนเองไดรั้บการ
ตอบสนอง ซ่ึงความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ในการเลือกท่ีจะปฏิบติักิจกรรม
ใด ๆของบุคคล (สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต,์ 2550) และพบว่าความพึงพอใจ ยงัหมายถึง ทศันคติในทางบวกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยทศันคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือทุกส่ิงทุกอย่างจะเก่ียวขอ้งกันนั้น
สามารถลดความตึงเครียดให้ต ่าลงโดยความตึงเครียดถือว่าเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดความไม่สบายใจเน่ืองจากความ
ตอ้งการของบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนอง แต่ถา้บุคคลไดรั้บการตองสนองความตอ้งการทั้งในดา้นร่างกาย ความ
มัน่คง ความปลอดภยั ความตอ้งการทางสงัคม และความเป็นอิสระ ความตึงเครียดต่าง ๆ ของบุคคลก็จะลดลง และ
จะเกิดความพึงพอใจต่อเร่ือง ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองมากข้ึน (ดิเรก ฤกษส์าหร่าย, 2557)  

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นทศันคติเชิงบวกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บการตอบสนอง แต่หากไม่ไดรั้บการตอบสนอง
ความพึงพอใจก็จะลดน้อยลงตามล าดบั ซ่ึงในการท าการตลาดนั้นผูผ้ลิต หรือนกัการตลาดจะตอ้งพยายามท าให้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการของตนเองสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคให้ได ้โดยการท าให้ทั้งตวัผลิตภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก
ท่ีสุด ซ่ึงหากยิ่งผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจใน
ตวัผลิตภณัฑน์ั้นมาก และก็จะเกิดการตดัสินใจซ้ือใช ้ซ้ือซ ้ ามากตามไปดว้ย 
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สรุปโดยภาพรวม จากท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาในบริบทของ
แอพพลิเคชนัสตรีมม่ิงเพลง ซ่ึงในการให้บริการจะมีการให้บริการท่ีลูกคา้สามารถสัมผสั จบัตอ้งไดเ้พียง 4 ดา้น 
เท่านั้น คือ 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์2. ดา้นราคา 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้น
กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี กรอบแนวคิดในการศึกษาในตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จะมีเพียง 4 
ดา้นเท่านั้น ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps) ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ใชรู้ปแบบของการศึกษาวิจยั
เป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวดัผลคร้ังเดียว 
(One-shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดย
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการแอปพลิเค-ชนั Spotify music 
streaming มาไม่ต ่ากว่า 1 เดือน และใชวิ้ธีค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดย W.G. Cochran 
(1953) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ี ร้อยละ 95 ยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได ้5 % จากการค านวณจ านวน
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร ของ W.G. 
Cochran (1953) พบว่า จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม เท่ากบั 384 ตวัอยา่ง 
 
 

พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน  
Spotify music streaming 

1. ระยะเวลาในการใชบ้ริการ  
2. ความถี่ในการใชบ้ริการ  
3. ช่วงเวลาที่ใช ้ 
4. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเขา้ถึงแอปพลิเคชนั  
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใชแ้อปพลิเคชนั 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ของ Spotify music streaming 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Spotify music 
streaming ของผู้ใช้บริการกลุ่ม Gen Y 
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3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1  แบบสอบถามลกัษณะทาง โดย
มีลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ตอนท่ี 2  
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming โดยมีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบ
เพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของแอปพลิเคชนั Spotify music streaming เป็นแบบ Likert scale ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตอนท่ี 4  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify 
music streaming เป็นแบบ Rating scale ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
และตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

โดยการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามผูวิ้จัยไดศึ้กษาข้อมูลจากแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจัย และศึกษา
ขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกรอบขอ้มูลเบ้ืองต้น แลว้ก าหนดขอ้ค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ศึกษา จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตาม
เน้ือหา และความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน โดยเพ่ือให้เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) แลว้จึงน าแบบสอบถาม
ท่ีผา่นการปรับปรุง ไปใชใ้นการด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จนครบ 384 ตวัอยา่ง 
 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลงัจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผูวิ้จัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และด าเนินการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติดงัน้ี 

1.  สถิติวิ เคราะห์เ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่ า ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอขอ้มูลในตารางเพ่ืออธิบาย
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test / ANOVA 
และ Pearson Correlation 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 218 คน รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 166 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุ

ระหว่าง 31 - 35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา รองลงมา คือ ลูกจ้าง / 
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001 บาท – 25,000 บาท และมีสถานภาพโสด  
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ในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลาในการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming อยูท่ี่ 7 เดือน ถึง 1 ปี จะมีความถ่ีในการใชแ้อปพลิเคชนั 
Spotify music streaming อยู่ท่ี 5 - 6 วนั / สัปดาห์ โดยจะใชบ้ริการแอปพลิเคชนั ในช่วง 06.01 น. – 12.00 น. โดย
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการผ่านโทรศพัท์มือถือ ในส่วนของความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของ 
Spotify music streaming พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า แอปพลิเคชนั Spotify music streaming 
สามารถดาวน์โหลดเพลง และขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ดา้น ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นว่า แอปพลิเคชนั Spotify music streaming มีความคุม้ค่าของการใชง้านเม่ือเทียบกบัค่าบริการมากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า แอปพลิเคชนั Spotify music streaming มีความสะดวก
สามารถฟังเพลงไดทุ้กท่ี ทุกเวลามากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า แอปพลิเค-ชนั 
Spotify music streaming มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษ ลด แลก แจกส าหรับสมาชิกท่ีใชบ้ริการแอปพลิเคชนัมากท่ีสุด 
และผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Spotify music streaming พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อ
การออกแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยัของแอปพลิเคชนั Spotify music streaming มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในระดบั
มาก รองลงมา คือ ความง่ายในการใชเ้มนูต่างๆ ในแอปพลิเคชนั Spotify music streaming และความพึงพอใจต่อ
ราคาค่าใชบ้ริการของแอปพลิเคชนั Spotify music streaming โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming โดยรวม โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
4.2.1 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

Spotify music streaming แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streamingแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า  

1. ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ท่ีมีระยะเวลาในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streamingแตกต่างกนั โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระยะเวลาใน
การใช้บริการ 7 เดือน ถึง 1 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Spotify music streaming น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระยะเวลาการใชบ้ริการ 2 – 3 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาญจนา มีศิลปะวิกกยั (2562) 
ท าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจสัง่ซ้ืออาหาร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการ
ใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลาในการใช้
บริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั  

2. ผูใ้ช้บริการกลุ่ม Gen Y ท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีใน
การใช้บริการ 1 – 2 วนั / สัปดาห์ จะมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชนั Spotify music streaming น้อยกว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 3 วนั/ สัปดาห์ ถึงทุกวนั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีพบสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของเอกสิทธ์ิ อวยชยัวฒัน์ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้าน แอปพลิเคชนั
จูคมิวสิคไทยแลนด ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ท่ีพบว่า นกัศึกษาท่ีมีความถ่ีในการใชง้าน
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แอปพลิเคชนัจูคมิวสิคไทยแลนด์แตกต่างกนั จะมีและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัจูคมิวสิคไทย
แลนดแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

3. ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม Gen Y ท่ีมีอุปกรณ์ในการเขา้ถึงแอปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกนั มีความ
พึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้ถึงแอปพลิเคชนัดว้ย
คอมพิวเตอร์ จะมีความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนั Spotify music streaming นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้ถึงแอป
พลิเคชนัดว้ยโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกสิทธ์ิ อวยชยัวฒัน์ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัจูคมิวสิคไทยแลนด์ ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ปี 2561 ท่ีพบว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั Joox Music Thailand ผา่นเคร่ืองมือ
ประเภทท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัจูคมิวสิคไทยแลนดแ์ตกต่างกนั 

4.2.2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 2  ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของ 
Spotify music streaming มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชนั Spotify music streaming ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของ Spotify music streaming ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของ Spotify music 
streaming โดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Spotify music streamingอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการศึกษาท่ีพบสอดคลอ้งกบักาญจนา มีศิลปะวิกกยั (2562) ท าการศึกษา 
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจสัง่ซ้ืออาหาร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการใชง้านแอป
พลิเคชนัไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของการใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์แมนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
นฏัพล มงคลสมบติัศิริ (2560) ท าการศึกษา เร่ือง โมเดลธุรกิจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชนัฟังเพลงแบบ
สตรีมม่ิง JOOX ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละฟีเจอร์ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการเขา้ใชแ้อปพลิเคชนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัลกัษณะทาง
กายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชนัฟังเพลงแบบสตรีมม่ิง JOOX ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลของการศึกษาที่พบ สามารถสรุปไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า แอปพลิเคชนั Spotify music 
streaming สามารถดาวน์โหลดเพลง และขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการ และมีความ
คุม้ค่าของการใชง้านเม่ือเทียบกบัค่าบริการ โดยการใชแ้อปพลิเคชนัสามารถฟังเพลงไดทุ้กที่ ทุกเวลา โดย
ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า แอปพลิเค-ชนั Spotify music streaming มี
การจดัโปรโมชัน่พเิศษ ลด แลก แจกส าหรับสมาชิกที่ใชบ้ริการแอปพลิเคชนัมากที่สุด และสามารถสรุปได้
ว่า ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัในการปรับปรุงพฒันาแอปพลิเคชนั และการให้บริการแอปพลิเคชนั 
ไดแ้ก่ ความสะดวก รวดเร็ว ความง่ายในการดาวน์โหลดเพลง และขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การวางอตัราค่าใชบ้ริการให้เหมาะสมกบัฟังก์ชัน่การใชง้านแอปพลิเคชนั รวมถึงการจดั
โปรโมชัน่พิเศษ ลด แลก แจกส าหรับสมาชิกท่ีใชบ้ริการแอปพลิเคชนัให้มีความน่าสนใจ ต่อเน่ือง และเกิดความ
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คุม้ค่าต่อผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด และควรมีการออกแบบสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการใชง้านแอปพลิเคชนั Spotify music 
streaming ให้สามารถดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Spotify music streaming ไดม้ากข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการออกแบบสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกไดม้ากข้ึน 
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กรณศึีกษา: รัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว ส านักงานใหญ่ 

The Perceived Importance of the Balanced Scorecard: 
 A Case study of Electricite Du Laos (EDL), Headquarter 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจการรับรู้ความส าคญัของดชันีช้ีวดัแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard 
(BSC)  และทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความส าคญั BSC จ าแนกตามปัจจัยบุคคล โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง
พนักงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ ส านักงานใหญ่ จ านวน 281 คน ผลการศึกษา พบว่า พนักงานรับรู้
ความส าคญัของ BSC ในระดบัน้อย  แต่มีการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในระดบัปานกลางสองเร่ือง คือ รับรู้
ความส าคญัของ BSC ในการก าหนดผลตอบแทนจากการปฏิบติังาน และรับรู้ KPI เป็นตวัช้ีวดัตามหลกัการของ 
BSC  และจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One-Way ANOVA พบว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
แตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในมุมมองภาพรวมทัว่ไปแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบรายคู่ 
โดยวิธี LSD พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 ปี ถึง 10 ปี มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ 
BSC ในดา้นภาพรวมทัว่ไป สูงกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11 ถึง 20 ปี และสูงกว่าพนกังานท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีและพบว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี มีระดบัการรับรู้
ความส าคญัของ BSC ในดา้นภาพรวมทัว่ไป สูงกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง 11 ปี ถึง 20 ปี  
 
ค ำส ำคญั: ดัชนีชีวั้ดแบบสมดลุ, กำรรับรู้ของพนักงำน 
 

Abstract 
This study aimed to explore the important perception of the Balanced Scorecard (BSC) and to test whether BSC 
perceptions differ by personal factors including gender, age, educational level, work position and experience years. By 
using a questionnaire to query 281 Electricite Du Laos (EDL) employees at head office, the results showed that employees 
perceive the importance of BSC at low levels in almost all areas. However, the study found two moderate perceived 
importance of BSC in two areas: determination of performance compensation and KPIs as BSC Measurement.  With one-
way ANOVA, the results also showed that EDL employees with different years of working experience had different levels 
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of BSC awareness. In addition, the results from the LSD test are shown in the following details. EDL employees with 
between 6 and 10 years of work experience perceive the overall importance of BSC higher than those with between 11 
and 20 years of work experience and employees with more than 21 years of work experience. Additionally, the study 
found that employees with less than five years of work experience perceived the importance of BSC overall higher than 
those with between 11 and 20 years of work experience 
 
Key Word: Balanced Scorecard (BSC), Employees’ Perception.  
 

บทน า  
 
ดชันีช้ีวดัแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือในการน ากลยุทธ์ขององค์การไปสู่การ

ปฏิบติังานและสามารถวดัผลการด าเนินงานขององคก์รทั้งดา้นท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ท าให้ระบบบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเป็นเคร่ืองมือในดา้นการบริหารจดัการกลยทุธ์ผ่านการวดัผลการปฏิบติังานของ
องคก์ร ดชันีช้ีวดัแบบสมดุล หรือ BSC ประกอบดว้ย 4 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal process Perspective) และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and growth Perspective)  

Christian C. Johnson และ Irv Beiman (2007) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใช ้ดชันีช้ีวดัแบบสมดุล (BSC) ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ รัฐวิสาหกิจ คือสามารถช่วยในการปรับปรุงผลก าไร ช่วยกระตุน้การระบุ
การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงสร้างความ
สอดคลอ้ง และปรับปรุงการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ธีนพนัธ์ พวงศรีทอง (2549) ได้
กล่าวถึงขอ้ดีของการใช ้BSC ในสายงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยว่า สามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัองคก์ร
ว่าได้ปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ โดยจะวดัผลได้ ทั้งด้านประชาชนส่ิงแวดล้อม ผูท่ี้เก่ียวข้องกับองค์กร ด้าน
กระบวนการภายในและดา้นบุคลากร  

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) ซ่ึงอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
(Ministry of Energy and Mines: MEM) และกระทรวงการเ งิน (Ministry of Finance: MOF) ของสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต ซ้ือ จดัส่งและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งต่างๆเพ่ือสนองให้ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนพฒันาแหล่งผลิต ระบบสายส่งแห่งชาติ และ
ระบบจ าหน่าย ในปัจจุบนัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว มีพนกังานจ านวน 6,309 คน   ชาย 5,053 คน หญิง 1,256 คน 
จุดมุ่งหมายขององค์กร คือมุ่งสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอย่างทนัสมยั กลยุทธ์ขององค์กรณ์ คือ
ส่งเสริมให้มีการส ารวจ และใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน พร้อมทั้งบูรณาการ-
แลกเปล่ียนพลงังานกบัประเทศเพ่ือนบา้นและภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) ไดค้ านึงถึงประโยชน์ของดชันีช้ีวดัแบบสมดุล (BSC) ใน
การบริหารจดัการกลยทุธ์  และช่วยประเมินผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร ดงันั้น  EDL จึง
มีแผนน าระบบดชันีช้ีวดัแบบสมดุลมาปรับใช้ในองค์กร และเร่ิมต้นให้ความรู้เก่ียวกับ BSC กับพนักงานและ
ผูบ้ริหาร โดยมุ่งหวงัให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ อนัจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ BSC ประสบ
ผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน  ส าหรับบทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในภาพรวม
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ทัว่ไปและมุมมองทั้ง 4 ดา้น และ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีผลต่อการรับรู้
ความส าคญั BSC  โดยใชก้รณีศึกษาของพนกังานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ ส านกังานใหญ่ 

 

ทบทวนวรรณกรรม   
 
การรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลตระหนกัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

ได้แก่ ตัวผู ้รับรู้เอง  ส่ิงท่ีกระตุ้นให้เกิดความตั้ งใจรับรู้ และสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ตามแนวคิด
ประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรม การรับรู้ ความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงมีความ
พร้อมท่ีแตกต่างกนั (ชิดชนก ทองไทย, 2556)  จึงอาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังาน EDL 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาของประสบการณ์การท างาน ท่ีแตกต่างกนัอาจท าให้มี
การรับรู้ความส าคญัของ BSC แตกต่างกนั   

การศึกษาในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรับรู้ BSC  ในองค์กร ไดแ้ก่ รพีชยั จินตเศรณี (2549) และ เพ็ญผล 
โสภณ (2550) โดยงานการศึกษาช้ินแรกศึกษาการรับรู้ของพนกังานบริษทั สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ใน
การน า BSC  มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานรับรู้โดยรวมในระดบัไม่แน่ใจ 
และระดบัการรับรู้แตกต่างกนัตาม อายแุละต าแหน่งงาน ส่วนงานการศึกษาอีกช้ิน ศึกษาการรับรู้และทศันคติของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ณ ส านกังานใหญ่ต่อโครงการ BSC ส าหรับธนาคารออมสิน โดยพบว่า การรับรู้และ
ทศันคติต่อโครงการจดัท า BSC ส าหรับธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจัยท่ีท าให้
ทศันคติของพนักงานแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ ระดบัปฏิบติัการ และ
ระยะเวลาปฏิบติังาน ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัทศันคติ ต่อโครงการจดัท า BSC 
พบว่า มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงและในทิศทางเดียวกนั  

ผลงานการศึกษาเก่ียวกบั BSC  ของการไฟฟ้าในประเทศไทย ไดแ้ก่ เชิดตระกูล กองสุผล  (2548) และ ธีนพนัธ์ 
พวงศรีทอง (2549) กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ดชันีช้ีวดัแบบสมดุลในการประเมินผลการด าเนินของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าในประเทศไทย  โดยผลงานช้ินแรกประเมินการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงใหม่ และ
พบว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ดา้นลูกคา้ และ ดา้นการเรียนรู้พฒันา ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีความพึงพอใจในด้าน
ระยะเวลาในการให้บริการและดา้นคุณภาพงานท่ีไดรั้บและดา้นการให้บริการของพนกังานในระดบัมาก ส่วนงาน
การศึกษาช้ินหลงั ไดศึ้กษาการน าดชันีช้ีวดัสมดุลเขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงกลยทุธ์ของสายงานธุรกิจ
ไฟฟ้า ของบริษทั กฟผ. จ ากัด (มหาชน) และพบว่า สายงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าได้มีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยง
วตัถุประสงคต์วัช้ีวดัเป้าหมายและแผนการด าเนินงานท่ีเขา้กบักลยทุธ์องคก์รและการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการน าไปสู่
การปฏิบติัตามหลกั BSC อย่างไรก็ตามเน่ืองจากไม่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และ ไม่ได้มีการก าหนดให้มี
แผนปฏิบติัการรองรับส าหรับวตัถุประสงคบ์างขอ้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  

ส าหรับการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการใน สปป. ลาวโดยใช ้BSC  ไดแ้ก่ มุกดาวรณ์ สม
จนัทร์มะวงค์  (2561) การศึกษาน้ีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร ของ สถานีรถไฟท่านาแลง้ 
สปป. ลาว โดยการสอบถามลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขบวนรถไฟ ท่านาแลง้-หนองคาย และพนกังานระดบัปฏิบติัการ ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพดา้นการเงินอยู่ในระดบัดี รายไดท่ี้ไดรั้บส่วนแบ่งจากการจ าหน่ายตัว๋ เวียงจนัทน์-
หนองคาย ในอตัราส่วนร้อยละ 25 ต่อปี ได้มอบให้รัฐบาลทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายต้องอยู่ภายใต้งบประมาณท่ี
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รัฐบาลก าหนดเท่านั้น ผลส ารวจมุมมองดา้นลูกคา้พบว่าอยูใ่นระดบัไม่ค่อยน่าพอใจ การเดินทางมาสถานีค่อนข้าง
ล าบาก ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานี และการส่ือสารไม่ชดัเจน พนกังานขาดทกัษะในการให้บริการ ผล
ส ารวจมุมมองดา้นกระบวนการภายในอยูใ่นระดบัเกณฑพ์อใช ้อยา่งไรก็ตามพนกังานขาดการฝึกอบรม สุดทา้ยผล
ส ารวจพบว่ามุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันามีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด  พนกังานขาดขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน และขาดโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ จะเห็นว่าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั BSC  ใน สปป. ลาว มีจ านวนจ ากดั  เน่ือง
ดว้ยองค์กรใน สปป. ลาว  จ านวนน้อยมากท่ีมีการประยุกต์ใช ้BSC  ในการประเมินผลการด าเนินงาน อย่างไรก็
ตามในปัจจุบนั BSC ก าลงัไดรั้บความสนใจอยา่งมากส าหรับองคก์รใน สปป.ลาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาวท่ีประสงคจ์ะน า BSC มาใชป้ระเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององคก์ร การศึกษาใน
คร้ังน้ีจึงมุ่งวดัระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC และทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความส าคญั BSC ตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ ส านกังานใหญ่ โดยน าเสนอกรอบแนวคิด สมมติฐาน
การการศึกษา ดงัน้ี 

 

 
 

สมมตฐิานการการศึกษา: พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
จ านวนปีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัจะมีความรับรู้ความส าคญัของ BSC ต่างกนั 

 

วธีิการศึกษา  
 
การศึกษาในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แลว้น า

ขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการการศึกษา โดยมีรายละเอียดในการดาเนิน
การการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้ และ พนกังานปฏิบติัการ 

ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ส านกังานใหญ่ จ านวน 1,548 คน โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี Taro Yamane, 1973 
ไดจ้ านวน 320 คน และไดรั้บตอบแบบสอบถามกลบั จ านวน 281 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และเป็นพนกังานกลุ่มปฏิบติัการ มีประสบการณ์ท างาน
ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี   
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง (N=281) 

 
 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวมรวมขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามส่วนท่ีหน่ึงเป็นค าถาม เก่ียวกบัขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบ ส่วนท่ีสอง เป็นค าถามเพ่ือส ารวจระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในภาพรวมทัว่ไป 5 ขอ้ 
และ ในมุมมองท่ีแตกต่างกัน 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา จ านวน 4, 3, 7 และ 4 ขอ้ ตามล าดบั โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นตามแบบ Likert Rating Scale  5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  

การออกแบบสอบถามไดผ้่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน
พิจารณาความสอดคลอ้ง ความคลอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งของภาษา โดยก าหนดเกณฑ์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปทุกขอ้ ต่อมาไดน้ าแบบสอบถาม 30 ชุด 
ไปทดสอบ กบัพนกังานของบริษทัผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน และผล
การค านวณความเช่ือมัน่ Cronbach Alpha  เท่ากบั 0.97   

เม่ือได้ข้อมูลจริงครบ 281 ชุด จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณนา และ จัดระดบักลุ่มระดับ
ความส าคญั โดย คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00  เป็นระดบัรับรู้มากท่ีสุด,  3.41-4.20  เป็นระดบัรับรู้มาก,  2.61 -3.40  เป็น
ระดบัรับรู้ปานกลาง,  1.81-2.60  เป็นระดบัรับรู้น้อย, และ  1.00-1.80  เป็นระดบัรับรู้น้อยท่ีสุด และให้มีการ
ทดสอบสมมติฐานโดย t-test  F-test และ LSD เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

การวิเคราะห์เบ้ืองตน้พนกังานในองคก์รรับรู้ความส าคญัของ BSC อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งในภาพรวมทัว่ไป และ 
แยกในแต่ละดา้น โดยการเปรียบเทียบ 4 ดา้น ผลการศึกษาพบว่า พนกังานรับรู้ความส าคญัของBSCในดา้นการเงิน
เป็นล าดบัแรก และ รับรู้ความส าคญัของBSCในดา้นลูกคา้เป็นล าดบัสุดทา้ย ดงั ตารางท่ี 2  
 
 
 
 

จ ำนวน  (N=281) ร้อยละ (%)

ชาย 143 50.89

หญิง 138 49.11

21 - 30 ปี 85 30.25

31 - 40 ปี 133 47.33

41 - 50 ปี 48 17.08

51 - 60 ปี 15 5.34

ต ่ากว่าปริญญาตรี 31 11.03

ปริญญาตรี 201 71.53

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 49 17.44

ผูบ้ริหารระดบักลาง 44 15.66

ผูบ้ริหารระดบัตน้ 110 39.15

พนกังานปฏิบติัการ 126 44.84

ต ่ากว่า 5 ปี 71 25.27

6 – 10 ปี 121 43.06

11 - 20 ปี 68 24.2

21 ปีข้ืนไป 21 7.47

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ

อายุ

ระดบัการศืกษา

ต าแหน่งงาน

ประสบการณ์

ท างาน
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ตารางที่ 2 ระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในภาพรวมทัว่ไป และ ทั้ง 4 มุมมอง  

 
 

 

                 
 

รูปที่ 1  แสดงระดบัการรับรู้ความส าคญัของดชันีช้ีวดัแบบสมดุล (BSC) ในแต่ละมุมมอง  
 

จากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า มีเพียงสองขอ้ในแบบสอบถามท่ีพนกังานในองค์กรรับรู้ความส าคญัของ BSCใน
ระดบัปานกลางคือ พนกังานรับรู้ความส าคญัของ BSC ในมุมมองการเงิน เก่ียวกบัการก าหนดผลตอบแทนจากการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 2.63) และในมุมมองภาพรวมทัว่ไปรับรู้ว่า KPI เป็นตวัช้ีวดัตามหลกัการของ BSC (ค่าเฉล่ีย 
2.64)  ส่วนการรับรู้BSCในดา้นลูกคา้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยตั้งแต่ 2.46  ถึง 2.48 ทั้งในเร่ืองการจดัการด้าน
ลูกคา้สัมพนัธ์ การเพ่ิมปริมาณลูกคา้ใหม่และความตอ้งการในบริการ รวมถึงการปรับปรุงบริการและสร้างความ
ไวว้างใจให้กบัลูกคา้ ส าหรับมุมมองดา้นกระบวนการภายใน การรับรู้ของพนกังานท่ีว่า BSC ช่วยสร้างแรงจูงใจ
และการใส่ใจในการท างานของพนักงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย 2.44 และพนักงานรับรู้ว่า BSCช่วยให้การ
มอบหมายงานชดัเจนมากข้ึนค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยเท่ากบั 2.55 ส าหรับมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต
พบว่า พนักงานมีการรับรู้ความส าคญัของ BSC น้อยโดยเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 2.48 และ 2.49 ทั้งในเร่ืองของการ
ปรับปรุงการสรรหาบุคลากร ลดขอ้ผิดพลาดในระบบ หรือช่วยให้พนกังานเข้าใจแผนกลยุทธ์ขององค์กรและ
กระตุน้ให้พนกังานมีเป้าหมายสร้างสรรคง์านของตนเอง  

 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ของพนกังานในภาพรวมทัว่ไปจ าแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล แสดงดงัตารางท่ี 3 พบว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ความส าคญั
ของฺ BSC ในมุมมองภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส าหรับปัจจยับุคคลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัไม่พบความแตกต่างระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ในมุมมองภาพรวมทัว่ไป 
(แสดงในตารางท่ี 3) นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการทดสอบการรับรู้ความส าคญัของ BSC แยกเป็นส่ีมุมมองของ BSC 
ผลการศึกษานอกตารางพบว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ 

ระดบัการรับรู้ความส าคัญของ BSC Mean SD แปลผล อนัดบั 

             2.520 0.723 นอ้ย 2 

มุมมองดา้นการเงิน 2.562 0.757 นอ้ย 1 

มุมมองดา้นลูกคา้ 2.466 0.794 นอ้ย 5 

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 2.483 0.733 นอ้ย 3 

มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 2.484 0.792 นอ้ย 4 
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BSC ในมุมมองด้านลูกค้า และ มุมมองด้านกระบวนการภายในแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั .092 และ .066 
ตามล าดบั (แสดงในตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 3 การรับรู้ความส าคญัของ BSC โดยภาพรวมทัว่ไป แตกต่างตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
 

ตารางที่ 4 การรับรู้ความส าคญัของ BSC จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของพนกังาน 

 
 

จากนั้นไดข้ยายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนักบัระดบั
การรับรู้ความส าคญัของ BSC ในดา้นภาพรวมทัว่ไป โดยวิธี LSD เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ผลการศึกษาในตาราง
ท่ี 5 พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 ปี ถึง 10 ปี มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ใน
ด้านภาพรวมทั่วไป สูงกว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างานระหว่าง 10 ถึง 20 ปี และสูงกว่าพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งพบว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี มีระดบัการรับรู้
ความส าคญัของ BSC ในดา้นภาพรวมทัว่ไป สูงกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11 ปี และ 20 ปี ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะพนักงานท่ีมีประสบการท างานต ่ากว่า 5 ปี และ 6 ปี ถึง 10 ปี เป็นกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และการเรียนรู้ในหลกัสูตรสมยัใหม่ ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจ ดา้นกล
ยุทธ์องคก์ร และ BSC มาก่อน เลยท าให้มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC มากกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์
ท างานมากกว่า 20 ปี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

กำรรับรู้ควำมส ำคญัของ BSC 

ภำพรวมทัว่ไป

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig

เพศ Between Groups 0.02 1 0.02 0.039 0.844

Within Groups 146.434 279 0.525

Total 146.454 280

อายุ Between Groups 1.165 3 0.388 0.74 0.529

Within Groups 145.29 277 0.525

Total 146.454 280

ระดบัการศึกษา Between Groups 0.622 2 0.311 0.593 0.554

Within Groups 145.833 278 0.525

Total 146.454 280

ต าแหน่ง Between Groups 3.055 3 1.018 1.967 0.119

Within Groups 143.399 277 0.518

Total 146.454 280

ประสบการณ์ท างาน Between Groups 4.77 3 1.59 3.108 0.027**

Within Groups 141.685 277 0.511

Total 146.454 280

* Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10, ** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05, *** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01.

N Mean SD F df Sig

ต ่ากว่า 5 ปี 71 2.5577 0.755 3.108 3 0.027**

6 – 10 ปี 121 2.6347 0.676

11 – 20 ปี 68 2.3441 0.704

21 ปีข้ึนไป 21 2.3048 0.831

รวม 281 2.5203 0.723

ต ่ากว่า 5 ปี 71 2.5282 0.818 0.662 3 0.576

6 – 10 ปี 121 2.6281 0.666

11 – 20 ปี 68 2.4743 0.755

21 ปีข้ึนไป 21 2.5833 1.032

รวม 281 2.5623 0.757

ต ่ากว่า 5 ปี 71 2.4556 0.918 2.172 3 0.092

6 – 10 ปี 121 2.5706 0.779

11 – 20 ปี 68 2.3968 0.699

21 ปีข้ึนไป 21 2.1276 0.637

รวม 281 2.4664 0.794

ต ่ากว่า 5 ปี 71 2.4183 0.72 2.428 3 0.066

6 – 10 ปี 121 2.6139 0.713

11 – 20 ปี 68 2.3696 0.731

21 ปีข้ึนไป 21 2.3124 0.824

รวม 281 2.4828 0.733

ต ่ากว่า 5 ปี 71 2.5739 0.849 1.853 3 0.138

6 – 10 ปี 121 2.5496 0.744

11 – 20 ปี 68 2.3088 0.762

21 ปีข้ึนไป 21 2.369 0.91

รวม 281 2.484 0.792

ประสบการณ์การท างาน

ภาพรวมทัว่ไป

ดา้นการเงิน

ดา้นลูกคา้

ดา้นกระบวนการภายใน

ดา้นการเรียนรู้ และการ

เติบโต

* Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10, ** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05, *** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01.
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ตารางที่ 5 ความแตกต่างรายคู่ประสบการณ์ท างานกบัระดบัการรับรู้ความส าคญั BSC ภาพรวมทัว่ไป  

 
 

สรุปผลการศึกษา  
 
จากการศึกษาระดบัการรับรู้ความส าคญัของดชันีช้ีวดัแบบสมดุล (BSC) กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ 

ส านกังานใหญ่ พบว่า พนกังานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ BSC ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
น้อย ทั้งในดา้นภาพรวมทัว่ไปและมุมมองทั้งส่ีดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน
ภายใน และดา้นการเรียนรู้และการเติบโต ผลการศึกษาน้ีใกลเ้คียงกบัผลศึกษาของรพีชยั จินตเศรณี (2549) ท่ีพบว่า 
พนักงานบริษทั สามคัคีประกันภยั จ ากัด (มหาชน) มีระดบัการรับรู้ท่ีไม่แน่ใจต่อการน า BSC  มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ี เพ็ญผล โสภณ (2550) พบว่า ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้และทศันคติต่อ
โครงการจดัท า BSC ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

ส่วนการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ของพนกังานจ าแนกตามขอ้มูลปัจจยั
ส่วนบุกคล พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของดชันีช้ีวดั
แบบสมดุลในดา้นภาพรวมของ BSC ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้ความส าคญัของ 
BSC ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.05  ผลการศึกษาน้ีมีส่วนคลา้ยและแตกต่างกบัผลการศึกษาของ 
เพ็ญผล โสภณ (2550) ท่ีพบว่าพนกังาน ธนาคารออมสินท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ระดบั
ปฏิบติัการ และระยะเวลาปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้และทศันคริต่อโครงการจดัท า BSC แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีให้ขอ้เสนอแนะกบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและองค์กรอ่ืนท่ีประสงค์จะน าหลกัการของ 
BSC มาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์ร จ าเป็นตอ้งส ารวจการรับรู้ความส าคญัของ BSC ของบุคคลากรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละดา้นของBSC และ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ของ BSCให้แก่บุคคลากร ควรจดั
แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์การท างานซ่ึงจะท าให้พนกังานกลุ่มเป้าหมายไดรั้บองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์มากข้ึน อนั
น ามาซ่ึงการไดรั้บความร่วมมือในการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการน าเอาดชันีช้ีวดั
แบบสมดุลไปใชก้บัองคก์ร 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดคือเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดงันั้นส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการขยายผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ความส าคญัของBSCจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว ควรขยายขอบเขตหรือเพ่ิมกลุ่มเป้า หมายไปยงัพนกังานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวท่ีท างานประจ าอยู่
ตามสาขาในภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ  และอาจใชวิ้ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกต การ
ทดลอง หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  

ประสบการณ์
ท างาน 

Mean 
Mean Difference 

ต ่ากวา่ 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 ปีข้ึนไป 

ต ่ากวา่ 5 ปี 2.56 - 0.472 0.079* 0.156 

6 – 10 ปี 2.63  - 0.008*** 0.052* 

11 – 20 ปี 2.34   - 0.826 

21 ปีข้ึนไป 2.30    - 

* Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10, ** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05, *** Sig ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01. 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยทีี่เป็นนวตักรรมของโลก 

Factors affecting the investment decision on  
Global Technology Innovation Fund  

 

นงนุช แซ่ลิม้ 1 และ พรวรรณ นันทแพศย์2 
Nongnuch Saelim and Pornwan Nunthaphad 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนในการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 405 ชุด และแปลผลเชิงสถิติดว้ยแบบจ าลองสมการถดถอยโลจิสติค ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้) ความรู้พ้ืนฐานในการลงทุน ปัจจยัดา้น
กลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นบริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุน ปัจจยัความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน รวมถึงปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอก การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การทดสอบเชิงสถิติพบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุความรู้พ้ืนฐานในการลงทุน และปัจจยัดา้นความเส่ียงและผลตอบแทนใน
การลงทุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก 
 
ค ำส ำคัญ: กำรลงทุน, กองทุนรวมต่ำงประเทศ, เทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรม 

 

Abstract 
This research aims to study factors affecting investment decisions on the Global Technology Innovation Fund. 
Primary data is collected from the distribution of 405 questionnaires. Logistic regression is used to determine 
statistically significant factors. Selected factors subject to the analysis have been identified as follows: 
Demography (gender, age, education, occupation and income), investment experience, knowledge, reference 
group, management group and fund manager, risk and return on investment and the external environment. It also 
intends to be useful for investors and related companies.  
Logistic regression analysis shows a positive relationship between age, knowledge and risk and return on 
investments that are related to the investment decision on Global Technology Innovation Fund. 
Keywords: Investment, Foreign Investment Fund, Technology Innovation 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: nongnuch.sae@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1108 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว มีวิวฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วง 20-30 ปีท่ี

ผา่นมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผา่นมา เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึนในหลายอุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยท าให้ชีวิตมีประสิทธิภาพและความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน นวตักรรมและเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั ดงันั้นเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมจึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการท างานในปัจจุบนั และมีบทบาทในการสร้างศกัยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ 
หากผูล้งทุนสนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงสัดส่วนการออมและการลงทุนในปี 2535 ถึง 2562 ท่ีผ่านมามีผูล้งทุนสนใจลงทุนในกองทุนรวมท่ี
ลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน (สมาคมบริษทัจดัการกองทุน, 2562) ซ่ึงกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศเป็น
ตวัเลือกท่ีดีเน่ืองจากสามารถช่วยกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศได ้และหน่ึงในกองทุนท่ีน่าสนใจคือ
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตท่ีดีทั้ง
จากปริมาณเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนรวมถึงผลตอบแทน และจากกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
นวตักรรมและเทคโนโลยีทัว่โลก รวมทั้งวิกฤต Covid-19 ท่ีน าไปสู่รูปแบบการใชชี้วิตแบบปกติใหม่หรือ New 
Normal เป็นตวัเร่งให้หลายธุรกิจต้องปรับตวัและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือก้าวข้ึนมาเป็นผูน้ า
ท่ามกลางกระแสการปฏิวติัและเปล่ียนแปลง จะเห็นไดว้่าบริษทัท่ีมีโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ท่ีมีความล ้าสมยัและ
ตอบโจทยก์ารยกระดบัวิถีชีวิตของผูค้น สามารถครองพ้ืนท่ีความส าเร็จแทนธุรกิจแบบเดิม ดงันั้น การคน้หาหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ก็ยงัคงมีโอกาสและมีแนวโนม้ท่ีเติบโตอยา่งกา้วกระโดด จึงเป็นทางเลือกท่ีดี
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรม และเช่ือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้พอร์ตลงทุน
เติบโตไดใ้นระยะยาว เบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย ์(2563) ไดก้ล่าวไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั พรทิพย ์กองชุน (2563) 
ดงันั้นการลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกจึงเป็นทางเลือกท่ี
น่าสนใจ ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน และคาด
ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักลงทุน เพ่ือประกอบการตดัสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าผลการศึกษาน้ีไปปรับใชเ้พ่ือวางแผนการลงทุน และปรับกลยทุธ์การลงทุนให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึงปัจจยัต่างๆท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคล

นั้นๆ และเป็นส่ิงส าคญัในการก าหนดการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย ตามท่ีสุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) ไดใ้ห้ค านิยามไว้
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุน ตามค าจ ากัดความของจิรัตน์ สังข์แก้ว (2544) ได้ให้
ความหมายว่า การคาดหวงัในการซ้ือสินทรัพยใ์นวนัน้ีและสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงกระแสเงินสด
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รับน้ีควรคุม้ค่ากบัอตัราเงินเฟ้อและค่าเสียโอกาส หากเม่ือเวลาผ่านไปผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
มากข้ึน การลงทุนประกอบดว้ย ระยะเวลาในการลงทุน และเป้าหมายในการลงทุน ไดแ้ก่ เพ่ือความปลอดภยัของ
เงินลงทุน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเงินลงทุน เพ่ือเสถียรภาพของรายได ้เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนรวม และเพ่ือผลประโยชน์
ทางภาษี  

2.1.3 ทฤษฎีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงในแง่การลงทุนคือผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจริงมีความคลาดเคล่ือนหรืออาจเบ่ียงเบนไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดไว ้ เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) 
ไดใ้ห้ความหมายของความเส่ียงคือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
อาจจะต ่ากว่าหรือสูงกว่าท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคคลอา้งอิง ตามความหมายของวิทวสั รุ่งเรืองผล (2557) หมายถึงกลุ่มบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัเช่น คนในครอบครัว ญาติ เพ่ือนสนิท หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง เช่น
ผูท่ี้มีช่ือเสียง ดารา ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ รวมถึงค่านิยมของผูบ้ริโภค 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เป็นกรอบในการด าเนินงานของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทัว่ไปเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในวงกวา้ง 
(ทิฆมัพร วาสิทธ์ิ, 2561) ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ คือ สังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ กฎหมายและ
การเมือง 
 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ มีความส าคญัต่อการ

ลงทุนท่ีแตกต่างกัน ดงัการศึกษาของภทัทิรา บุญธรรม (2562) พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพ์มาดา ตั้งฤทยัสุขเจริญ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนหุ้นธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส่วนปัจจยัดา้นความรู้และประสบการณ์การ
ลงทุน เป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูมี้เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เน่ืองจากปัจจุบนัผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทุนได้
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Amarjit Gill; Nahum Biger; Harvinder S. Mand; Sukhinder S. Gill 
(2011) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนชาวอินเดีย พบว่าความรู้และ
ประสบการณ์การลงทุนมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนเช่นกนั ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ในการลงทุนของนกัลงทุนราย
ยอ่ย จากการศึกษาของอมัรา พูลสวสัด์ิและคณะ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า วตัถุประสงค์ในการลงทุนของนกัลงทุนคือตอ้งการ
ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงการศึกษา
น้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุธิชา แกว้เกตุ (2560) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 
การศึกษาน้ีพบว่าปัจจยัดา้นผลประโยชน์ทางภาษีท่ีนกัลงทุนตอ้งการนั้นข้ึนอยูก่บัฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาถึงระดบัความน่าสนใจในการลงทุน และตวัแทนจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน จากการศึกษาของฐปณีย ์นามนิราศ (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
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รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ในประเทศไทย พบว่านกัลงทุนให้ความส าคญักบัค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีกองทุน 
และหนงัสือช้ีชวน หรือเอกสารแนะน ากองทุนในระดบัมาก ถึงแมว้่าแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวามเพ่ือการเล้ียงชีพในระดบัสูงมากเช่นกนัก็ตาม ในทุกการลงทุนยอ่ยมีความเส่ียง 
พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นภาษีและความเส่ียงจาก
การลงทุนส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากความเส่ียงน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัประเภทของหลกัทรัพยท่ี์
ลงทุน และข้ึนอยูก่บัสถาบนัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นๆ ความเส่ียงน้ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาสามารถเกิดไดท้ั้งปัจจยั
ภายใน หรือปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากทัว่โลก แต่ในดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปมากนกั อาจเน่ืองมากากนกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีลงทุน จะตอ้งถือครอง
กองทุนให้ครบ 5 ปีปฏิทิน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ดงันั้นนกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนอาจ
เลือกวิธีการลงทุนดว้ยการซ้ือ - ขายดว้ยตนเอง รวมถึงอาจเกิดความเส่ียงของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจท่ีมี
ความไม่แน่นอนในปัจจุบนั นักลงทุนจึงไม่กล้าคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนมากนัก จากการรวบรวม
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน 
วตัถุประสงค์ในการลงทุน รวมถึงความน่าสนใจในการลงทุนและตวัแทนจ าหน่าย เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบนัมีแนวโน้มชะลองตวัและต ่ากว่าระดบัศกัยภาพ และการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยงัคงมีอยู่
ท ัว่โลก ซ่ึงส่งผลให้เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วในความปกติใหม่ (New Normal) 
ผูวิ้จยัจึงน าปัจจยัน้ีมาเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1 

 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ 
Google Form ในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการส ารวจขอ้มูล และใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 
405 ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก เน่ืองจากกลุ่มผูล้งทุนมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนท่ี

ตวัแปรต้น 

ความรู้พ้ืนฐานในการลงทุน  
กลุ่มอ้างอิง   
บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทุน 
ความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน 
สภาพแวดล้อมภายนอก   

ตวัแปรตาม 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี

น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ก ลุ่ ม

เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก 
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แน่นอน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือหาไดจ้ากการค านวณจากสูตรการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรโดยสูตรของ Cochran (1953) และก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 385 คน เพ่ือป้องกนัขอ้มูลบางขอ้มูล
ท่ีไม่สามารถน าไปวิจยัต่อได ้จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมอีกร้อยละ 5 จากขนาดท่ีค านวณไดอี้ก 20 ตวัอย่าง รวม
เป็น 405 ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ของผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกหรือไม่ เพราะอะไร ซ่ึงการเก็บขอ้มูลน้ีมีทั้งการเก็บขอ้มูลทั้งปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยผูวิ้จยัใชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง
อนุมาน และแบบจ าลองท่ีประยกุตม์ากจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) 
เพ่ือเป็นการศึกษาถึงโอกาสในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ี
เป็นนวตักรรมของโลก โดยตวัแปรตามมี 2 ค่าคือ 1 และ 0 เท่านั้น ซ่ึง 1 หมายความว่าโอกาสท่ีนกัลงทุนจะมีการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมของโลก และ 0 
หมายความว่าโอกาสท่ีนักลงทุนจะมีการตดัสินใจไม่ลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก และตวัแประอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรณ์
ศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประสบการณ์ในการลงทุน ความรู้พ้ืนฐานในการลงทุน 
กลุ่มอา้งอิง บริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุน ความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน รวมถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอก รวมทั้งหมดเป็น 11 ตวัแปร  โดยมีขอ้ค าถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ท่ีเป็นนวตักรรมของโลก ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก และส่วนท่ี 4  การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาจากงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 คือการรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

เก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ซ่ึงมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,000-45,000 บาท และมีประสบการณ์ในการลงทุน
นอ้ยกว่า 1 ปี และส่วนท่ี 2 คือการรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมานเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก โดยการ
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistics Regression) โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบส
เปียร์แมน (Sperman’s rank Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ท่ีส่งผลต่อการการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของ
โลก เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กัน
มากท่ีสุดคือ บริษัทจัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุน กับความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนเท่ากับ 0.642  กล่าวคือ ตัวแปรอิสระดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันแต่มีค่า
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สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.65 และไม่ต ่ากว่า -0.65  สามารถสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระไม่เกิดภาวะท่ีเรียกว่าตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) จึงไม่จ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรอิสระใดออกไป และการวิเคราะห์
ตวัแปรดว้ยวิธีถดถอย (Logistic Regression Analysis)  โดยการน าสมการไปพยากรณ์ตวัแปรตามโดยใชวิ้ธี Binary 
Logistic Regression จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีการปรับให้ความสัมพันธ์อยู่ใน
รูปแบบเชิงเส้น เรียกว่า Logit หรือ Logistics response function ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติคส าหรับตวัแปรต้นและตวัแปรตามของการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ดว้ยวิธี Omnibus test 

Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 75.601 15 0.000 

Block 75.601 15 0.000 
Model 75.601 15 0.000 

 
จากตารางท่ี 1 ในการวิเคราะห์ และทดสอบสถิติ Chi-Square เพ่ือทดสอบว่าการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ี

มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก ข้ึนอยู่กบัตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัหรือไม่ 
พบว่าค่า Chi-Square มีค่านยัส าคญัเท่ากับ 0.00 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่าผลการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตวัแปร  
 
ตารางที่ 2 ผลทางสถิติของระดบัความสมัพนัธ์เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 215.172 0.170 0. 0.332 
  

จากตารางท่ี 2 การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Good of Fit) เพ่ือ 
ตรวจสอบความสอดคล้องของ Model ด้วย -2 Log likelihood มีค่าเท่ากับ 215.172 Cox & Snell R Square และ 
Nagelkerke R Square มีผลการทดสอบเท่ากบั 0.170 และ 0.332 ตามล าดบัซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
ไดใ้นเชิงสมการโลจิสติคของแบบจ าลองในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก  

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Chi-square ดว้ยวิธี Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13.113 8 0.108 
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จากตารางท่ี 3 การทดสอบ Chi-Square เป็นการทดสอบความเหมาะสมของสมการเชิงโลจิสติก (Logistic 
Regression) ซ่ึงผลการทดสอบทางสถิติพบว่ามีค่า Chi-Square เท่ากบั 13.113 และมีค่านยัส าคญัท่ี 0.108 ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่ามีค่านยัส าคญัของผลการทดสอบมากกว่า 0.05 กล่าวคือ แบบจ าลอง
ของสมการโลจิสติคมีความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์แบบจ าลอง 

Classification Table 

Observed 

Predicted 

Y Percentage 
Correct ไม่ต้องการลงทุน ต้องการลงทุน 

Step 1 การตดัสินใจลงทุน ไม่ตอ้งการลงทุน 12 35 25.53 
ตอ้งการลงทุน 2 356 99.44 

Overall Percentage   90.86 
      

จากตารางท่ี 4 การทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์แบบจ าลองหรือความเช่ือถือไดข้องสมการถดถอย
เชิงโลจิสติคโดยเปรียบเทียบขอ้มูลจริง (Observed) และค่าพยากรณ์ (Predicted)  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
405 ตวัอย่าง พบว่าแบบจ าลองสมการถดถอยโลจิสติคสามารถพยากรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเท่ากับ 356 สรุปไดว้่า 
สมการถดถอยเชิงโลจิสติคแบบจ าลองน้ีสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งมีความถูกตอ้งร้อยละ 90.86 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบแบบจ าลองสมการความถดถอยเชิงโลจิสติค 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Gen(1) -0.386 0.385 1.004 1 0.316 0.680 

Age 1.068 0.393 7.399 1 0.007* 2.909 
Edu(1) 2.852 2.457 1.347 1 0.246 17.324 
Edu(2) 1.004 2.152 0.218 1 0.641 2.729 
Edu(3) 0.672 2.163 0.096 1 0.756 1.958 
Occ(1) -0.839 0.709 1.400 1 0.237 0.432 
Occ(2) -0.580 0.808 0.516 1 0.473 0.560 
Occ(3) -0.138 0.940 0.021 1 0.883 0.871 

Sal 0.321 0.252 1.617 1 0.203 1.378 
Exp -0.158 0.195 0.654 1 0.419 0.854 

Know 0.210 0.087 5.844 1 0.016* 1.233 
Ref -0.204 0.385 0.281 1 0.596 0.815 
Com 0.561 0.489 1.318 1 0.251 1.752 
Risk 1.454 0.499 8.483 1 0.004* 4.280 
Info -0.192 0.541 0.126 1 0.723 0.825 

Constant -8.672 2.574 11.347 1 0.001* 0.000 
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จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงโลจิสติคดว้ยการแสดงค่าของตวัแปร (B) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.E) ค่าสถิติทดสอบของวอลด์ (Wald) เพ่ือพิจารณาค่านยัส าคญั (Sig) หรือตอ้งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เม่ือทดสอบ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตวัแปรดงักล่าวจึงมีความสัมพนัธ์กับโอกาสในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั พบว่าตวัแปรท่ีมีค่านยัส าคญั
นอ้ยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุ(Age) ความรู้พ้ืนฐานในการลงทุน (Know) และ ความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน 
(Risk) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 2.909, 1.233 และ 4.280 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพล
ดา้นบวกต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ ตวัแปรดงักล่าวท าให้โอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก มากกว่าโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจไม่
ลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก 

 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.946 22 
   
จากตารางท่ี 6 การทดสอบความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

พบว่าค่า Cronbach's Alpha มีค่า 0.946 ซ่ึงมีค่าเกิน 0.7 สามารถสะทอ้นถึงความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได ้
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบจากแบบจ าลองถดถอยโลจิสติคสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก ไดด้งัตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 สรุปทิศทางปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ล าดับ ตวัแปรอิสระ สัญลักษณ์ ความหมายของตวัแปร ทิศทาง* 

1 อาย ุ Age อายมุากข้ึน + 
2 ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน Know ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน

มากข้ึน 
+ 

3 ความเส่ียงและผลตอบแทนในการ
ลงทุน 

Risk ความเส่ียงและผลตอบแทนใน
การลงทุนท่ีมากข้ึน 

+ 

  
จากการพิจารณาปัจจยัทั้ง 11 ตวัแปร มี 3 ตวัแปรมีผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก คือเม่ือผูล้งทุนมีอายุเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลให้ผูล้งทุนมี
โอกาสท่ีจะลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เป็นไปตามแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ และเม่ือเทียบกบันกัลงทุนท่ีตดัสินใจ         ไม่
ลงทุนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรชานนท์ สุถิรนาถ (2559) ท่ีพบว่ารายไดเ้ป็นตวัแปรเดียวในปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน รวมถึงความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน เม่ือนกัลงทุนรายยอ่ยมีความรู้
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ความเขา้ใจในการลงทุน ก็จะส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสลงทุนเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
พงษ์พนัธ์ ชะน่ิม (2558) พบว่าหากผูล้งทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ย่อมมีความสามารถในการตดัสินใจ
ลงทุนไดม้ากกว่าผูท่ี้มีความรู้น้อย และเม่ือนักลงทุนมีความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ก็จะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกซ่ึง
เป็นไปตามทฤษฎีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรษกร จิรภิญโญ (2559) ท่ี
พบว่าความเส่ียงและผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนเช่นกนั ซ่ึงจากการทดสอบปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง  
ปัจจยัดา้นบริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุน และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์
กบัโอกาสในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกได้
อยา่งมีนยัส าคญั 

จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ดงันั้นการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกจึงเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจในยคุปัจจุบนั แต่หากสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ยงัคงมีการระบาดอยู ่รวมถึงอตัรา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบนัไม่ดีเท่าท่ีควร การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลกจึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุนของผู้ลงทุน ประโยชน์จาก
การศึกษาและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากงานวิจัยน้ีพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการลงทุน
เน่ืองจากตอ้งการการเติบโตของเงินลงทุน ตอ้งการมีรายไดม้ากกว่ารายไดป้ระจ าเพียงทางเดียว และตอ้งการกระจาย
ความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมของโลก
เป็นกองทุนต่างประเทศท่ีสามารถช่วยกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศได้ และผูวิ้จัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีคือ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรม
ของโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีความเส่ียงในการลงทุน ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการลงทุน หรืออาจปรับ
การลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาวแทน ซ่ึงอาจให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรให้
ความสนใจกบัการบริหารกองทุน รวมถึงนโยบายการลงทุนของกองทุน มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเป็นตวัเลือก
ท่ีหลายหลายให้กบัผูล้งทุน  
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้งาน Application Shopee-ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

Factors Influencing Satisfaction of Shopee Application Consumers in Bangkok  
 

  นนทวัตร์ การีมี1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 
Nontawat Karimi and Dr.Sutawan Jeeraphan Sato 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee-ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (E-
commerce) และ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผ่านทาง
แบบสอบถามทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application Shopee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี  
1.) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 2.) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
3.) What อะไรคือความต้องการซ้ือผู ้บริโภค 4.) ปัจจัยด้านราคา (Price) 5.) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และ 6.) ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ซ่ึงจากผลการวิจัยผูป้ระกอบการและผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่
สามารถน าไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นซ้ือขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และ ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค , ส่วนประสมทำงกำรตลำด (E-commerce), กำรยอมรับเทคโนโลยี, Application 
Shopee 
 

Abstract 
This research has been conducted to examine whether or not as well as the statistical significance the independent 
factors including Consumer behavioral, Marketing Mix E-commerce (Product Price Place Promotion) and 
Technology acceptance influence the Shopee Application Consumers’ satisfaction in Bangkok. Da ta were 
collected from 400 Bangkok-based respondents via online and paper-based surveys then proceeded with statistical 
data analysis using statistical packages. 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: giffale10@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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The study has founded that among the factors examined, 6  of which can be determined to have influences on the 
Application consumers’ satisfaction and hold a statistical significance at the level of 0.05. Ordered from most to 
least significant respectively, the abovementioned factors are Technology acceptance Place What (What is 
consumer demands) Price Promotion and Product. Adopting the research findings will benefit both the Application 
developers and the entrepreneurs in terms of efficiency and effectiveness in building a stronger consumers’ 
satisfaction. 
 
Keywords: Consumer behavioral, Marketing Mix (E-commerce), Technology acceptance, Application Shopee,  
 

1. บทน า 

 
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทัว่โลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การส่ือสาร ระหว่าง

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และเทคโนโลยีอุปกรณ์ส่ือสารและสารสนเทศแบบพกพา หรือโทรศพัท์มือถือ ท่ีมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เทคโนโลยีเหล่าน้ีเขา้มามีอิทธิพลต่อมนุษย ์และ มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัให้เปล่ียนแปลงไป และ ท าให้คนมีวิธีหรือ
การตดัสินใจท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาของคนให้
มีความสะดวก สบาย และใชชี้วิตท่ีง่ายดายมากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของการท่ีคนเลือกใช ้บริโภคสินคา้ และบริการ
เปล่ียนแปลงไป โดยภาคธุรกิจมีการปรับตวัเพ่ือพ่ึงพาเทคโนโลยี และ ใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้น เป็นช่องทางในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้เจริญกา้วหนา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการส่ือสาร รวมไปถึงเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้แบบ 
Digital Marketing  

ซ่ึงในปัจจุบนัการระบาดของเช้ือไวรัส Covid 19 เป็นตวัเร่งให้การซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ไดรั้บความ
นิยมมากยิ่งข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยการพฒันาเวบ็ไซต ์และ แอพพลิเคชัน่ เพ่ือขายสินคา้ และบริการ การออกแบบ
เวปไซท ์และ แอพพลิเคชัน่ให้มีความสวยงามและใชง้านง่าย รายการสินคา้ท่ีเป็นรูปภาพ ราคาท่ีแจกแจงไดช้ดัเจน
น่าซ้ือ รวมถึงโปรโมชัน่ และ ส่วนลดในโอกาสต่าง ๆ ท่ีดึงดูดใจ  มีความสะดวกในการซ้ือสินคา้และการช าระเงิน 
ท าให้เกิดความง่ายดายเสมือนการซ้ือผ่านร้านคา้ หรือ ห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปอีกดว้ย นัน่คือรูปแบบการขายสินคา้
แบบออนไลน์ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีภาคธุรกิจกลุ่มคา้ปลีก ซ้ือมาขายไป หรือ ธุรกิจ Modern Trade ต่าง ๆ ปรับตวั 
และเพ่ิมช่องทางการขายแบบ Digital Marketing เพ่ือขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เป็นช่องทางท่ีส าคญัอีก
ช่องทางหน่ึง ภาคธุรกิจในปัจจุบันต่างปรับโมเดล หรือ Platform ของธุรกิจให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และ 
พฤติกรรมของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเก่ียวกบัการ
พฒันาช่องทางการขายสินคา้ให้มีความทนัสมยั และ ตรงกบัการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีการพ่ึงพา
เทคโนโลยีมากข้ึน วิธีการน าเสนอสินคา้การท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างความน่าเช่ือถือและ
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ และ แอพพลิเคชัน่ โดยรวมไปจนถึงการน าไปปรับใชก้ลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยน าปัจจยั
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) และ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี มาเป็นกรอบในศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการความพึง
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พอใจในการใช้งานผ่าน Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบวิธีการวิจยั 
ด าเนินการวิจยั และ วิเคราะห์ผลของการวิจยัท่ีได้ 
 
1.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 
1.1.1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้านผ่าน Application Shopee ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.1.2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.1.3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application 

Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

1.2. สมมติฐานในการวิจัย  
 
1.2.1 H1 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจในการใชง้านผ่าน Application Shopee 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.2.2 H2 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.2.3 H3 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3. ประโยชน์ของผลงานวิจัย  

 
1.3.1. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูลเพ่ือให้ผูป้ระกอบการ และนกัการตลาดใชใ้นการวางกลยทุธ์เพ่ือใชใ้นการพฒันา 

และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถน าเสนอสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดดี้ยิ่งข้ึน  
1.3.2. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูล Application Shopee ไดท้ราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใช้งานเพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน าไปปรับปรุงและบูรณาการผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมาย  

1.3.3. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูลให้ผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีท าการ
จ าหน่ายสินคา้ผ่าน Application Shopee ทราบว่าคนอายเุท่าใด ประกอบอาชีพใด และ การศึกษาระดบัใด นิยมเขา้
มาท าการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด เพ่ือสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอสินคา้ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดสู้งสุด  

1.3.4. เพ่ือให้บริษทั ผูพ้ฒันา Application Shopee ท าการพฒันา Application ให้ดี มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และ 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจกบัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

2.1.1. แนวคดิพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และ Mobile Application 
1.) แนวคิดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) E-Commerce ดั้งเดิมเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1970 เร่ิมจาก

การท าธุรกรรม ทางอิเลก็ทรอนิกซ์ระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ หลงัจาก 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนอยา่งแพร่หลายมากข้ึนผนวกกบันวตักรรมในสมยันั้นอย่างอินเตอร์เน็ตและ เวบ็ไซตท่ี์เร่ิมเขา้
มามีบทบาทในองคก์รธุรกิจ รวมถึงบุคคลธรรมดาก็สามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน ท าให้ กลุ่มบริษทัมากมายหันมาใช้
พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การซ้ือ ขายสินคา้ การช าระเงิน การซ้ือขาย
กองทุน การประมูล การจดักิจกรรมทางการตลาด และการให้ ขอ้มูลส่งตรงถึงกลุ่มลูกคา้  

2.) แนวคิดเก่ียวกบั (Mobile Application) ปัจจุบนัมือถือ หรือ Mobile มีความสมัพนัธ์ต่อการด ารงชีวิตของคน
ในสมยัน้ี เป็นอยา่งมากโดย ค านิยามของ Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านได ้
ตามพ้ืนฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คุณสมบติัเด่น คือ ขนาดเลก็ น ้าหนกัเบา 
ท าหนา้ท่ีไดท้ ั้งการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (dbdmart. (2559). โมเดลของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
สืบคน้จาก http://www.dbdmart.com/learning/default/lesson/id/15)    

 
2.1.2. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  
ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 6P ส านกั

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าวไว้ เก่ียวกับหลกัการตลาด 6P ของ E-
Commerce หรือเก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับ การขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจาก การท าการตลาดแบบ Offline Marketing โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. Product แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 1) สินคา้ดิจิตอล (Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง หนงัสือดิจิตอล ซ่ึง
ส่งสินคา้ไดโ้ดยผ่านอินเทอร์เน็ต 2) สินคา้ท่ีไม่ใช่ดิจิตอล (Physical Product) เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ซ่ึง ตอ้งมี
การจดัส่งผา่นช่องทางการขนส่งให้ถึงมือผูซ้ื้อการคา้ทางออนไลน์ ลูกคา้ไม่สามารถจ าตอ้งเลือก สินคา้ไดก่้อนจะ
ไดแ้ต่เพียงแค่ดูรูปภาพและค าบรรยาย เราตอ้งให้ภาพท่ีชดัเจนและรายละเอียดของ สินคา้ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจให้มากท่ีสุด แต่ต้องไม่เกินความจริง รูปภาพชดัเจน ไม่มวั มืดด า วางต าแหน่งภาพสมดุล มีทั้งขนาด 
preview และ Full หากเป็นสินคา้บริการตอ้งให้เห็นส่วนส าคญั ของการบริการท่ีมีระดบั มีคุณภาพ บรรยากาศท่ีดี
การเขียนขอ้ความบรรยายตอ้งเขียนให้กระชบัได้ ใจความ และเชิญชวน  

2. Price การวางขายสินค้าบน E-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง ข้ึนอยู่กับ สินค้า ซ่ึงเม่ือน ามารวมกับค่า
ขนส่งแลว้ ถา้มีราคาเพ่ิมมากข้ึน อาจะท า ให้ความน่าสนใจลดลงหรือ ลูกคา้เปล่ียนใจไดอ้าจใชวิ้ธีปรับราคาให้ต ่า 
เม่ือรวมค่าขนส่งแลว้ยงัคงต ่ากว่าหรือเท่ากบัตลาด หากไม่ สามารถปรับเร่ืองราคาให้เน้นความสะดวกจากการ
สัง่ซ้ือ การส่งเสริมการขายหากราคาท่ีแจง้ยงัไม่ รวมค่าขนส่งตอ้งบอกให้ลูกคา้ทราบว่ายงัไม่ไดร้วมค่าจดัส่ง และ
ให้ขอ้มูลดา้นการจดัส่งดว้ย  

3. Place การน าเสนอเวบ็ไซต ์ เพ่ือให้ผูส้นใจเขา้ชมและเลือกใชบ้ริการ ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ Search Engine  
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4. Promotion การส่งเสริมการขาย เป็นหลกัการส าคญัท่ีจะดึงดูดความสนใจ ของลูกคา้ให้เกิดการติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองและสั่งซ้ืออยา่งสม ่าเสมอโดยมีการเปล่ียนแปลงเป็น ประจ าการให้ส่วนลดตามปริมาณการสัง่ซ้ือให้สิทธิ
แก่สมาชิก หรือลูกคา้ประจ า  

5. Personalizationการให้บริการส่วนบุคคล เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ ระหว่างเวบ็ไซตก์บัลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
และไม่เป็นสมาชิก การทกัทาย การให้ความรู้สึกและให้การ ปฏิบติัท่ีดี  

6. Privacy ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด คือ การรักษาความเป็นส่วนตวัการรักษา ความเป็นส่วนตวัจึงเป็นส่ิงท่ี
ธุรกิจตอ้งยึดมัน่ เป็นจรรยาบรรณต่อลูกคา้โดยมีการปฏิบติัตามประกาศ นโยบายรักษาความเป็นส่วนตวัท่ีให้ไว้
จะต้องให้ลูกค้าเป็นผูเ้ข้าถึงและสามารถแก้ไขได้เพียงผูเ้ดียว ตรวจสอบข้อมูลส่วนตวัของลูกค้าจากสถาบนั 
หน่วยงานท่ีไว้วางใจและเ ช่ือถือได้ (dbdmart. (2559). หลักการตลาด 6 P ของ e-Commerce สืบค้นจาก
http://www.dbdmart.com/learning/default/lesson/id/45) 

 
2.1.3. ทฤษฎเีกี่ยวกับแนวความคดิด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค  
ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554, น. 59-64) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer behavior) 

หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใช ้สินคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของตน โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม ของผูบ้ริโภคนั้นใชห้ลกั 6Ws และ 1H  

โดย 6Ws 1H Analysis Model คือ เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธุรกิจสามารถรู้ถึงขอ้มูลเชิง
ลึกของผูบ้ริโภคในรูปแบบขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนท่ีจะเร่ิม หรือปรับปรุงธุรกิจการจะขายสินคา้
หรือบริการจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะทราบว่าสินคา้หรือบริการของเราสามารถ
ตอบสนองพวกเขาไดห้รือไม่ ซ่ึงหากผูป้ระกอบการ ยงัไม่ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็สามารถใชห้ลกัการ 6Ws 
1H เป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายได ้ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 ค าถาม 6Ws และ 1H 

ค าถาม 6Ws 1H ค าตอบท่ีตอ้งการ กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย Who is the 
target market? 

กลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร์, ภูมิศาสตร์, จิตวิทยา 
หรือ พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ย กลยุทธ์ดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริม
การตลาดท่ีสามารถ ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคได ้

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร What does the 
consumer buy? 

เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก 
ผลิตภณัฑ ์เช่น คุณสมบติัหรือ 
องคป์ระกอบต่าง ๆ 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์ง 
ประกอบดว้ย  
1. ผลิตภณัฑห์ลกั  
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ความ แตกต่าง
ดา้นการแข่งขนั 
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ค าถาม 6Ws 1H ค าตอบท่ีตอ้งการ กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน Where does the 
consumer buy?) 

แหล่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือ 
ผลิตภณัฑไ์ด ้

กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย บริษทั น า
ผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย โดย
พิจารณาว่าจะผา่นคนกลาง อย่างไร 

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด When does the 
consumer buy?) 

ช่วงเวลาและความถ่ีในการซ้ือ ของ
ผูบ้ริโภค 

ใชก้ลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เช่น จะ
ท าการส่งเสริมการตลาด เม่ือใดจึง
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงคข์องผูบ้ริโภคใน การซ้ือ
สินคา้ ไม่ว่าจะ ตอบสนองปัจจยัดา้น
สังคม จิตวิทยา ร่างกาย เป็นตน้ 

1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. กลยุทธ์การส่งเสริมตลาด  
3. กลยุทธ์ดา้นราคา  
4. กลยุทธ์ดา้นช่องทาง การจดั
จ าหน่าย 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมี อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค 

กลยทุธ์การโฆษณาส่งเสริม 
การตลาดโดยใชก้ลุ่มผูมี้อิทธิพล 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจ ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา  
2. การคน้หาขอ้มูล  
3. การประเมินผลทางเลือก 

กลยทุธ์ส่งเสริมการตลาด โดย ใชก้าร
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การขายโดย
พนกังานขาย และ การส่งเสริมการ
ขาย และหรือ การตลาดทางตรง 

หมายเหตุ จาก กลยทุธ์การตลาดและการวางแผน (น. 59-60), โดย ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) กรุงเทพฯ: 
Diamond in Business World. 
 

2.1.4. แนวคดิและทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)  
Rogers (2003) ไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการตดัสินใจท่ี จะน าเทคโนโลยีนั้น ไปใชอ้ยา่งเตม็ท่ี โดย

มีการยอมรับของบุคคลนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสัหรือรู้จกักบัเทคโนโลยี และเกิดการชกัจูงให้ยอมรับเกิด
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจ และยืนยนั การปฏิบติันั้น กระบวนการอาจจะใชเ้วลาชา้หรือ
เร็วข้ึนอยู่กบัปัจจยัตวับุคคลและลกัษณะของเทคโนโลยี จากความหมายข้างตน้สามารถสรุปไดว้่า การยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นการไดรู้้รับการใชง้าน คุณสมบติัความสะดวกสบายท่ีเป็นประโยชน์ช่วยตอบสนองความตอ้งการท่ี 
รวดเร็วของผูบ้ริโภค เม่ือไดใ้ชง้านเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และก่อให้เกิดการยอมรับท่ี ตรงตามความตอ้งการและ
มีการพฒันาท่ีดียิ่งข้ึนต่อการใชง้านผูบ้ริโภคให้เกิดการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองมากยิ่งข้ึน  

กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี ในการกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีนั้นแต่ละบุคคลอาจมีขั้นตอนการ
ตดัสินใจในการ กระบวนการยอมรับนวตักรรม (Innovation Adoption Process) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลไดศึ้กษา 
หาความรู้เก่ียวกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยีเพ่ือน ามาวิเคราะห์และประมวลผลเปรียบเทียบกบั ความตอ้งการของ
ตนเองและขอความเห็นจากบุคคลรอบขา้ง ตลอดจนทดลองใชน้วตักรรมหรือ เทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ  ก่อน
ตดัสินใจ ซ่ึงกระบวนการตั้งแต่บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมหรือ เทคโนโลยีจนถึงการยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม 
โดยบุคคลแต่ละคนอาจมีขั้นตอนการตัดสินใจใน การยอมรับท่ี แตกต่างกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับทัศนคติและ
ประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค จากความตอ้งการ และความจ าเป็น รวมทั้งกระบวนการแพร่นวตักรรมนั้น ๆ จาก
การศึกษาของนกัวิจยัดา้นการแพร่ นวตักรรมมีขั้นตอนและกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ี หลากหลายรูปแบบ 
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โดยรูปแบบท่ีเป็นท่ี ยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางคือ แนวคิดของ Rogers (2003) ขั้นตอนการยอมรับนวตักรรมของ
บุคคล ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ขั้นความรู้ (The Knowledge Stage) ขั้นการโน้มน้าว (The Persuasion Stage) ขั้น
การตัดสินใจ (The Decision Stage) ขั้ นการน าไปใช้ (The Implementation Stage) และขั้ นการยืนย ัน (The 
Confirmation Stage) โดยแต่ละขั้นมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) ขั้นความรู้ (Knowledge Stage) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการยอมรับนวตักรรม หรือเทคโนโลยีโดยในขั้ 
นน้ีบุคคลจะเร่ิมไดรั้บรู้สารสนเทศเบ้ืองตน้ของนวตักรรม โดย Rogers (2003) อธิบายว่า เพ่ือให้บุคคลไดเ้กิดความ
ตระหนกั เขา้ใจ และสนใจในนวตักรรม ในขั้นน้ีบุคคลจะตอ้งไดรั้บ สารสนเทศ 3 ลกัษณะ คือ  

1.1) การตระหนกัรู้ (Awareness Knowledge) เป็นความรู้ท่ีบุคคลจะไดรั้บรู้ว่า มีนวตักรรมเกิดข้ึนแลว้ และรู้ว่า
นวตักรรมนั้นท าหนา้ท่ีหรือมีความส าคญัอยา่งไร  

1.2.) สารสนเทศท่ี จะอธิบายว่านวตักรรมท่ีมีกลไกหรือระบบการท างานหรือมี ขั้นตอนและวิธีการในการ
ปฏิบติั (How to Knowledge)  

1.3) สารสนเทศท่ี อธิบายเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัหลกัการหรือทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐาน ของนวตักรรม (Principles 
Knowledge) ซ่ึงเม่ือบุคคลไดรั้บสารสนเทศทั้ง 3 ลกัษณะน้ี แลว้จะท าให้ เกิดความตระหนกัและสนใจท่ี จะน า
นวตักรรมไปใชโ้ดยบุคคลอาจะตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้นเลย หรืออาจจะคน้หาสารสนเทศอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจต่อไป  

2) ขั้นโน้มน้าว (Persuasion Stage) ผูรั้บนวตักรรมหรือเทคโนโลยีนั้นท่ีมีความสนใจและมี ทศันคติท่ีดีต่อ
นวตักรรมหรือเทคโนโลยีเกดความแนวโนม้ท่ี จะเห็นดว้ยต่อนวตักรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ๆ มากข้ึน  

3) ขั้นตอนการตดัสิน (Decision Stage) ผูรั้บนวตักรรมหรือเทคโนโลยีไดพิ้จารณาถึงขอ้ดี ขอ้เสียก่อนตดัสินใจ
ในการปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตามนวตักรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ๆ  

4) ขั้นการน าไปใช ้(Implementation Stage) ขั้นตอนท่ีผูรั้บนวตักรรมน านวตักรรมไป ใชไ้ดจ้ริง  
5) ขั้นการยืนยนั (Confirmation Stage) ผูรั้บนวตักรรมแสวงหาการสนบัสนุนจากผูท่ี้ เป็นนายทุนและส่งเสริม

ในนวตักรรมเพอให้เกิดความมัน่ใจและยืนยนัท่ี จะน านวตักรรมไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
2.1.5 ทฤษฎแีละแนวคดิเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
Shelly อา้งโดย ประกายดาว (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสอง

แบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท า
ให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ี
สลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั (2531) กล่าวว่า 
แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
ความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกนั 

ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและ
จะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ี
ได ้3 ประเภท คือ 
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1. ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษยโ์ดยธรรมชาติ
จะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2. ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษยจ์ะพยายามแสวงหา
ความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 

3. ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์
ของมวลมนุษยห์รือสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ณฐักานต ์กองแกม้ (2559) ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก แสดง

ให้เห็นว่า ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย นั้นมีผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคเคยชินในการซ้ืออยูเ่ป็นประจ า ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ชินในการเลือกหา ร้านค้าต่าง ๆท่ีตนเองต้องการ หากมีข้อมูลท่ีผูบ้ริโภคสงสัยก็สามารถติดต่อกับร้านค้าได้
โดยตรง หรือ หากเป็นผูบ้ริโภครายใหม่ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ก็สามารถคน้หาร้านคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกเช่นกนั 
รวมถึงการน าเสนอสินคา้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ สีสนัของสินคา้ หรือหากเป็นเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ร้านคา้ก็จะมีการ
ลองเส้ือผา้นั้นในหุ่นลอง ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน จึงท าให้ปัจจยัส่วน ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช ้

ณฐักานต ์กองแกม้ (2559) ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็น
ว่า ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายใน Application Shopee มีการตั้งราคาท่ีถูกกว่าตลาดทัว่ไปและยงัไดรั้บส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้ในช่วง เทศกาลต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจไดมี้การระบุรายละเอียดในเร่ืองราคา ขนาด ไวอ้ย่าง 
ชดัเจน หากมีส่วนลดหรือการมอบโปรโมชัน่ให้ในช่วงเวลาต่าง ๆ Application Shopee ก็จะแสดง ราคาให้เห็นถึง
ส่วนต่างไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ
ของผูใ้ช ้

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเร่ือง ไดรั้บส่วนลด หรือสิทธิ
พิเศษ ท าให้สามารถซ้ือ สินคา้ไดใ้นราคาถูกกว่าร้านอ่ืน การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสม ่าเสมอ เช่น ให้ส่วนลด
ตามเทศกาล ต่าง ๆ  การคืนก าไรให้ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เช่น ลดราคาหรือฟรีค่าจดัส่งลด
ราคาเม่ือมียอดสั่งซ้ือขั้นต ่าตามท่ีแอพพลิเคชัน่ก าหนด รวมถึงความคุม้ค่าเม่ือซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่ท่ี เลือกใชเ้ป็น
ประจ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเห็นว่ามีปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญักว่าเช่นความหลากหลาย ของสินคา้ และช่องทาง
การจดัจ าหน่ายหรือจดัส่ง เป็นตน้ 

ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ช่องทางในการจดั
จ าหน่ายสินคา้ของ Application Shopee มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวก เพียงแต่จะเกิด ความซับซ้อนในการคน้หา
ร้านคา้หรือสินคา้ท่ีตอ้งการเพียงเลก็นอ้ยแต่ก็สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงช่องทางในการ
ช าระเงินท่ี Application Shopee ไดมี้ให้ผูบ้ริโภคเลือกจ่ายไม่ว่า จะเป็นการจ่ายผา่นบตัรเครดิตหรือการโอนเงินผา่น
ธนาคาร หลงัจากการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ Application Shopee ยงัมีสถานะยืนยนัการสัง่ซ้ือสินคา้ การช าระเงิน 
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รวมถึงสามารถเช็คการส่ง สินค้าได้จนกว่าลูกคา้จะได้รับสินคา้ จึงท าให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช ้

อรอนงค ์ทองกระจ่าง (2560) จากการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีผูบ้ริโภคสวนใหญ่จะให้ความส าคญัใน
เร่ือง การออกแบบแอปพลิเคชัน่ มีความง่ายต่อการใชง้านและการใชง้านแอปพลิเคชัน่ท่ี สามารถรองรับได้ บน
ระบบ Android และระบบ iOS ซ่ึงจะเห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ไดดี้ถึงการใชง้าน ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ควรให้ความส าคญักบัการใช ้แอปพลิเคชัน่ท่ีออกแบบให้ง่าย
ต่อการใชง้าน สามารถส่งผลให้ลูกคา้ท าการสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตามความตอ้งการ ไม่จ าเป็นตอ้งรอให้
ผูอ่ื้นด าเนินการให้หรือไม่จ าเป็นตอ้งไปยงัร้านคา้เพ่ือซ้ือสินคา้ เท่านั้น 

 
2.3 กรอบแนวคดิ 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 

  
การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application Shopee 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร  (Population) ท่ีผู ้วิจัยเลือกใช้ และก าหนดเป็นประชากร

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ กลุ่มวยัท างานอาย ุ18-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
และ วิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรทัว่ไปท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น Application Shopee  

3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา  
ผูวิ้จัยจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างอา้งอิงสูตรของ Yamane, T. (1967) โดยมีขนาดตวัอย่างของประชากร ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี +/- 5% สามารถค านวณไดด้งัน้ี    𝐧 =  
𝐙𝟐

𝟒𝐄𝟐  Yamane, T. (1967). 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน E = ความคลาด

เคล่ือนในการประมาณสดัส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับได ้ เม่ือน าไปแทนค่าในสูตร โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
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กาหนดคือ 95% ดงันั้น ค่า Z = 1.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดทียอมรับ
ไดคื้อ 5% ดงันั้น ค่า E = 0.05 จากผลการค านวณ 𝒏 = 𝟏.𝟗𝟔𝟐 

𝟒 𝐱 𝟎.𝟎𝟓𝟐
  จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง (n) = 384.16 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.) แจกแบบสอบถามจ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีทั้งหมด 6 โซนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสุ่ม

จบัฉลาดเลือกมา 1 เขตในแต่ละโซนพ้ืนท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดเ้ขตท่ีท าการสุ่มเลือกออกมาดงัน้ี โซนท่ี 
1.กลุ่มกรุงเทพกลาง สุ่มเลือกไดเ้ขต เขตห้วยขวาง โซนท่ี 2.กลุ่มกรุงเทพใต ้สุ่มเลือกไดเ้ขต เขตปทุมวนั . เขตสาทร 
โซนท่ี 3.กลุ่มกรุงเทพเหนือ สุ่มเลือกไดเ้ขต เขตจตุจกัร โซนท่ี 4.กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สุ่มเลือกไดเ้ขต เขตบาง
กะปิ โซนท่ี 5.กลุ่มกรุงธนเหนือ สุ่มเลือกไดเ้ขต เขตคลองสาน และ โซนท่ี 6.กลุ่มกรุงธนใต ้สุ่มเลือกไดเ้ขต เขต
บางขนุเทียน   

2.) ช่องทางสังคมออนไลน์ดว้ยการฝากแบบสอบถามผ่าน Facebook page, Line, Instagram Twitter และ Web 
page ต่าง ๆ ส าหรับผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน Application Shopee ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
เพ่ิมเติมดว้ยการอา้งอิงต่อเน่ืองจากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึงให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 
(Snowball Sampling Technique) ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 
2564 ตามท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนของประชากรทั้งหมดท่ีมีขนาดใหญ่ผูวิ้จยัไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรเป้าหมาย คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน Application Shopee ท่ีแทจ้ริงไดด้งันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีจะ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร และตั้งสมมติฐานว่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีการกระจาย
แบบปกติ (Normal Distribution) เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่าน Application Shopee 
ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาในคร้ังน้ี  

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน Application 

Shopee สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1.) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบาย ปัจจัยด้านพฤติกรรผู้บริโภค  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) และ การยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology acceptance) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านApplication Shopee โดยใช้
ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2.) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิจยั ดงัน้ี  

2.1. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจในการใชง้านผา่น Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็น 
56.5% เพศชาย คิดเป็น 43.5% ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น 61.8% มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็น 22.8% 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 62.3% ประกอบอาชีพ ลูกจา้ง / พนกังานบริษทั คิดเป็น 45.3%  รายได ้20,001 – 
30000 บาท คิดเป็น 24.5% ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการบน Application Shopee จ านวน 1 - 2 คร้ัง ต่อเดือน 
คิดเป็น 37.8% จ านวนค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 300 – 500 บาท คิดเป็น 19.8% และกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกซ์ / อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เสริม คิดเป็น 17.8% 

 
4.2 อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิาน 
การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่างๆ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 
(Constant) 2.728 .254  10.750 .000 
What อะไรคือความตอ้งการซ้ือผูบ้ริโภค .302 .052 .285 5.808 .000* 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ส่วนผสมทางการตลาด (E-commerce)  

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .732 .250  2.926 .004 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  .189 .066 .152 2.859 .004 
ปัจจยัดา้นราคา (Price)  .164 .046 .164 3.600  .000* 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place)   

.393 .057 .334 6.900 .000* 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  

.127 .042 .144 2.989 .003 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การยอมรับเทคโนโลยี 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.469 0.186  7.892 .000 
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 0.633 0.047 0.558 13.415 .000* 

 
1. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านผา่น Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั: 
1.1. สมมติฐาน ปัจจยัดา้น What อะไรคือความตอ้งการซ้ือผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน 

Application Shopee แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐาน 

 
2. อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในการใชง้าน  Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
2.1 สมมติฐาน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน  

Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. เท่ากบั 0.004 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก แสดงให้
เห็นว่า ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย นั้นมีผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคเคยชินในการซ้ืออยูเ่ป็นประจ า ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความชิน
ในการเลือกหา ร้านคา้ต่าง ๆท่ีตนเองตอ้งการ หากมีขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคสงสยัก็สามารถติดต่อกบัร้านคา้ไดโ้ดยตรง 
หรือ หากเป็นผูบ้ริโภครายใหม่ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ก็สามารถคน้หาร้านคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกเช่นกนั รวมถึง
การน าเสนอสินคา้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ สีสันของสินคา้ หรือหากเป็นเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ร้านคา้ก็จะมีการลอง
เส้ือผา้นั้นในหุ่นลอง ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน จึงท าให้ปัจจยัส่วน ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช ้

2.2 สมมติฐาน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน  
Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณฐักานต ์กองแกม้ (2559) ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า 
ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายใน Application Shopee มีการตั้งราคาท่ีถูกกว่าตลาดทัว่ไปและยงัไดรั้บส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้ในช่วง เทศกาลต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจไดมี้การระบุรายละเอียดในเร่ืองราคา ขนาด ไวอ้ยา่ง 
ชดัเจน หากมีส่วนลดหรือการมอบโปรโมชัน่ให้ในช่วงเวลาต่าง ๆ Application Shopee ก็จะแสดง ราคาให้เห็นถึง
ส่วนต่างไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ
ของผูใ้ช ้
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2.3. สมมติฐาน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใชง้าน  Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเร่ือง ไดรั้บส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษ ท าให้สามารถซ้ือ สินคา้ไดใ้นราคาถูกกว่าร้านอ่ืน การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสม ่าเสมอ เช่น ให้
ส่วนลดตามเทศกาล ต่าง ๆ การคืนก าไรให้ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เช่น ลดราคาหรือฟรีค่า
จัดส่งลดราคาเม่ือมียอดสั่งซ้ือขั้นต ่าตามท่ีแอพพลิเคชัน่ก าหนด รวมถึงความคุม้ค่าเม่ือซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่ท่ี 
เลือกใชเ้ป็นประจ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเห็นว่ามีปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญักว่าเช่นความหลากหลาย ของสินคา้ 
และช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือจดัส่ง เป็นตน้ 

2.4. สมมติฐาน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใชง้าน  Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. 
เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ณัฐกานต์ กองแกม้ (2559) ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ช่องทางในการ
จดัจ าหน่ายสินคา้ของ Application Shopee มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวก เพียงแต่จะเกิด ความซบัซ้อนในการคน้หา
ร้านคา้หรือสินคา้ท่ีตอ้งการเพียงเลก็นอ้ยแต่ก็สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงช่องทางในการ
ช าระเงินท่ี Application Shopee ไดมี้ให้ผูบ้ริโภคเลือกจ่ายไม่ว่า จะเป็นการจ่ายผา่นบตัรเครดิตหรือการโอนเงินผา่น
ธนาคาร หลงัจากการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ Application Shopee ยงัมีสถานะยืนยนัการสัง่ซ้ือสินคา้ การช าระเงิน 
รวมถึงสามารถเช็คการส่ง สินค้าได้จนกว่าลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ จึงท าให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช ้

 
3. อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ใชง้านผา่น Application Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจาก 
3.1. สมมติฐาน ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชง้านผ่าน Application 

Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัค่าสถิติ T-Value มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค ์ทอง
กระจ่าง (2560) จากการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีผู ้บริโภคสวนใหญ่จะให้ความส าคญัในเร่ือง การ
ออกแบบแอปพลิเคชัน่ มีความง่ายต่อการใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน่ท่ี สามารถรองรับได้ บนระบบ 
Android และระบบ iOS ซ่ึงจะเห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ได้ดีถึงการใช้งาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ควรให้ความส าคญักบัการใช ้แอปพลิเคชัน่ท่ีออกแบบให้ง่ายต่อ
การใชง้าน สามารถส่งผลให้ลูกคา้ท าการสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามความตอ้งการ ไม่จ าเป็นตอ้งรอให้ผูอ่ื้น
ด าเนินการให้หรือไม่จ าเป็นตอ้งไปยงัร้านคา้เพ่ือซ้ือสินคา้ เท่านั้น 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณท่ีมีระดบันยัส าคญัน้อยกว่า ท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 0.633 0.047 0.558 13.415 .000* 
2. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place)   

.393 .057 .334 6.900 .000* 

3. What อะไรคือความตอ้งการซ้ือ
ผูบ้ริโภค 

.302 .052 .285 5.808 .000* 

4. ปัจจยัดา้นราคา (Price) .164 .046 .164 3.600  .000* 
5. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  

.127 .042 .144 2.989 .003 

6. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  .189 .066 .152 2.859 .004 
 

จากการศึกษาและท าการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application 
Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นมี 6 ปัจจยั ดงันั้นผูป้ระกอบการและผูพ้ฒันา Application Shopee 
จึงควรมุ่งเนน้ไปท่ี 6 ปัจจยัน้ีไปปรับใชเ้พ่ือเสริมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุง พฒันา และใชใ้น
การให้บริการแก่ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยสามารถเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  

1.) ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)  
2.) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
3.) What อะไรคือความตอ้งการซ้ือผูบ้ริโภค  
4.) ปัจจยัดา้นราคา (Price)  
5.) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
6.) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 
โดยผูวิ้จัยท าการสรุปเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารส าหรับผูป้ระกอบการและผูพ้ฒันาแอพลิเคชัน่เพ่ือ

เสริมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจเหนือความคาดหมายมาก
ยิ่งข้ึนไดด้งัน้ี คือ 
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1.) ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)    
ผูพ้ฒันา Application ควรพฒันา App ให้มีความเสถียรไม่เดง้ออก หรือใชง้านติดขดับ่อย ท า App ให้ครอบคลุม

ทุก Version ของระบบปฏิบติัการณ์ iOS และ Android  
ผูป้ระกอบการ ควรมีขอ้ความเตือนลูกคา้ให้ระมดัระวงัจะเผลอเปิดเผยขอ้มูลผ่านรีวิวของร้านคา้ เช่น ภาพถ่าย

และวีดีโอรีวิวท่ีแสดงให้เห็นหนา้กล่องพสัดุท่ีมีระบุช่ือ ท่ีอยู ่และ เบอร์โทรของลูกคา้ 
 
2.) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ผูพ้ฒันา Application ควรสร้าง Partner กบัธนาคารเพ่ือให้ Bank ช่วนสร้าง Ads ในการช็อปป้ิง   Application 

Shopee ผ่านธนาคาร จะได้รับส่วนลดจากธนาคารและสะสมแต้มยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ส าหรับ
ผูป้ระกอบการกระตุน้ให้ลูกคา้ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตหรือ Mobile banking โดยการให้ส่วนลด 2%  

ผูป้ระกอบการ ควรท า Tele-sale, SMS, Line และ Facebook Marketing ให้เป็นรูปแบบเฉพาะกบัโทรศพัทมื์อถือ 
ควรลงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย / Chat apps ก่อนเร่ิมโปรโมชัน่ประมาณ 1 สัปดาห์ และ ก่อนเร่ิมท าโปรโมชัน่ 
ควรเลือกใชข้อ้ความโฆษณาหรือ Call to Action ท่ีสามารถกระตุน้ให้คนเลือกดูและสามารถกดเพ่ิมสินคา้ลงใน
ตะกร้าไดท้นัที ลงโฆษณาซ ้ าไปยงักลุ่มเป้าหมายเดิม (Retarget) โดยยิงโฆษณาไปยงักลุ่มท่ีเคยมีปฏิสัมพนัธ์กับ 
Ads ช้ินก่อนหน้า (เช่น เคยชมวิดีโอ/ Learn more / Shop now / เคยเขา้มาชมสินคา้ในร้าน / เคย add to card ไว ้/ 
สร้าง Ads ให้กดรับ Coupon / Pre-sale เป็นตน้) ท าการ Micro size ร้านคา้ของตนเองใน Application อีกทีโดยสร้างฺ 
Banner โฆษณา โปรโมชัน่ ผา่นรูปภาพ Infographic ให้ดูสวยงามดึงดูดใจ และ ควรจดัเรียงวางระเบียบสินคา้ให้ดู
น่าเลือกซ้ือ คน้หาสินคา้ต่าง ๆ ไดง่้าย  

 
3.) What อะไรคือความตอ้งการซ้ือผูบ้ริโภค 
ผูป้ระกอบการควรขายสินคา้ราคา ตั้งแต่ 300 – 1,300 บาท และเนน้กลุ่มเป้าหมายลูกคา้วยัเรียนและวยัท างานท่ี

มีอาย ุ20 – 40 ปี สินคา้ท่ีควรจะน ามาขายเน่ืองจากไดรั้บความนิยมคืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกซ์ / อุปกรณ์มือถือและ
อุปกรณ์เสริม ควรมี Admin ตอบค าถามให้กบัลูกคา้ 24 ชัว่โมง และ หากลูกคา้สอบถามก็ให้ท าการแจง้โปรโมชัน่
ต่าง ๆ ควรมีขอ้ความการันตีตวัตนของร้านคา้ว่าเป็นร้านคา้ตวัจริง 100% -ขอ้ความรับประกนัความพึงพอใจ ไม่
พอใจยินดีคืนเงิน หรือ หากของเสียหายรับประกนัจดัเปล่ียนให้ทนัที และ ขอ้ความบริการจดัส่งไว เพ่ือให้ลูกคา้ท า
การรีวิวหรือสนบัสนุนร้านคา้ โยใส่กระดาษโน๊ต ลงในกล่องพสัดุท่ีลูกคา้ท าการสัง่ซ้ือ แจ้งให้ลูกคา้ทราบว่าหาก
ช่วยท าการรีวิวร้านคา้ ดว้ยการโพสขอ้ความดี ๆ Capture รูปภาพ และ วีดีโอ รีวิวตวัสินคา้ท่ีไดรั้บ จะให้ส่วนลดใน
การซ้ือคร้ังต่อไป 

 
4.) ปัจจยัดา้นราคา 
ผูป้ระกอบการควรขายสินคา้ราคา ตั้งแต่ 300 – 1,300 บาท และ ขายของท่ีราคากลุ่มลูกคา้วยัเรียนและไวท างาน

สามารถจบัตอ้งได ้และ สร้างโคด้ส่วนลดผา่น Micro size ภายในร้านคา้ การรวมค่าบริการไวใ้นราคาสินคา้ เพ่ือใช้
แจง้ว่ามีการบริการส่งฟรี เพ่ือให้ราคาถูกลง 
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5.) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ผูป้ระกอบการควรควรจดัโปรโมชัน่ ในช่วงท่ีผูใ้ชแ้อพฯ มีก าลงัซ้ือ ( ช่วงเวลา 2 วนัส้ินเดือน - 3 วนัตน้เดือน) 

ท า In-App Message ให้ขอ้เสนอ Promotion ช่วงเวลาเยน็ และกลางคืน (ส่วนลด / ค่าส่ง / ของแถม) โดยอา้งอิงจาก
มูลค่าสินคา้ในตะกร้าท่ีลูกคา้เคยแอดท้ิงไว ้เช่น ส่งขอ้ความใปยงัผูใ้ชท่ี้มี Cart Value ระหว่าง 800-999 ให้ชอ้ปเพ่ิม 
ให้ครบ 1,000 บาท เพ่ือรับส่วนลด XX บาท หรือ บริการส่งฟรี สร้าง Loyalty Program ด้วยการให้ข้อเสนอ 
Membership เป็นระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบั Platinum ระดบั Gold และ ระดบั Silver กระตุน้ให้ลูกคา้กด Subscribe 
ร้านคา้ดว้ยการเสนอส่วนลดให้ แจง้ให้ลูกคา้ทราบหากมีการใชจ่้ายขั้นต ่าในร้านคา้ XXX เพ่ือรับส่วนลดเพ่ืมเติม  

 
6.) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
ควรให้ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ และคุณสมบติัของสินคา้ให้ชดัเจนครอบคลุม เช่น สี ไซซ์ ดว้ยการส่ือสารขนาด

ของสินคา้ผ่านรูปภาพเทียบกับวตัถุต่าง ๆ เช่น หนงัสือ กระดาษ A4 เพ่ือให้ลูกคา้ทราบถึงขนาดท่ีแทจ้ริง หาก
สินคา้เป็นกระเป๋าก็อาจจะมีรูปตวัอยา่งการน าของต่าง ๆ  บรรจุลงไป และ เทส่ิงของท่ีบรรจุออกมาให้ดูเพ่ือทราบ
ถึงคุณสมบติั  
 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการกระจายแบบสอบถาม ให้ทัว่ถึงกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ อย่าง

ทัว่ถึงแต่สามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได ้โดยขอ้มูลบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ทศันะคติ หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  จาก
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส าหรับเวลาท่ีผูวิ้จัยด าเนินการท าการศึกษา วิจัย กระจายแบบสอบถามเป็นช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563- มกราคม 2564 เท่านั้น ดงันั้นข้อมูลท่ีได้จากการท าแบบสอบถามในช่วงเวลาดงักล่าว อาจ
เปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอ่ืน ๆ 
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กรุงเทพมหานคร 
  A Study of Brand Equity that Eeffecting to Changing Buying Behaviour of 

Cosmetic Category Cathy Doll Brand of Female Consumer in Bangkok 
Metropolis 

 

นภัสวันท์ ศุภกิจชัยศิลป์1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Napassawan Subpakijchaisilp and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินค้า Cathy Doll ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งมี
จ านวน 384 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: ตรำสินค้ำ คุณค่ำตรำสินค้ำ พฤติกรรม 
 

Abstract 
The purpose of this research is a study of brand equity that eeffecting to changing buying behaviour of cosmetic 
category cathy doll brand of  female consumer in bangkok metropolis. This sampling of 384 people by 
questionnaire was used as a tool to collect data included percentage, mean and standard deviation. The statistics 
used in the hypothesis testing consist of multiple regressions, brand equity brand awareness, perceived quality, 
brand associations, brand loyalty and other proprietary brand assets with different affecting eeffecting to changing 
buying behaviour of cosmetic category cathy doll brand of  female consumer in bangkok metropolis. at a statistical 
level of .01.    
 
Keywords: Brand Brand Equity Behavior 
                                                             
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1135 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 

 
ความสวยงามกบัผูห้ญิงเป็นสองส่ิงท่ีอยูคู่่กนั จึงท าให้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีไดรั้บ

ความนิยมและเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูห้ญิงอยา่งมาก เพราะปัจจุบนัผูห้ญิงตอ้งออกไปท างาน
นอกบา้น ท าให้ผูห้ญิงใส่ใจและให้ความส าคญักบัตวัเองมากข้ึน รวมถึงวิถีชีวิตและรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป จนเกิดเป็นค่านิยมเร่ืองความสวยความงามในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นบริษทัจึงมองเห็นโอกาสและ
เห็นถึงความส าคญัของความตอ้งการผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคเพศหญิง จึงก่อตั้งบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและน าเขา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางทุกประเภทและสินคา้อุปโภคบริโภค ดว้ยความมุ่งมัน่
ท่ีจะเป็นแบรนดท่ี์ตอบโจทยค์รบทุกความตอ้งการดา้นความงามของผูห้ญิง ผา่นแบรนด ์ ‘Cathy Doll’ (เคท่ีดอลล)์ 
เป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑท่ี์มุ่งตอบโจทยท์ุกปัญหาความงาม มอบความสวยทัว่ทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้  

บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) มีรายไดข้องบริษทั ปี 2560 มีรายไดร้วม 1,551.63 ลา้นบาท มีก าไร 281.63 
ลา้นบาท ปี2561 มีรายไดร้วม 1,523.19 ลา้นบาท มีก าไร 360.22 ลา้นบาทและปี 2562 มีรายไดร้วม 1,526.02 ลา้น
บาท มีก าไร 261.23 ลา้นบาท (รายงานประจ าปีบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน), 2562) บริษทัยงัคงมีรายได้ท่ี
เติบโตต่อเน่ืองทุกปี แต่ตลาดเคร่ืองส าอางน้ีก็มีคู่แข่งขนัมากมายทั้งคู่แข่งขนัรายเดิมและคู่แข่งรายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง แมภ้าพรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ในปี 2562 จะเติบโตกว่าปี 2561 แลว้ก็ตาม แต่
รายไดจ้ากการขายสินคา้ของแบรนดห์ลกัอยา่ง แบรนด ์Cathy Doll กลบัมียอดขายท่ีลดลง โดยรายไดจ้ากกการขาย
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ในปี 2561 มีรายได ้491 ลา้นบาท ปี 2562 มีรายได ้434 ลา้น
บาท ลดลงกว่า 57 ลา้นบาท และรายไดใ้นปี 2563 จากมีรายได ้291 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562กว่า 143 ลา้นบาท 
(ฐานขอ้มูลบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน), 2563) 

สถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากกบัทุกธุรกิจรวมทั้งธุรกิจเคร่ืองส าอาง เม่ือการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลไทย ออกมาตรการมากมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของประชาชน ดว้ยเหตุน้ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ เม่ือผูบ้ริโภคมีการปรับตวัหลีกเล่ียงการเดินทางท าให้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ช่องทางตามห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลง 
และช่องทางการขายหลกัก็เปล่ียนจากการขายออฟไลน์เป็นออนไลน์ เม่ือรายไดจ้ากกการขายสินคา้ลดลง ธุรกิจได้
มีการออกนโยบายการควบคุมค่าใชจ่้ายเพ่ือประคบัประคองธุรกิจ เพ่ือให้อยู่รอดภายใตส้ภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนักบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย โดยการบริหารทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสมและคุม้ค่า ผา่นการจดัสรร
งบประมาณทางการตลาดและขาย โดยใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัช่วยจดัสรรทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลท่ีได้
จากงานวิจยัมาเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของตราสินคา้แบรนด ์Cathy Doll เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคหญิงไดอ้ย่างเหมาะสมและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยการน าผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ี
มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ในตราสินค้าและการสร้างความ
แตกต่างเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู ้สนใจศึกษาทางด้านธุรกิจ
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เคร่ืองส าอาง ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า 

 
ตราสินคา้ (Brand Name) คือ ส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ สญัลกัษณ์ (Symbol) สินทรัพย ์(Assets) 

อตัลกัษณ์ (Identity) วชัราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2560) โดยส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างมูลค่าทางการเงินให้เกิดข้ึนได้
ระหว่างเจา้ของตราสินคา้และผูบ้ริโภค เช่น ตราสินคา้สามารถเพ่ิมคุณค่าในเชิงบวกในมุมมองของผูบ้ริโภคและ
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ไดจ้ากลกัษณะภายนอกบรรจุภณัฑ์ ภาชนะ กล่อง ฉลากท่ีแสดง
คุณสมบติัและสรรพคุณของสินค้า และ พชิญพงศ์ ใจบุญ  (2559) ได้กล่าวถึง ตราผลิตภณัฑ์ (Brand) หมายถึง 
ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการส่ือสารต่างๆ ท่ีออกมาจากตราผลิตภณัฑ ์และตราผลิตภณัฑย์งัเปรียบเสมือน
การสะสมรวบรวมการรับรู้ท่ีเป็นผลมาจากความรู้สึก ความเขา้ใจท่ีสะสมอยูส่มองของคน 
 
 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า 

 
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นสินทรัพย์ขององค์กรและมีมูลค่าทางการเงินท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ท่ีมีความแข็งแกร่งในตลาด การบริหารจดัการตราสินคา้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
ตราสินคา้มีคุณค่า สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัองค์กรได ้ผ่านการเจา้ของตราสินคา้ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ การจดจ าตราสินคา้ ตราเช่ือมโยงตราสินคา้ มกราภา วงศช์ยั (2560) และ พชั
ริตา สุภาพนัธ์ (2559) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้ช่ือตราสินค้า 
คุณภาพท่ีรับรู้ได ้การเช่ือมโยงตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินค้าสินทรัพยอ่ื์นๆของตราสินค้า และ ธนัยพรรัฐ 
จิรจรัสธนา (2558) ไดก้ล่าวถึง การรู้จกัช่ือตราผลิตภณัฑ์ (Brand Awareness) เป็นความสามารถในการระลึกได้
หรือการตระหนักถึงตราผลิตภณัฑ์ การรับรู้คุณภาพของตราผลิตภัณฑ์ (Perceived Quality) หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมของตราผลิตภณัฑ์หน่ึงๆว่ามีคุณภาพท่ีเหนือกว่าสินคา้ตราอ่ืน ความ
เช่ือมโยงกบัตราผลิตภณัฑ ์(Brand Association) หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงความทรงจ าของผูบ้ริโภคเขา้กบั
ตราผลิตภณัฑ ์ซ่ึงความสมัพนัธ์น้ีจะช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกให้แก่ผูบ้ริโภคและกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึก
ของผูบ้ริโภคเขา้กบัตราผลิตภณัฑน์ั้นๆ ความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ ์(Brand Loyalty) หมายถึง การวดัความผกูพนัท่ี
ลูกคา้มีต่อตราผลิตภณัฑ ์ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑแ์ลว้ ก็จะมีความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะไม่รู้สึก
อยากใชสิ้นคา้จากตราผลิตภณัฑ์อ่ืนเลย และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราผลิตภณัฑ์ (Other Proprietary Brand 
Asset) ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร รางวลั ฯลฯ สินทรัพย์ดงักล่าวน้ี มีความจ าเป็นและมีคุณค่าต่อการ
เสริมสร้างตราผลิตภณัฑท่ี์แขง็แกร่ง สามารถช่วยปกป้องบริษทัจากตราผลิตภณัฑค์ู่แข่งได ้พร้อมทั้งช่วยให้บริษทั
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ไดม้า
ซ่ึงสินคา้หรือบริการต่างๆ วีรยุทธ สวสัด์ิกิจไพโรจน์ (2561) และ วสิริพร บุษบงค์ (2558) ไดก้ล่าวถึงการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชแ้ละซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือความตอ้งการและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยค าถามท่ีใชใ้นการคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W และ 1H ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ทางดา้น
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร(What) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการจาก
ผลิตภณัฑ ์ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือ
สนองความตอ้งการของดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) บทบาทของกลุม่
ต่างๆท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 
(How) ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
ตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึกภายหลงัซ้ือ 
 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ชุติมา ม่ิงขวญัสกุลและอรุณรุ่ง วงศก์งัวาน (2563) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาด

การรับ รู้คุณค่าตราสินค้า ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่ มุกแบรนด์โนบิชาของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ด้านค่าใช้จ่ายการซ้ือชานมไข่มุกโดยเฉล่ียบาทต่อคร้ัง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้และดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ มีความพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบ
รนด์โนบิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการบริโภคชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยั วชัราภรณ์ ตั้งกระดิษฐ ์(2560) ศึกษาเร่ือง “การสร้างคุณค่าตราสินคา้ผา่นบุคลิกภาพตรา
สินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าในประเทศไทย” ผลการวิจยั
พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลทางตราต่อพฤติกรรมการซ้ือทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.34 
บุคลิกภาพตราสินคา้ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือทางบวกท่ีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.08 สมมติฐาน
ท่ี5 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.40 จึงสรุป
ไดว้่าบุคลิกภาพตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท าให้เกิดรูปแบบคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ในประเทศไทย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
                             ตวัแปรต้น                                                                         ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคหญิงท่ีมีอายุ 15-60 ปี โดยเป็นช่วงอายุของกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มคนท างาน ท่ีซ้ือและเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy  Doll 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจึงได้ใชสู้ตรของคอแครน 1977 ท าให้ไดท้ราบจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างคือ 384 ตวัอย่าง โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่าง 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกตวัอย่างจากสาขาของคาร์มาร์ทช็อปท่ีมียอดขายต่อเดือนในกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด 4 
อนัดบั จากสาขาทั้งหมด 30 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ (เขตบางกอกนอ้ย), สาขาซี
คอนบางแค (เขตบางแค), สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ (เขตลาดพร้าว), สาขาอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (เขตราชเทวี) ขั้นท่ี 2 
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ โดยก าหนดสัดส่วนของขนาดตวัอย่างแต่ละสาขาท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี1 ซ่ึงแบ่งเป็น
คาร์มาร์ทชอ็ปให้ไดจ้ านวนเท่าๆกนัใน 4 สาขา จ านวนสาขาละ 96 คน รวมทั้งส้ิน 384 คน โดยใช ้Google Form ใน
การสร้างแบบสอบถาม และให้ผูท้  าแบบสอบถามสแกน QR Code เพ่ือท าแบบสอบถาม ซ่ึงจดัท าล้ิงค ์Google Form 
ทั้งหมด 4 ล้ิงคส์ าหรับ 4 สาขา โดยแต่ละล้ิงคจ์ะเก็บขอ้มูลส าหรับ 1 สาขา สาขาละ 96คน ขั้นท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่าง
โดยอาศยัความสะดวก โดยเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเต็มใจและสะดวกในการให้ขอ้มูลและเป็นผูบ้ริโภคหญิงท่ีเคยซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ในคาร์มาร์ทชอ็ปทั้ง 4 สาขา 

การจดัท าขอ้มูล หลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และท าการลงรหัส (Coding) และน าขอ้มูลต่างๆมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ในการประมวลผลขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ของแบบสอบถามและท าการท าสอบขอ้สมมติฐาน ดา้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพ อาชีพใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบัญญติั 
(Nominal Scale) อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนรวม ใช้การวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale)  โดยแจกแจงเป็นความถ่ีและคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นค าถาม

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่ม
เมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผู้บริโภคหญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร 
    - ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who)  
    - ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What)  
    - ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why)  
    - ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom)  
    - ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How)  
    - ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When)  
    - ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where)  

คุณค่าตราสินค้า 
- ตระหนกัรู้ตราสินคา้ 
- การรับรู้คุณภาพ 
- การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตรา
สินคา้    
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ท่ีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ 
Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยวิธีการ
หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายดา้นโดยภาพรวม เม่ือหาค่าไดแ้ลว้น าค่าไปเปรียบเทียบ
กบัเกณฑก์ารวิเคราะห์และประเมิน ซ่ึงแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ตามมาตรวดัระดบั Likert-Scale และสถิติการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน แบบสอบถามส่วนท่ี  3 
แบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ใชม้าตราวดัแบบลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณค่าตราสินคา้ “Cathy Doll” โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคหญิงส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ด้านการรับรู้คุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ด้านการ
เช่ือมโยงตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้นความภกัดีต่อตราสินค้า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 และดา้นสินทรัพยอ่ื์นๆของตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.51 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll (6W1H) ดา้นใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย(Who) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ดา้นผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ดา้นท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ดา้นใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ดา้นผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.55 ด้านผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และด้าน
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Coefficient of Determinant – R Square) ของคุณค่าตราสินค้าท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
การตระหนกัรู้ตราสินคา้ 0.499a 0.249 0.247 0.38665 

การรับรู้คุณภาพ 0.426 0.181 0.179 0.40371 
การเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.441a 0.194 0.192 0.40045 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.446a 0.199 0.197 0.39926 

สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 0.542a 0.294 0.292 0.37483 
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ตารางท่ี1 ดา้นการตระหนกัรู้ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ี
มีต่อตวัแปรตาม มีค่าเท่ากบั 0.249 ซ่ึงหมายความว่าการตระหนกัรู้ตราสินค้า “Cathy Doll” สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 24.9 ส่วนท่ีเหลือ 75.1 เกิดจากดา้นอ่ืนๆ  

ดา้นการรับรู้คุณภาพ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวั
แปรตาม มีค่าเท่ากบั 0.181 ซ่ึงหมายความว่าการรับรู้คุณภาพของสินคา้แบรนด์ “Cathy Doll” สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 42.6 ส่วนท่ีเหลือ 57.4 เกิดจากดา้นอ่ืนๆ  

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมี
ต่อตวัแปรตาม มีค่าเท่ากับ 0.194 ซ่ึงหมายความว่าการเช่ือมโยงตราสินค้า “Cathy Doll” สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.1 ส่วนท่ีเหลือ 55.9 เกิดจากดา้นอ่ืนๆ  

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมี
ต่อตวัแปรตาม มีค่าเท่ากับ 0.199 ซ่ึงหมายความว่าความภกัดีต่อตราสินค้า “Cathy Doll” สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.6 ส่วนท่ีเหลือ 55.4 เกิดจากดา้นอ่ืนๆ  

ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวั
แปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม มีค่าเท่ากบั 0.294 ซ่ึงหมายความว่าการรับรู้ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ 
“Cathy Doll” สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพั แบรนด ์Cathy 
Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 54.2 ส่วนท่ีเหลือ 45.8 เกิดจากดา้นอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ของผูบ้ริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficient a 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

B Std. Error 
(Constant) 2.041 0.101  20.302 0.000 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้ 0.265 0.021 0.542 12.618 0.000 
การรับรู้คุณภาพ 0.251 0.027 0.426 9.194 0.000 

การเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.283 0.029 0.441 9.601 0.000 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.248 0.025 0.446 9.747 0.000 

สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 0.271 0.021 0.542 12.618 0.000 
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ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของขอ้มูลพบว่า ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 จะเห็นได้ว่า ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 ถือว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า คุณค่าตราสินคา้ “Cathy Doll” ดา้นการตระหนักรู้
ตรา ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 
ของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll 
ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบัค่า B = 0.265 , 0.251 , 0.283 , 0.248, 0.271 ตามล าดบั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 
กลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกับ 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั เพ่ืออธิบายสมมติฐานการวิจยั และกลุ่มตวัอย่างในการ ศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี จ านวน 384 คน พบว่า ผูบ้ริโภคหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 22-34ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัหรือลูกจ้างทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยผูต้อบ แบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้รวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย ดา้นการรับรู้
คุณภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้น ความภกัดีต่อตราสินคา้
รวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ และดา้นสินทรัพยอ่ื์นๆของตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ดา้น
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ของผูบ้ริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ริโภคหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll (6W1H) ด้านใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) รวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ดา้นผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) รวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ดา้นท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นผูบ้ริโภคซ้ือ
อยา่งไร (How) รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) รวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ และดา้นผูบ้ริโภคซ้ือ
ท่ีไหน (Where) รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

 
อภิปรายผลของการศึกษา 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุติ
มา ม่ิงขวญัสกุลและอรุณรุ่ง วงศก์งัวาน (2563) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ริโภคมีการ
รับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุก ดา้นความถ่ีใน
การซ้ือชานมไข่มุกโดยเฉล่ียคร้ังต่อเดือน อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า
และไปในทิศทางเดียวกนั  
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ   
 
ขอ้เสนอแนะส าหรับคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 5 ดา้น 1.) ดา้นการตระหนกัรู้ สร้างการตระหนกัรู้ให้กบัผลิตภณัฑ์ 

และตราสินคา้ ผา่นการแจกผลิตภณัฑข์นาดทดลอง เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้และจูงใจให้ผูบ้ริโภคอยากทดลองใช ้
เป็นการสร้างประสบการณ์ระหว่างลูกคา้กบัผลิตภณัฑ์ โดยแจกตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยู ่เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ อาคารส านกังาน 2.) ดา้นรับรู้คุณภาพ เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมกัมีการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทั้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการคน้หาขอ้มูลต่างๆ โดยการส่ือสารออนไลน์จะสามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิ ธุรกิจควรใชช่้องทางออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้ของบริษทั ให้
ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณสมบติัของสินคา้ และคอยอพัเดตขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษทัอยูเ่สมอ 3.) ดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ ธุรกิจตอ้งค านึงถึงดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตวัผลิตภณัฑ์ช่ือเสียงของ
บริษทั เป็นส่ิงท่ีมีความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ทั้งส้ิน เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ดี การผลิตท่ีไดม้าตรฐาน การเลือกใช้
ส่วนประกอบท่ีมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อผิวหน้าของลูกค้าไม่ผสมสารเคมีอตัรายทั้งส้ิน รวมถึงการเลือกใชบ้รรจุ
ภณัฑ์ท่ีสวยงามมีคุณภาพแข็งแรงทนทาน  ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีสีสัน ลวดลายมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย เพราะบรรจุภณัฑถื์อเป็นส่วนประกอบส าคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค โดยเลือกบุคคลท่ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ เพราะจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตราสินคา้และตวัผลิตภณัฑ ์4.) 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ควรมุ่งเนน้ในเร่ืองการให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑซ์ ้ า เพ่ือก่อให้เกิดความภกัดีต่อ
ตราสินคา้และเพ่ือดึงดูดความสนใจลูกคา้ 5.) ดา้นสินทรัพยอ่ื์นๆของตราสินคา้ ธุรกิจควรให้ความส าคญักบัความ
เข้มงวดและความถูกต้องทางด้านกฎหมายของสินทรัพยอ่ื์นๆของตราสินค้า เช่น เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร และความสมัพนัธ์กบัช่องทางการจ าหน่าย ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยปกป้องตราสินคา้จากการถูกลอกเลียนแบบ 
ซ่ึงสินคา้ลอกเลียนแบบจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสบสน ดงันั้นสินทรัพยแ์ละตราสินคา้ จึงเป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้ง
สร้างให้เกิดความสัมพนัธ์กนั เพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตราสินคา้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบดา้น
การแข่งขนัให้เหนือกว่าคู่แข่งได ้

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
1.) ควรศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ‘Cathy Doll’ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน

ของแบรนด์ Cathy Doll ท่ีนอกเหนือจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพั เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า หรือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย เพ่ือให้ได้ผลวิจัยท่ีครอบคลุมทุกสินค้าท่ีบริษทัออกจ าหน่าย 2.) ควรมีการศึกษาและ
ค านึงถึงตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ 
Cathy Doll เพ่ือให้บริษัทสามารถน าผลวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการด าเนินงานต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3.) ขยายผลการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสามารถน าผล
มาใชใ้นการวางแผนการตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด ์Cathy Doll เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบและทราบถึงแนวโน้มในการปรับปรุงสินคา้ในอนาคต  4.) การวิจยั
คร้ังน้ี เป็นการศึกษา วิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหญิงท่ีซ้ือและเคยซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มเมคอพัแบรนด์ Cathy Doll ควรใช้การศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย 
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(Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีความละเอียดมากข้ึน สามารถน าไปวิเคราะห์และน าผลวิจยัไปใชใ้นการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้   

 
ผูวิ้จยัใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลในระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลเพียง 15วนั คือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 

2563- 12 มกราคม 2564 รวมถึงอยูใ่นช่วงเทศกาลวนัปีใหม่และช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผูท่ี้
จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปท าการศึกษาต่อควรระมดัระวงั เร่ืองการน าขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์และขอ้มูล
สถิติต่างๆไปประยุกต์ใช ้เน่ืองจากขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาได้ และงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  า
การเก็บรวบรวมตวัอย่างผ่านแบบสอบถาม Google From เท่านั้น โดยการการเลือกตวัอย่างจากสาขาของคาร์
มาร์ทช็อปท่ีมียอดขายต่อเดือนในกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุดจ านวน 4 สาขา ท าให้กลุ่มประชากรไม่กระจายตวั
เท่าท่ีควร ซ่ึงอาจท าให้เกิดความคาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงพฤติกรรมของกลุ่มประชากรทั้งหมด 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายเดือน 
รวมทั้งส้ิน 120 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2562 พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Index: SET) มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate: EX) ดชันีราคาน ้ ามนั (West Texas 
Intermediate: WTI) มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค ำส ำคัญ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ปัจจัยเศรษฐกิจ, ธุรกิจบริกำร 
 

Abstract 

This research studies the economic factors affecting the securities stock price index of service industry group in 
the Stock Exchange of Thailand by using secondary data in monthly time series for 120 months starting from 
January 2010 to December 2019. It was found that the Stock Exchange of Thailand Index (SET Index: SET) had 
a statistically significant effect with service industry group in the same direction and the exchange rate of US 
dollar (Exchange Rate: EX), oil price index (West Texas Intermediate: WTI) had a statistically significant effect 
with service industry group in the opposite direction. 
 

Keywords: The stock exchange of Thailand, Economic factors, Service sector index 
 

1. บทน า 
 
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในหลากหลายมิติ ทั้งในดา้นการท่องเท่ียว , 

โทรคมนาคม, เกษตรกรรม, เทคโนโลยี ฯลฯ รวมไปถึงธุรกิจบริการ ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อ
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ประเทศไทย ในปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวัจากปัจจยัหลายๆ อย่างและยงัมีปัญหาต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญซ่ึง
ลว้นแลว้แต่ตอ้งเร่งแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาเพ่ือให้ประเทศชาติก้าวหน้าต่อไปอย่างมีศกัยภาพ น ามาซ่ึงความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชากรในประเทศ   

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการฝากเงินในธนาคารและรับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนดูเหมือนว่าจะได้
ผลตอบแทนไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินนั้นอยูใ่นระดบัต ่า และต ่ากว่าอตัรา
เงินเฟ้อ ท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงติดลบท่ีได้รับจากการลงทุน (Negative real interest rate) หรือผูอ้อมเงินมี
อ านาจในการใช้จ่าย (Power of Purchase) ในอนาคตลดลง ดงันั้นนักลงทุนจึงมองหาแหล่งสินทรัพย์ท่ีได้รับ
ผลตอบแทนมากกว่า เช่น การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และทองค า เป็นตน้ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดย เป็นสถาบนั
การเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุน และท าหน้าท่ี เป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ นอกจากน้ีตลาด
หลกัทรัพยย์งัเป็นดชันีช้ีวดัการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นทั้งแหล่งระดมทุนและ
แหล่งลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของธุรกิจท่ีต้องการเงินทุน และผูท่ี้มีเงินออมท่ีตอ้งการจะลงทุน
รวมทั้งเป็นกลไกส าคญัในการระดมเงินทุนและจดัสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุน
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดงันั้นภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นๆ จะมีความส าคญั
และสัมพนัธ์กบัทิศทางและแนวโน้มของพฒันาการทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้นจะสะทอ้น
ถึงความตอ้งการเพ่ือการลงทุนของภาคการผลิตและความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าพฒันาการและ
ภาวะของตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นดชันีช้ีการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีส าคญัประการหน่ึง 

กลุ่มธุรกิจบริการมีบทบาทอยา่งมากต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยพ่ึงพากลุ่มน้ีมีสดัส่วน
ถึง 64% ของ GDP โดยมีแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจาก Traditional Services โดยเฉพาะธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว รายได้
จากการท่องเท่ียว ไม่ไดมี้แค่ภาคบริการโดยตรง เช่น โรงแรม สนามบิน หรือบริษทัทวัร์เท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวยงั
ต้องเข้าร้านอาหาร ซ่ึงหากใช้ว ัตถุดิบในประเทศ ก็จะเกิดการกระจายรายได้ไปยงัภาคเกษตรกรรม ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีชอ็ปป้ิงเส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ยงั
รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีจะไดป้ระโยชน์จากนกัท่องเท่ียว เช่น การขนส่ง โรงพยาบาล ร้านขายยา ร้าน
ขายเส้ือผา้ ธุรกิจบนัเทิง เป็นตน้ ดงันั้น ผลของการท่องเท่ียวจึงกระจายไปยงัเศรษฐกิจหลายส่วนและมีส่วนในการ
พฒันาประเทศได้มาก สินค้าส่งออกมีตั้งแต่สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสินคา้
เกษตร แต่ด้วยความท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไทยจึงเป็นประเทศท่ีมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลกในปี 2018 และท าให้ภาคการท่องเท่ียวเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมก้ารท่องเท่ียวจะช่วยกระจายรายไดไ้ปยงัภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดม้ากกว่าการพ่ึงพาแต่
เพียงทรัพยากรธรรมชาติ แต่การท่องเท่ียวก็มีจุดอ่อน และมีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
สถานการณ์อยา่งโรคระบาด ความไม่มัน่คงทางการเมือง ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือแมแ้ต่สงคราม 

การลงทุนซ้ือหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน
สูง ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูล้งทุนให้ความสนใจในการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวนมาก ซ่ึงปกติการลงทุนใน
ตลาดทุนจะมีความเส่ียง ตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนต่างๆ โดยนกัลงทุนเหล่าน้ีต่างคาดหวงัผลตอบแทนจากส่วน
ต่างของราคาซ้ือขายและเงินปันผล (ณิชาภทัร สุรวฒันานนท,์ 2562) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของดชันีราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
1. ใชส้ าหรับพฒันาบริษทัในกลุ่มธุรกิจบริการ ประกอบกบัใชใ้นการบริหารป้องกนัความเส่ียง อนัเน่ืองมาจาก

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
2. เป็นแนวทางให้นกัลงทุนน าขอ้มูลไปใชวิ้เคราะห์แนวโน้มของราคาหลกัทรัพย ์ ในการพิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและการทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient market) จะเป็นสภาวะท่ีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดสะทอ้นขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีมีอยู่แล้วอย่างครบถ้วน นักลงทุนท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดสามารถน าข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่ท ั้งหมดมา
วิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดย Set เป็นดชันีท่ีสะทอ้นสภาพของเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

ระบบอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) เป็นราคาหรืออตัราท่ีเงินตราสกุลหน่ึงใชใ้นการแลกเปล่ียนกบัเงินตรา
อีกสกุลหน่ึงหรือกบัทองค า และสิทธิพิเศษในการถอนเงิน อตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนในตลาดซ้ือ
ขายในทนัทีหรือตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็ได ้อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงขณะ
ใดขณะหน่ึงจะถูกข้ึนโดยสภาพของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราในตลาด ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพดุลการช าระเงิน
ตราสกุลนั้นว่าขาดดุลหรือเกินดุลอยา่งไร รวมทั้งความตอ้งการเงินตราสกุลและท่ีคาดไวใ้นอนาคตดว้ย (วนัรักษ ์
ม่ิงมณีนาคิน, 2549) 

อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตวัเลขท่ีแสดงอตัราร้อยละของผูว้่างงานในระบบเศรษฐกิจเทียบ
กบัก าลงัแรงงานรวม ซ่ึงสามารถบ่งบอกสภาพเศรษฐกิจโดยรวมว่าเป็นไปในทิศทางท่ีก าลงัขยายตวัหรือหดตวั
กล่าวคือ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจขยายตวั อตัราการว่างงานมกัจะต ่า เน่ืองจากบริษทัส่วนใหญ่จะท าการ
ขยายงานจึงตอ้งมีการจา้งงานเพ่ิมข้ึน แต่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซาหรือหดตวั อตัราการว่างงานมกัจะสูง เน่ืองจาก
บริษทัจะท าการลดจ านวนคนงาน และไม่จา้งพนกังานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจะช่วยให้กิจการมีค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของส านกัคลาสสิก (Classical Theory) เป็นทฤษฎีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพของ
คลาสสิก อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินทุนไดแ้ก่ อุปทานเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง กล่าวคือเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณเงินออมจะมากข้ึน ในทางกลบักนั 
ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณของเงินทุนก็จะลดลงตามไปดว้ย 
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กฎของอุปสงค ์(Law of Demand) อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคากบัอุปสงค ์กล่าวคือเม่ือราคาสินคา้เพ่ิมมาก
ข้ึน จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นนอ้ยลง โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี แสดงว่าราคาสินคา้แปรผกผนั
กบัปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ 

กฎของอุปทาน (Law of Supply) ปริมาณสินคา้ท่ีผูผ้ลิตเตม็ใจจะน าออกมาขายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงข้ึนอยู่
กบัราคาของสินคา้นั้นๆ คือเม่ือราคาสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณอุปทานก็เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตมีความตอ้งการ
ท่ีจะเสนอขายมากข้ึน เพราะคาดว่าก าไรจะสูงข้ึน และเม่ือราคาสินคา้ลดลง ปริมาณอุปทานก็จะน้อยลง เน่ืองจาก
คาดหวงัณ์ว่าก าไรท่ีไดจ้ะลดลงเช่นกนั ดงันั้นอุปทานจึงแปรผนัตามระดบัราคา 
      
2. การทบทวนวรรณกรรม 

 
ศรุตา โภควรรณากร (2558) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Index) และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (Service Sector Index) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาค่าทางสถิติของ
ความสมัพนัธ์ต่างๆ ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร
อิสระต่างๆ ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) และคดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ดชันีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
(SERVICE) โดยกลุ่มปัจจยัท่ีน ามาใชศึ้กษาประกอบดว้ย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐ (EXCH), อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INTR), ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยใชป้ริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง (Broad Money: M2) เป็นตวัแทนปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
(INVST), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อธิวฒัน์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นกลุ่ม
การแพทย ์งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยอาศยัขอ้มูลเชิงปริมาณคือ ขอ้มูลท่ี
เป็นตวัเลขและใชส้ถิติเพ่ือท่ีจะศึกษาเชิงความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม เพ่ือดูว่าตวัแปรดงักล่าวนั้นมีการผนัแปรคลอ้ยตามกนัหรือผนัแปรตรงกนัขา้มกนัและมีค่าความยืดหยุน่
มากหรือนอ้ยเพียงใด ใชวิ้ธีเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยตวัแปรท่ีจะน ามาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มการแพทย ์
(Sethealth), ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP), จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ (Tourist), ดชันีค่าเงินบาท 
(Reer), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดชันีราคา
หลกัทรัพยหุ้์นกลุ่มการแพทย ์ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคและดชันีค่าเงินบาท 

โอปอ ค าเกษม (2553) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
(Coefficient) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) โดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์สมการ
ถดถอย เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงทางสถิติท่ีใชใ้นการประมาณว่าตวัแปรสองตวัหรือมากกว่านั้น มีความสัมพนัธ์
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หรือความเก่ียวพนักนัมากนอ้ยเพียงใด โดยตวัแปรท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของรายได ้(Income), อตัรา
ก าไรสุทธิ (Net Income), อตัราการเติบโตของภลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ 
(INT), อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (INF), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD), อตัราแลกเปล่ียนของราคา
น ้ ามนัดีเซล (OIL) และการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบกบัอตัราการเติบโตของรายได ้ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐาน และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัอตัราก าไรสุทธิ 
ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ 

พรนภา  เถาวลัย์ (2558) ศึกษาการวิเคราะห์ความผนัผวนของราคาน ้ ามันดิบต่อดัชนีหลกัทรัพย์ในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจ าลอง VAR และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์เ ม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนั (Shock) ในราคาน ้ ามนัดิบ โดยใช้ข้อมูลดชันีหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและ
บริการท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัราคาน ้ ามนัไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนต ์
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์ทางออ้มไดแ้ก่ ดชันี
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มคา้ปลีก  

     ธิดาทิพย ์ แซ่หลี (2562) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยตวัแปรท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดการรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ มีรายละเอียดดงัน้ี ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดการรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยใ์น
ทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยใ์น
ทิศทางตรงกนัขา้ม และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทย ์คือ 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXR) 
      

3. วธีิการศึกษา 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

 
ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จะใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square) โดยตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (SERVICE 
Index: SER), ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index: SET), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate: EX), อตัราการว่างงาน (Unemployment rate: UNE), อตัราดอกเบ้ียเงินกู้เฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (Minimum Lending Rate Weighted Average : MLR_W), ดชันีราคาน ้ามนั (West Texas Intermediate: WTI) 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายเดือน รวมทั้งส้ิน 120 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

3.2.1 ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (SER) อตัราการว่างงาน (UNEMP) ดชันีราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก Thomson Reuters 

3.2.2 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (MLR_W) เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.2.3 ดชันีราคาน ้ามนั (WTI) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก Federal Reserve Economic Data 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคากลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ เป็นการศึกษาข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series) โดยใชแ้บบจ าลองสมการถดถอยเชิง (Multiple Regression Model) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. Unit Root Test เป็นการทดสอบเพ่ือดูความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test 
(ADF) ซ่ึงถา้หากน าขอ้มูลท่ี Nonstationary มาใชวิ้เคราะห์ในสมการถดถอยจะท าให้เกิด Spurious Regression ท า
ให้ R-Squared มีค่าสูงกว่าปกติและท าให้ t-test มีนัยส าคญัทางสถิติเกินความเป็นจริง จึงต้องท าให้ข้อมูลน่ิง
เสียก่อน เพ่ือท่ีจะไดผ้ลทดสอบท่ีถูกตอ้ง 

2. Multicollinearity ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามนั้น ตวัแปรอิสระจะตอ้งไม่
สัมพนัธ์กนัเองหรือสมัพนัธ์กนัในระดบัท่ีต ่า ซ่ึงสามารถพิจารณาดว้ยวิธี Simple Correlation Coefficients ถา้หาก
ตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีมากกว่า ± 0.9 จะท าให้ไม่สามารถพยากรณ์ไดว้่าตวัแปรตามสัมพนัธ์กบัตวั
แปรอิสระตวัไหนและท าให้ผลการพยากรณ์ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง 

- ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย (SET Index) 
- อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์  
  สหรัฐ (Exchange rate)  
- อตัราการว่างงาน (Unemployment rate)  
- อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียถว่งน ้าหนกั   
  (Minimum Lending Rate Weighted Average) 
- ดชันีราคาน ้ ามนั WTI  (West Texas   
   Intermediate) 

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ (SERVICE Index) 
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3. Heteroskedasticity การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี เพ่ือทดสอบความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย โดยใชวิ้ธี Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) 

4. Autocorrelation เป็นการตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Error Term) เพ่ือ
ทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน โดยใชท้ฤษฎี Durbin Watson Autocorrelation Test 

5. การทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิในสมการถดถอย การก าหนดระดบันยัส าคญั (Significance level) 
ท่ีระดบั 5% หรือ 0.05 

6.สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปสมการ และ
รายงานผลของสมการถดถอย เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 สมมุติฐานของการวิจัย 

 
ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index: SET) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ท่ีสะท้อนความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดย
ค านวณจากหุ้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเศรษฐกิจก าลงัเติบโต จะท าให้ 
Set อยู่ในช่วงขาข้ึน ซ่ึงเช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกันกับ
เศรษฐกิจ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate: EX) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อตัราท่ีทางกระทรวงการคลงัก าหนดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การสร้างดุลการคา้ระหว่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจของโลก เม่ือเงินบาท
อ่อนค่า จะท าให้นกัลงทุนชาวต่างชาติเก็บเงินตราต่างประเทศกลบัเขา้ประเทศมากกว่าท่ีจะน าเงินมาลงทุนนอก
ประเทศ ส่งผลให้ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตวัลดลง  

อตัราการว่างงาน (Unemployment rate: UNEMP) มีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรส านกังานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงอตัราการ
ว่างงานในประเทศเป็นเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจไดเ้ช่น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจขยายตวัอตัราการว่างงานจะค่อนขา้งต ่า 
ท าให้ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตวัสูงข้ึน แต่ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าอตัราการว่างงานจะค่อนขา้งสูง 
ท าให้ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตวัลดลง 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Minimum Lending Rate Weighted Average : MLR_W) มีผลกระทบใน
ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีค านวณจาก อตัรา
ดอกเบ้ีย Minimum รายสัญญาท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากสินเช่ือชั้นปกติ (ไม่รวม สินเช่ือบตัรเครดิตและ
อุปโภคบริโภค และไม่รวมสินเช่ือท่ีให้กบัคู่สัญญาท่ีเป็น interbank และภาครัฐ) และถ่วงน ้ าหนกัดว้ยยอดคงคา้ง
สินเช่ือของแต่ละสญัญา ธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าการปรับลดดอกเบ้ียเงินกูล้งเม่ือสภาพเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะ
ถดถอยเพ่ือให้คนน าเงินออกมาใช้กันมากข้ึน ท าให้ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตวัลดลง
เช่นเดียวกนั 
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ดชันีราคาน ้ ามนั (West Texas Intermediate: WTI) มีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ โดยใชข้อ้มูลราคาปิด ณ ส้ินเดือน เป็นน ้ ามนัดิบอา้งอิงท่ีส าคญัในทวีปอเมริกา  
มีอิทธิพลต่อการซ้ือขายน ้ ามนัดิบทัว่โลก เน่ืองจากในการซ้ือและขายน ้ ามนัดิบประเภทอ่ืนๆ ก็จะใชก้ารเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคุณภาพน ้ ามนัดิบนั้นๆ กับน ้ ามนัดิบท่ีใช้อา้งอิงในภูมิภาค เม่ือดชันีราคาน ้ ามนัมีราคาสูงข้ึน 
ส่งผลให้ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการมีต้นทุนสูงข้ึน ท าให้ดชันีของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ปรับตวัลดลง 

 
จากสมมุติฐานดงักล่าวขา้งตน้ สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

SER = α + β1SET - β2EX - β3UNEMP + β4MLR_W - β5WTI 
โดยท่ี     α คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
 Βi คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
 SER คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
 SET คือ ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 EX คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 UNEMP คือ อตัราการว่างงาน 
 MLR_W คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียถว่งน ้าหนกั 
 WTI คือ ดชันีราคาน ้ ามนั WTI 

 
4.2 ผลการศึกษา 

 
การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root test) ด้วยวิ ธี  Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ท่ีระดับ

นัยส าคัญ 95% พบว่ามีเพียงอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) ท่ีมีความน่ิง (Stationary) ท่ีระดับ Level 
ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ มีความน่ิง (Stationary) ท่ีระดบั 1st Difference 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

 MLR_W EX UNEMP SET WTI 
     MLR_W 1     
          EX - 0.267769 1    
      UNEMP - 0.663398   0.380887 1   
         SET - 0.352810   0.204134   0.245847 1  
         WTI  0.625980 - 0.696842 - 0.491766 - 0.451009 1 
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การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Correlation Coefficients) ดว้ยวิธี Simple Correlation Coefficients พบว่าไม่มีตวัแปรอิสระคู่ไหนมีความสัมพนัธ์
มากกว่า ± 0.9 จึงสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          F-statistic 2.421542     Prob. F(5,113) 0.0399 
Obs*R-squared 11.51662     Prob. Chi-Square (5) 0.0420 
Scaled explained SS 14.10977     Prob. Chi-Square (5) 0.0149 

           
จากการทดสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) โดยวิธี Breusch-

Pagan-Godfrey (BPG) พบว่าค่า Probability ของ F-statistic มีค่าเท่ากบั 0.0399 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า
สมการถดถอยน้ีมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

จากการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้ทฤษฎี Durbin 
Watson Autocorrelation Test พบว่าค่าสถิติ Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 1.766809 ซ่ึงเม่ือเปิดตารางเปรียบเทียบค่า
วิกฤตในตารางสถิติ Durbin-Watson ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมี n=120, k=5 จึงท าให้ไดค้่า dl = 1.665 และ Du = 
1.802 ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีสรุปไม่ได ้

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
Dependent Variable: D(LOG(SER_SA))  
Method: Least Squares  
Sample (adjusted): 2010M02 2019M12  
Included observations: 119 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(MLR_W_SA) 0.010592 0.042128 0.251418 0.8019 
D(LOG(EX_SA)) -0.410205 0.195908 -2.093871 0.0385 
  UNEMP_SA -0.012693 0.009983 -1.271398 0.2062 
D(LOG(SET_SA)) 0.926930 0.055644 16.65817 0.0000 
D(LOG(WTI_SA)) -0.079400 0.024459 -3.246183 0.0015 
         C 0.018197 0.009184 1.981507 0.0500 

     R-squared 0.781539     Mean dependent var 0.013608 
Adjusted R-squared 0.771873     S.D. dependent var 0.042564 
S.E. of regression 0.020330     Akaike info criterion -4.904341 
Sum squared resid 0.046704     Schwarz criterion -4.764217 
Log likelihood 297.8083     Hannan-Quinn criter. -4.847441 
F-statistic 80.85108     Durbin-Watson stat 1.766809 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปไดว้่า ค่า R-Squared เท่ากบั 0.781539 แสดงว่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นสมการสามารถ
ใชอ้ธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 78.15 และจากการทดสอบค่า F-statistic เท่ากบั 80.85108 และ Prob (F-statistic) 
เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ต่อตวัแปรตาม สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของสมการไดด้งัน้ี  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (MLR_W) มีค่า Coefficient เท่ากบั 0.010592 และค่า Prob เท่ากบั 0.8019 
สามารถอธิบายไดว้่าปัจจยัอตัราดอกเบ้ียเงินกู้เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีค่า Coefficient เท่ากบั - 0.410205 และค่า Prob เท่ากบั 
0.0385 สามารถอธิบายได้ว่าอ ัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยกล่าวว่าถ้าอัตรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเปล่ียนแปลงไป 1% จะมีผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 0.4102% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราการว่างงาน (UNEMP) มีค่า Coefficient เท่ากบั - 0.012693 และค่า Prob เท่ากบั 0.2062 สามารถอธิบายได้
ว่าปัจจัยอตัราการว่างงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  มีค่า Coefficient เท่ากบั 0.926930 และค่า Prob เท่ากบั 
0.0385 สามารถอธิบายได้ว่าอ ัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยกล่าวว่าถา้ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1% จะมีผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 0.9269% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดชันีราคาน ้ ามนั (WTI) มีค่า Coefficient เท่ากบั - 0.079400 และค่า Prob เท่ากบั 0.0015 สามารถอธิบายไดว้่า
ดชันีราคาน ้ ามนั WTI มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอย่างมีนยัส าคัญท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยกล่าวว่าถา้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป1% จะมีผล
ให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัข้ามกนั 0.0794% ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากตารางท่ี 3 สามารถวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองตามสมการถดถอยพหุคูณ สามารถสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ไดด้งัน้ี 

SER = 0.018197 + 0.926930 SET – 0.410205 EX – 0.012693 UNEMP + 0.010592 MLR_W – 0.079400 WTI 
 

4.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 

4.3.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือสภาพเศรษฐกิจดี แสดงถึงภาคธุรกิจต่างๆ ไดรั้บผลก าไรท่ีมากข้ึน  
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จะส่งผลท าให้ Set Index ปรับตวัสูงข้ึน ท าให้ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตวัสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงตรงกบั
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ธิดาทิพย ์ แซ่หลี, (2562) 

ดชันีราคาน ้ ามนั (WTI) มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกนั กล่าวคือ เม่ือราคาน ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลต่อตน้ทุนของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ท าให้ดชันี
ปรับตวัลดลง ซ่ึงตรงกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พรนภา  เถาวลัย,์ (2558) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการในทิศทางตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ เม่ือเงินบาทอ่อนค่า จะท าให้นกัลงทุนชาวต่างชาติเก็บเงินตรา
ต่างประเทศกลบัเขา้ประเทศมากกว่าท่ีจะน าเงินมาลงทุนนอกประเทศ ส่งผลให้ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการปรับตวัลดลง ซ่ึงตรงกับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ศรุตา โภควรรณากรม, (2558) อธิวฒัน์ วงศ์ประไพโรจน์, 
(2554) และโอปอ ค าเกษม, (2553) 

4.3.2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (MLR_W) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ อาจมีผลมาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ท าให้รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบาย
อตัราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราเงินเฟ้อ  

อตัราการว่างงาน (UNEMP) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ เน่ืองจาก
อตัราการว่างงานของไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่า จึงท าให้ไม่สามารถเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด (Ordinary Least Square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index: SET) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากดชันี Set เป็นดชันีท่ีสะทอ้น
ราคาหุ้นทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงถึงทิศทางของเศรษฐกิจว่าเป็นไปในทิศทางไหน ท าให้
แต่ละ Sector ในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่จะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนักบั Set ในส่วนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate: EX) รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจบริการ จะมาจากภาคการ
ท่องเท่ียว ท าให้อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่อดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
และดชันีราคาน ้ามนั (West Texas Intermediate: WTI) มีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการในแง่ของตน้ทุน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี รวมถึงราคาน ้ามนัดิบโลก ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและราคาน ้ ามนั จะมีผลต่อตน้ทุนในการด าเนินกิจการของบริษทั ทางบริษทัควร
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงอนัเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการท าสญัญาราคาน ้ ามนัเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ความผนัผวนของราคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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อทิธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และภาพลกัษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการขนส่งพสัดุซ ้าของบริษทั แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร 
Effects of Logistics Service Quality and Brand Image on Consumers’ Decisions to 

Reuse the Parcel Delivery Service of Flash Express in Bangkok 
 

นวรรษภรณ์ รุจิโรจน์วงศ์1 และ อุมาวสี ศรีบุญลือ2 
Nawatsaporn Rujirojwong 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพกระบวนการให้บริการโลจิสติกส์ และภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการขนส่งพสัดุของ
บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล จ านวน 400 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัด ุแฟลช เอก็ซ์เพรส ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มี
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/เอกชน มีรายไดต่้อเฉล่ียเดือน
ประมาณ 25,001 – 35,000 บาท และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส นอกจากน้ี ปัจจยัคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ดา้นคุณภาพ
พนกังาน ดา้นความพร้อมในการให้บริการ และดา้นการจดัการขอ้ผิดพลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของ
บริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส และสุดทา้ยจากการศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ในดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นผูใ้ช ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทั
ขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกระบวนกำรบริกำรโลจิสคิกส์, ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ, กำรตัดสินใจใช้บริกำรซ ำ้ 

 

Abstract 
This objectives of this independent study were to investigate the extent that personal factors, logistics service quality, 
and brand image influenced consumers’ decisions to reuse the parcel delivery service of Flash Express in Bangkok. The 
sample group used in this study comprised 400 Flash Express customers in Bangkok. The results revealed that most of 
the respondents were female, aged from 31 years to 40 years. They had a bachelor's degree or an equivalent qualification, 
worked for private companies, and had an average monthly income of 25,001 to 30,000 Baht. The results of hypothesis 
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testing showed that differences in the personal factor of monthly income influenced consumers’ decision to reuse 
Flash Express’s parcel delivery service. Logistics service quality in terms of personal quality, availability, and 
discrepancy handling affected the consumers’ decision to reuse Flash Express’s parcel delivery service. Furthermore, 
brand image in terms of attributes, benefits, values, and user perception demonstrated statistically significant effects on 
consumers’ decisions to reuse Flash Express’s parcel delivery service at a level of .05.  
           
Keywords: Logistics service quality, Brand image, Revisit intention  
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัวิถีชีวิตและเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การติดต่อส่ือสารและการค้าขาย

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การเติบโตข้ึนของธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซหรือการสัง่ซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ในปัจจุบนัส่งเสริมให้ธุรกิจขนส่งพสัดุเติบโตไปดว้ย และการเติบโต
ท่ีสูงน้ีดึงดูดผูเ้ล่นหน้าใหม่ให้เข้ามาลงทุนมากข้ึน โดยเฉพาะผูเ้ล่นรายใหญ่จากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้การ
แข่งขนัดา้นราคามีแนวโน้มรุนแรงตาม จากการแข่งขนัของธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบนั ส่งผลให้ตลาดธุรกิจขนส่ง
พสัดุมีผูเ้ล่นทั้งรายเก่า อาทิเช่น ไปรษณียไ์ทย, เคอร่ี เอก็ซ์เพรส, ดีเอชแอล ฯลฯ และรายใหม่เกิดข้ึนมากมาย อาทิ
เช่น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส, ซีเจ โลจิสติกส์, หน่ึงในนั้นคือ “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในตอนน้ี 
(วฒันพงศ ์ใจวตัน์, 2563) 

อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ คือ คุณภาพของตวัสินคา้และคุณภาพของบริการท่ีมา
พร้อมกบัตวัสินคา้ ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุนั้น ผูใ้ชบ้ริการมกัจะมีมุมมองและ
ทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของกระบวนการ
ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีได้ถูกน าเสนอออกไปให้แก่ผูบ้ริโภคได้รับรู้ และอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานภายใต้ความรุนแรงของการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อนจากพฤติกรรมลูกค้า นั่นก็คือ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ภาพลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้กบัองคก์ร เพราะ
ภาพลกัษณ์องคก์รจะช่วยกระตุน้ลูกคา้และสงัคมรอบขา้งให้เกิดความรู้สึกท่ีดีจนเกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
และส่งผลเป็นความภกัดีในท่ีสุด (รัชนี วงศ์สุมิตร, 2547) ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาคุณภาพกระบวนการบริการโลจิ
สติกส์และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่ง แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการขนส่งพสัดุในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิด้านคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จึงหมายถึง การประเมินระดบัการบริการโลจิสติกส์ท่ีเป็นผลจากการประเมิน
คุณภาพผลการบริการ (Performance/Technical Quality) และการประเมินกระบวนการบริการท่ีผูใ้ช้บริการไดรั้บ 
(Functional Quality) จากการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผูใ้ช้บริการในแต่ละมิติ (Perception of actual 
service performance) Mentzer, Flint & Hult (2001) ได้น าปัจจัย SERVQUAL ทั้ ง 5 ปัจจัยของ Parasuraman et al. 
(1988) มาพิจารณาและเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีผ่านมาในแต่ละอุตสาหกรรม จึงเกิดแนวคิดคุณภาพการบริการ
ของโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ) ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด SERVQUAL กบัองคป์ระกอบ
ของผลิตภัณฑ์ในการบริการจนน าไปสู่ LSQ ซ่ึงจะพบว่ามีบางประเด็นท่ีสอดคล้องและได้รับแนวคิดของ 
Parasuraman et al. (1988) มาใช ้เช่น คุณภาพกระบวนการและขั้นตอนท างานของ LSQ ท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัความ
เป็นรูปธรรมของการบริการใน SERVQUAL เป็นตน้ สรุปไดว้่า จากการวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามา
ปรับใชไ้ด ้5 องค์ประกอบ คือ คุณภาพพนกังาน (Personal Quality) คุณภาพขอ้มูล (Information Quality) คุณภาพ
กระบวนการสัง่ซ้ือ (Procedure Quality) การจดัการขอ้ผิดพลาด (Discrepancy Handing) และความถูกตอ้ง (Accuracy) 
องคป์ระกอบท่ีเพ่ิมเติมจากการสงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี คือ ค่าบริการ และการใชเ้ทคโนโลยี (กิตตินาท นุ่นทอง 
และคณะ, 2562) 
 

2.2 แนวคดิด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 

Kotler (2009 อา้งใน รัชนีกร จรุงจริต, 2560) ให้ความหมายของค าว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไวว้่า ภาพลกัษณ์ตรา
สินค้า (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการ ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือตรา 
(Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ในการบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะ
ของสินคา้ โดยสามารถส่ือความหมายได ้6 ดา้น ดงัน้ี 

1. คุณสมบติั (Attributes) ตราสินค้าท่ีท าให้นึกถึงคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของตวัผลิตภณัฑ์ เช่น 
บีเอม็ดบัเบิลย ูท าให้นึกถึงรถยนตท่ี์หรูหรา ราคาแพง การผลิตท่ียอดเยี่ยม วสัดุท่ีทนทาน เป็นตน้ 

2. คุณประโยชน์ (Benefit) คือคุณสมบติัท่ีสามารถแบ่งเป็น คุณประโยชน์ตามหน้าท่ี และคุณประโยชน์ทาง
อารมณ์ เช่น คุณสมบติัทนทาน แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใชง้าน หรือคุณสมบติัหรูหรา ราคาแพง 
แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางอารมณ์ 

3. คุณค่า (Value) คือบางส่ิงบางอย่างท่ีบ่งบอกถึงคุณค่าของผูผ้ลิต เช่น บีเอ็มดบัเบิลยู บ่งบอกถึงความมีระดบั 
สมรรถนะการท างานท่ียอดเยี่ยม ความปลอดภยั ความรู้สึกทางจิตใจ เป็นตน้ 

4. วฒันธรรม (Culture) ตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม เช่น บีเอม็ดบัเบิลย ูเป็นตวัแทนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงวฒันธรรมเยอรมนัท่ีมีระเบียบ คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ  

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคา้แสดงถึงบุคลิกภาพของสินคา้หรือบริการ เช่น หรูหรา ราคาแพง คล่องแคล่ว 
กระฉบักระเฉง หรือสามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวกสบาย 
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6. ผูใ้ช ้(User) ตราสินคา้ท่ีบ่งบอกถึงประเภทของผูใ้ชบ้ริการท่ีซ้ือหรือใช ้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดใ้นแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) รวมไปถึงส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) อีกดว้ย   
      
2.3 แนวคดิด้านการตัดสินใจใช้บริการซ ้า 
 

ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บก็คือประสบการณ์ใน
การบริโภค โดยอาจจะเป็นความพึงพอใจ น าไปสู่การซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ า และมีการบอกต่อแก่ผูบ้ริโภครายอ่ืน 
หรือถา้หากเกิดความไม่พึงพอใจ ผูบ้ริโภคอาจไม่ซ้ือสินคา้หรือบริการอีกในคร้ังต่อไป Ang, Leong & Tan, 1999 
(อา้งถึงใน ปิยวรรณ ยอ้ยไชยา, 2561)  ไดน้ าเสนอแนวคิดไวว้่า หลงัจากท่ีมีการซ้ือสินคา้หรือบริการเกิดข้ึนแลว้นั้น 
ผูบ้ริโภคจะเกิดกิจกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Actions) ซ่ึงเป็นผลมาจากระดบัความพึงพอใจหลงัการใช ้โดย
ผูบ้ริโภคท่ีรู้สึกพึงพอใจมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อแบรนด์ให้แก่ผูอ่ื้น ในขณะเดียวกัน ผูบ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจจะ
ตอบสนองแตกต่างกนัออกไปทั้งในส่วนของการร้องเรียนกลบัมาท่ีผูใ้ห้บริการ การบอกต่อ การเลือกใช ้ไปจนถึง
การท่ียงัคงกลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า ดงันั้นผลการประเมินของผูบ้ริโภค จึงเป็นตวัก าหนดเพ่ิมหรือลดความ
เป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะกลบัมามีความตั้งใจซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง โดยในการซ้ือซ ้ าแบ่งออกเป็น 

1. การซ้ือซ ้ าโดยตรง (Straight Rebuy) คือ การซ้ือสินคา้หรือบริการใดๆ ซ ้ า โดยท่ีทุกอยา่งยงัคงเหมือนเดิม ไม่
มีการปรับเปล่ียนใดๆ 

2. การซ้ือซ ้ าแบบปรับเปล่ียน (Modified Rebuy) คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะท าการซ้ือซ ้ าอยา่งมีเง่ือนไข 
โดยจะท าการซ้ือซ ้ าก็ต่อเม่ือมีการปรับเปล่ียนสินค้าหรือบริการ ให้มีคุณสมบติั ราคา ข้อก าหนด หรือผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบท่ีตรงตามความตอ้งการของตนเองมากยิ่งข้ึน 

สรุปไดว้่า การตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ า หมายถึง กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ มากกว่า
หน่ึงคร้ังในอนาคตของผูบ้ริโภค 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชบ้ริการขนส่ง
พสัดุของบริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยวิธีการจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่างจากเขตการปกครองใน
กรุงเทพมหานคร ได ้5 เขตการปกครอง ไดแ้ก่ เขตคนันายาว เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตลาดพร้าว และเขตคลอง
สามวา ขั้นตอนท่ีสองใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบโควตาเพ่ือก าหนดขนาดตวัอย่างจากเขตท่ีสุ่มจบัฉลาก ขั้นตอนท่ีสาม
คือใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งในเขตต่างๆ 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน โดยการสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์ แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลกัษณ์ตราสินค้า และ แบบสอบถามเก่ียวกับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ จากนั้นหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ไดค้ะแนนดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(IOC) เท่ากบั 0.95 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และปัจจัยภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ
ทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะคุณภาพกระบวนการ
ให้บริการโลจิสติกส์และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุและใช ้Multiple 
Regression Analysis เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลและประสิทธิภาพท่ีได้รับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ ้ าของ
บริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส 

 

4. สรุปผลการวจิยั 
4.1 ผลการวิจัย  

 
1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ บริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั/เอกชน มีรายไดต่้อเฉล่ียเดือนประมาณ 25,001 – 35,000 บาท  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งพัสดุแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัคุณภาพกระบวนการให้บริการโลจิสติกส์  

 
ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพกระบวนการให้บริการโลจิสติกส์ 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจสิตกิส์ �̅� S.D. แปลผล 
ดา้นคุณภาพพนกังาน 4.03 0.426 มาก 

ดา้นคุณภาพขอ้มูล 4.25 0.442 มากท่ีสุด 

ดา้นค่าบริการ 3.9 0.545 มาก 

ดา้นคุณภาพกระบวนการบริการ 4.24 0.496 มากท่ีสุด 

ดา้นความพร้อมในการบริการ 4.21 0.437 มากท่ีสุด 

ดา้นการจดัการขอ้ผิดพลาด 4.24 0.522 มากท่ีสุด 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี 4.29 0.434 มากท่ีสุด 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งพัสดุแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้  
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ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า �̅� S.D. แปลผล 

ดา้นคุณสมบติั 4.24 0.415 มากท่ีสุด 

ดา้นคุณประโยชน์ 4.19 0.446 มาก 

ดา้นคุณค่า 4.18 0.399 มาก 

ดา้นวฒันธรรม 4.21 0.434 มากท่ีสุด 

ดา้นผูใ้ช ้ 4.22 0.405 มากท่ีสุด 

 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งพัสดุแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ า 
 

ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ า 
การตดัสินใจใช้บริการซ ้า �̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านพิจารณาบริษทัแฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นอนัดบั
แรกส าหรับการใชบ้ริการขนส่งพสัดุคร้ังต่อไป 

4.21 0.667 มากท่ีสุด 

2. ท่านจะพิจารณาบริษทัแฟลช เอ็กซ์เพรส มากข้ึน
ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 

4.21 0.632 มากท่ีสุด 

3. ท่านจะใช้บริการบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรสอีกใน
อนาคตอยา่งแน่นอน 

4.23 0.650 มากท่ีสุด 

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรสแตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในดา้นเพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรสไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ 
แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่  4  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์  มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error    
(Constant) 2.017 0.372  5.425 0.000 

คุณภาพพนกังาน 0.170 0.051 0.165 3.318 0.001* 
คุณภาพขอ้มูล 0.015 0.049 0.015 0.297 0.766 
ค่าบริการ 0.007 0.039 0.009 0.179 0.858 

คุณภาพกระบวนการ 0.012 0.043 0.014 0.280 0.779 
ความพร้อมในการบริการ 0.128 0.050 0.128 2.563 0.011* 
การจดัการขอ้ผดิพลาด 0.145 0.042 0.173 3.474 0.001* 
การใชเ้ทคโนโลย ี 0.052 0.051 0.052 1.022 0.307 

 
พบว่า คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ด้านคุณภาพพนักงาน (Sig. = 0.001) ด้านความพร้อมในการ

บริการ (Sig. = 0.011) และดา้นการจดัการขอ้ผิดพลาด (Sig. = 0.001) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทั
ขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ดา้น
คุณภาพขอ้มูล (Sig. = 0.766) ดา้นค่าบริการ (Sig. = 0.858) ดา้นคุณภาพกระบวนการ (Sig. = 0.779) และดา้นการ
ใช้เทคโนโลยี (Sig. = 0.307) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส 

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

ตารางที่  5  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์  มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error    
(Constant) 0.515 0.300  1.720 0.086 
คุณสมบติั 0.107 0.047 0.101 2.252 0.025* 

คุณประโยชน์ 0.136 0.043 0.139 3.126 0.002* 
คุณค่า 0.164 0.049 0.150 3.368 0.001* 

วฒันธรรม 0.085 0.045 0.085 1.902 0.058 
ผูใ้ช ้ 0.387 0.050 0.359 7.809 0.000* 
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พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติั (Sig. = 0.025) ดา้นคุณประโยชน์ (Sig. = 0.002) ดา้นคุณค่า (Sig. = 
0.001) และดา้นผูใ้ช ้(Sig. = 0.000) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร แต่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นวฒันธรรม (Sig. = 0.058) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

5.  อภปิรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผล 

 
5.1.1 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท ซ่ึงในการศึกษาพบว่ามีการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรชนก เตง็วงษว์ฒันะ (2559) ได้
ศึกษาคุณภาพการให้บริการ การตระหนกัถึงราคา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการบอกต่อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และในการศึกษาของ ณิชาภทัร บวัแก้ว (2561) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้
บริการ คุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีไดรั้บท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าเปรียบเทียบระหว่างบริษทัขนส่ง เคอร์ร่ี 
เอ็กซ์เพรส จ ากดั และ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้าน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท โดยรายรับท่ีมัน่คง
ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถวางแผนเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุไดดี้ 

5.1.2 จากผลการศึกษาปัจจยัคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์พบว่า ด้านคุณภาพพนักงาน ด้านความ
พร้อมในการให้บริการ และดา้นการจดัการขอ้ผิดพลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ 
แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.2.1 เม่ือพิจารณาในดา้นคุณภาพพนกังาน พบประเดน็ท่ีส าคญัและน่าสนใจ คือ พนกังานของบริษทัแฟลช 
เอ็กซ์เพรส มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้เก่ียวกบังานท่ีบริการเป็นอย่างดี เขา้ใจความตอ้งการ และพยายามเขา้ใจ
สถานการณ์ของผูใ้ชบ้ริการ และ สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือขอ้สงสัยไดอ้ย่างรวดเร็ว แสดงว่าบริษทัไดใ้ห้
ความส าคัญกับเร่ืองน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ท่ีกล่าวว่าความไว้วางใจหรือความ
น่าเช่ือถือ เป็นความสามารถในการให้บริการในระดบัหน่ึงท่ีต้องการอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงได้แก่ความสามารถของ
พนกังานในการให้บริการไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การน าขอ้มูลมาใชใ้นการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
การท างานไม่ผิดพลาด ซ่ึงจากความส าคญัดงักล่าว อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
ด้านคุณภาพพนักงาน มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร  

5.1.2.2 เม่ือพิจารณาในดา้นความพร้อมในการบริการ พบประเด็นท่ีส าคญัและน่าสนใจ คือ ประเภทบริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการมีพร้อมให้บริการเสมอ บริษทัขนส่งพสัดุมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ี สามารถ
ปรับเปล่ียนการส่งมอบสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ และสามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัขนส่งพสัดุไดอ้ยา่งสะดวก 
แสดงว่าบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตตินาท นุ่น
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ทอง (2562) ไดศึ้กษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์มีการรับรู้คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ดา้นความพร้อมในการ
บริการสูงท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะกิจกรรมโลจิสติกส์ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์จึงสมควรมีบริการท่ีหลากหลาย และพร้อมตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้สมอ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bienstock et el. (1997) ท่ีพบว่า คุณภาพการบริการดา้นความพร้อมในการบริการ 
สภาพสินคา้ และการตรงต่อเวลามีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ  

5.1.2.3 เม่ือพิจารณาในด้านการจัดการข้อผิดพลาด พบประเด็นท่ีส าคญัและน่าสนใจ คือ บริษทัขนส่งพสัดุ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว โดยไม่เกิดความเสียหายหรือเสียหายนอ้ยท่ีสุด มีการตอบสนองต่อขอ้
ร้องเรียนเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และกระบวนการในการร้องเรียนเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดมี
ขั้นตอนท่ีชดัเจน ไม่ยุ่งยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ SERQUAL ของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (1998 
อา้งใน ศรันยพงศ์ เท่ียงธรรม, 2552) ท่ีกล่าวว่า การตอบสนองต่อความตอ้งการ เป็นความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่า
ไดรั้บการตอบสนอง การท่ีบริษทัไม่ปฏิเสธผูบ้ริโภคก่อนท่ีจะพยายามท าตามความตอ้งการ และตอบสนองดว้ย
ความรวดเร็ว  

5.1.3 จากผลการศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้น
ผูใ้ช ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.3.1 เม่ือพิจารณาดา้นคุณสมบติั พบว่า ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั Kotler (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า ตราสินคา้ท าให้
นึกถึงคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ อย่างเช่นว่า เม่ือกล่าวถึงบริษทัแฟลช 
เอ็กซ์เพรสแลว้นั้น คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีท าให้นึกถึงแฟลช เอ็กซ์เพรส คือเป็นบริษทัขนส่งท่ีน่าเช่ือถือ มี
การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  

5.1.3.2 เม่ือพิจารณาดา้นคุณประโยชน์ พบว่าผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั Kotler (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า ตราสินคา้ท า
ให้นึกถึงคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของผลิตภณัฑ์ โดยคุณสมบติัสามารถแบ่งเป็น คุณประโยชน์ตาม
หน้าท่ี และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น คุณสมบติัทนทาน แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใชง้าน 
หรือคุณสมบติัหรูหรา ราคาแพง แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางอารมณ์   

5.1.3.3 เม่ือพิจารณาดา้นคุณค่า พบว่าผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั Kotler (2009) ท่ีกล่าวว่า ตราสินคา้บ่งบอกบาง
ส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต เช่น Mercedes บ่งบอกถึงสมรรถนะการท างาน ความปลอดภยั ความรู้สึกทาง
จิตใจ เป็นตน้ โดยแฟลช เอก็ซ์เพรสนั้นบ่งบอกถึงความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ เน่ืองจากมีราคาค่าขนส่งพสัดุต ่า มี
การบริการท่ีดี พร้อมตอบสนองแก่ผูใ้ชบ้ริการอยูเ่สมอ  

5.1.3.4 เม่ือพิจารณาด้านผูใ้ช้ ผูใ้ช้บริการของแฟลช เอ็กซ์เพรส ส่วนมากแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ และสามารถ
เลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุไดต้ามความคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาธินี เหลืองทรัพยท์วี (2560) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการและภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ กรณีศึกษาของ
บริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า คุณสมบติั คุณค่า ผูใ้ช ้และความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี เอก็ซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 
1. จากผลการศึกษาปัจจยัคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ดา้นคุณภาพพนกังาน ดา้นคุณภาพขอ้มูล ดา้น

ค่าบริการ ดา้นคุณภาพกระบวนการ ดา้นความพร้อมในการบริการ ดา้นการจดัการขอ้ผิดพลาด และดา้นการใช้
เทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทัขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น บริษทัควรให้ความส าคญัในเร่ืองอบรมพนักงานให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ 
พฒันาให้พนกังานมีความตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ ควรมี
การปรับอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผูม้าใชบ้ริการ ควรจดัท าป้ายหรือโปสเตอร์ช้ีแจงเก่ียวกบัรายละเอียด
ประเภทการให้บริการและอตัราค่าบริการให้ครบถว้นและชดัเจน มีการตรวจสอบราคาค่าขนส่งของแต่ละบริษทัคู่
แข่งขนั เพ่ือน ามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของตน หรือมีนโยบายเก่ียวกบัการลดราคาค่าขนส่งกรณีส่งสินคา้
จ านวนมากช้ิน เพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคให้มาใชบ้ริการต่อไป และควรมีการสร้างช่องทางการส่ือสารท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดอ้ยา่งสะดวก หรือสร้างช่องทางในการรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดการ
บริการท่ีรวดเร็วและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

2. จากผลการศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม 
และดา้นผูใ้ช ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าของบริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันั้น 
บริษทัควรให้ความส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยีในการให้บริการ เช่น พฒันาเทคโนโลยีท่ีใชใ้ห้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
ควรพฒันาให้พนกังานมีความตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการให้บริการ แสดงถึงความเป็นมิตร และ
เตม็ใจให้บริการ และควรมีการโฆษณาเพ่ือแสดงถึงภาพลกัษณ์และการมีรสนิยมท่ีดีของผูใ้ชบ้ริการ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 

ความรับผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์นั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก โดยการศึกษาประเด็นดงักล่าวจะไดเ้ขา้ใจและรับรู้ถึงความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการมากข้ึน รวมถึงน าผลมาศึกษาว่า มีความแตกต่าง หรือสอดคล้องกับงานวิจัยฉบบัน้ีหรือไม่ จะได้
น าไปใชไ้ดจ้ริง 

2. การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะการให้บริการขนส่งพสัดุของบริษทั แฟลช เอก็ซ์เพรส เท่านั้น ส าหรับการ
วิจยัคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัให้ครอบคลุมผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุครอบคลุมมากกว่าน้ี เพ่ือให้ทราบถึงผลโดยรวม 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริการของบริษทัขนส่งพสัดุ และสร้างกลยุทธ์ในการ
บริการให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุดต่อไป 
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อทิธิพลของ Micro Influencer และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือลปิสติกแบรนด์ 4U2 Cosmetics ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

Micro Influencer and Marketing Mix factors  
that affect the decision to buy 4U2 lipstick 

 

นัญณภัท แก้ววิไล1 
Nannaphat  Keawvilai  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอิทธิพลของ Micro Influencer และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือลิปสติกแบรนด์ 4U2 Cosmetic ของนักศึกษาท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ
นกัศึกษา อายรุะหว่าง 18-22 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้เคยซ้ือเคยใชลิ้ปสติกแบรนด ์4U2 จ านวน 384 คน ผล
การศึกษาสมมุติฐานพบว่า อิทธิพลของ Micro Influencer ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด์ 4U2 ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ค ำส ำคัญ: Micro Influencer, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซื้อ, 4U2 Cosmetic 
 

Abstract 
The objectives of this research are to study the influence of the Micro influencer and marketing mix on the 
purchasing decisions on customers of 4U2 lipstick products of students in the Bangkok area. The sample group in 
this research consisted of 384 students 18 - 22 years old who bought 4U2 lipstick in Bangkok area. The results of 
the hypothesis testing showed that influence of micro influencer doesn't affect on purchasing decisions 4U2 
lipstick. The products factors and promotion factors of Marketing mix are affecting the decision to buy 4U2 
lipstick with a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Micro Influencer, Marketing Mix, Purchasing Decisions, 4U2 Cosmetic 
 

1. บทน า 
 

ในปี 2561 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยได้พยากรณ์การเติบโตของอุตสาหกรรม
เคร่ืองส าอางและสกินแคร์ไวว้่า ในปี 2562-2566 อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและสกินแคร์จะมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
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อยา่งต่อเน่ือง อาจจะเติบโตถึง 7.14% มีมูลค่าประมาณ 1.68 แสนลา้นบาท (มานิดา ภู่ไพฑูรย,์ 2563)จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็น
ไดว้่าธุรกิจเคร่ืองส าอางและสกินแคร์เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ มีผูด้  าเนินธุรกิจดา้นน้ีมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจดา้นน้ีมีการแข่งขนั
สูงข้ึน จากสถานการณ์การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน ท าให้นกัธุรกิจและนกัการตลาดจะตอ้งทราบว่าอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคมาจากทางใด เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงน าส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มาเป็นกลยุทธ์ท่ีจะน ามาวางแผนทางการตลาด และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมุมมองให้รอบดา้นมากข้ึน จึงไดน้ าปัจจยัท่ี
อาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเช่นกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นอิทธิพลของ Micro Influencer ซ่ึงก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่าง
มากในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินคา้ท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจ โดยหากพูดถึงแบรนด์เคร่ืองส าอางประเภท
ลิปสติกท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่มีก าลงัซ้ือ และไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ติดเทรนดลิ์ปสติกแบรนดไ์ทยท่ีติดทน ถูกและดี ไดแ้ก่แบ
รนด ์4U2 Cosmetics ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท าการวิจยัเร่ือง “ อิทธิพลของ Micro Influencer และส่วนประสมทางการตลาด 4P 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” 

ส าหรับเคร่ืองมือทางดา้นการตลาดในปัจจุบนั ท่ีกระตุน้และส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดนอกเหนือจากการ
ท าการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ การท า Influencer Marketing หรือ KOL (Key Opinion Leader) 
หมายถึง การท าการตลาดโดยใชผู้มี้อิทธิพลในการช้ีน าผูค้น มีบทบาทท่ีจะสามารถท าให้ผูค้นเช่ือถือและคลอ้ยตามได ้จึงส่งผล
ให้ตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะตลาดเคร่ืองส าอางท่ีผลิตเพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้
ขนาดใหญ่ (Mass brands) ในประเทศไทย เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน แมก้ระทัง่เคร่ืองส าอางแบรนดร์ะดบัโลก(Global 
brands) ยงัตอ้งหันมาพฒันาออกสินคา้ท่ีมีราคาถูก เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) ให้มากข้ึน 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขนั และเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และส าหรับผูมี้อิทธิพลในการช้ีน าผูค้น หรือ Influencer สามารถ
แบ่งออกได้ในหลายระดับ ได้แก่ระดับ Nano Influencer ผูท่ี้มีผูติ้ดตาม 1,000 – 5,000 คน , Micro Macro ผูท่ี้มีผูติ้ดตาม 
5,001 – 100,000 , Macro Influencer ผูท่ี้มีผูติ้ดตามมากกว่า 100,000 คนข้ึนไป และ Celebrity ผูท่ี้มีช่ือเสียงและมีผูติ้ดตาม
มากกว่า 7 ลา้นคนข้ึน แต่ในระดบัท่ีไดรั้บความนิยม และมีผลต่อการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ระดบัของ 
Micro Influencer เน่ืองจาก คนกลุ่มน้ี เป็นคนท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตวัเองถนดัเป็นอย่างดี เน้นท าในส่ิงท่ีพวกเขาให้
ความสนใจจริง ๆ จึงถูกมองว่าเป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ คนกลุ่มน้ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบั Follower ไดอ้ยา่งแข็งแกร่ง เพราะ
เน้ือหาท่ีมีความเฉพาะจึงดึงดูดคนท่ีชอบอะไรคลา้ย ๆ กนัได ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจยัในคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ อิทธิพลของ Micro Influencer และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
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                            ตัวแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงและผูท้รงอิทธิพล (Micro Influencer)โดยในยุคน้ีท่ี Influencer Marketing เฟ่ือง
ฟู และกลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทรงพลงั คุณ สุวิตา จรัญวงศ ์ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เทลสกอร์ จ  ากดั 
(Marketiongoops, 2553) ได้กล่าวไวว้่าเม่ือปี 2562 พบว่า ทัว่โลกมีมูลค่าประมาณ 4.5 แสนล้านบาท และยงัมีเทรนด์ท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงสรุปเป็น ดงัน้ี 

1. 87% ของนักชอ้ป คือ คนท่ีเห็นรีวิวก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยตวัเลขน้ีเป็นตวัเลขเม่ือปี 2019 เพ่ิมข้ึนจาก 68% ในปี 
2018 นัน่สะทอ้นให้เห็นว่า การเห็นรีวิวของ Influencer มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2. แมจ้ะรู้ว่าเป็นการรีวิวจากการจา้ง แต่ 60% ของผูบ้ริโภคก็ยงัเต็มใจดูและเช่ือ เพราะเวลามีการรีวิว Influencer จะใช ้
profile ของตวัเองท่ีเป็นขอ้มูลจริง ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ เหมือนเวลาเพ่ือนบอกเพ่ือน 

3. 51% ของบริษทัท่ีใช ้Influencer จะมีการใช ้Marketing automation เพ่ือประสิทธิภาพในการก าหนดกลยุทธ์และ
ประเมินผล ดงันั้นจึงเป็นการเตือนนกัการตลาดและบริษทัโฆษณาว่า นอกจากครีเอทีฟแลว้ จ  าเป็นตอ้งมี AI ซ่ึงถือ
เป็น Marketing automation เขา้มาร่วมในวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ดว้ย 

4. Influencer กลายเป็น O2O Tools ท่ีผนวกออฟไลน์และออนไลน์เขา้ดว้ยกนั โดยระดับ celeb ท่ีมีคน follower 
ระดบัหม่ืนหรือแสนข้ึนไป จะท าหน้าท่ีสร้างกระแสความน่าสนใจและสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการดึงลูกคา้เขา้ร้าน 
หรือเก่ียวกบัการขาย จะเป็นหนา้ท่ีของ Micro influencer 

 
กิตติยา สุริวรรณ,พิชามน พวงสุวรรณ และอุรพี จุลิมาศาสตร์ 2559 กล่าวว่า ผูท้รงอิทธิพลทางความคิด กลายเป็นช่องทาง

การตลาดท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน เห็นไดจ้ากแนวโน้มงบการตลาดผูท้รงอิทธิพลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปีซ่ึงผูท้รงอิทธิพล
ทางความคิดอาจเป็นกลุ่มคนธรรมดา หรือ ดารา ศิลปิน หรือใครก็ตามท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ เป็นผูมี้ความน่าเช่ือถือ มีความ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทลปิสตกิ 
แบรนด์ 4U2  Cosmetics 
ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem / 
Need Recognition) 

2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) 

 

อทิธิพลของ Micro Influencer  
(ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีมีผูค้นสนใจ 
ติดตามผา่นช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 5,001 – 
100,000 คน) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
2) ปัจจยัดา้นราคา (Price)  
3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place)  
4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 
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เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีการสร้างสรรค์เน้ือหาหรือน าเสนอด้วยวิธีท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ โดยคุณสมบติั
ดงักล่าวจะส่งอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค  

กานติมา ฤทธ์ิวีระเดช (2560) กล่าวว่า กลยุทธ์ผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยดา้นเน้ือหาของผูท้รงอิทธิพลไม
โครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงถือว่าผูท้รงอิทธิพลเหล่าน้ีเป็นผูน้ าความคิด และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีดีเยี่ยมซ่ึงท าให้
การรับรู้ของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2546) อา้งใน ดวงใจ ธรรมนิภานนท ์ (2557) ไดก้ล่าว
เก่ียวกบัความหมายของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งกิจการ
ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วน
ประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ  “4 Ps” อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงถือเป็นตวัแปรท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และการตดัสินใจซ้ือ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) อา้งใน ดวงใจ ธรรมนิภานนท ์ (2557) กล่าวว่า ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง 
การตลาด (4P’s) เป็นตัวกระตุ้นหรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 1.
ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความ
สลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่าง
กวา้งขวาง ดงันั้นนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย  2.ราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตัดสินใจ  3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์ในการท าให้มี
ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจ
ก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ  4. การส่งเสริมการตลาด ก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบของเทคนิควิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีในการรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือ เคยใช้
ลิปสติกแบรนด์ 4U2 Cosmetics จ านวนประชากรตวัอย่าง 384 คน โดยใชสู้ตรของ คอแครน (Cochran, 1977) เน่ืองจาก
ผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวนสัดส่วนของประชากรท่ีชัดเจน ผูท่ี้ท  าแบบสอบถามต้องผ่านการตอบค าถามคัดกรองเร่ืองของ
ประชากรศาสตร์ การรู้จกัแบรนด์และเคยซ้ือเคยใช ้รวมถึงการติดตาม Micro Influencer เพ่ือให้มัน่ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี
แทจ้ริง โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน เพ่ือทดสอบสมุติฐานวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน และมีการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ 3 แบบ ได้แก่ 
Independent – Sample T-test , One way Anova และ Multiple Regression Analysis  
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 
และเป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 ซ่ึงเพศชายดงักล่าวเป็นเพศชายท่ีมีเพศสภาพเป็นชาย โดยเหมารวม
เพศท่ี3ดว้ย  
 

ตารางที ่1 การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 Micro Influencer ดา้นจ านวนMicro Influencer ท่ีมีการ Follow มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของกลุ่มผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า จ านวน Micro Influencer ท่ีติดตามไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics 

ของผูบ้ริโภค  
 
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 Micro Influencer ดา้นความถ่ีในการอ่านรีวิวจาก Micro Influencer มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของกลุ่มผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร     

 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความถ่ีในการอ่านรีวิวเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางประเภทลิปสติกจาก Micro Influencer มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของผูบ้ริโภค หากมีความถ่ีมาก ก็จะช่วยให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดม้าก  
 

ตารางที ่3 การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 , สมมุติฐานท่ี 3 , สมมุติฐานท่ี 4 และสมมุติฐานท่ี 5   
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สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics  
สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics  
สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics  
สมมุติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics  

 
ตารางที่ 4 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด์ 4U2 Cosmetics ดา้นการตระหนักถึงความ
ตอ้งการ 

 
 
ตารางที ่5 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

 
 
ตารางที ่6 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ดา้นการประเมินทางเลือก 
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ตารางที ่7 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 
 
ตารางที่ 8 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ดา้นความรู้สึกภายหลงัการ
ซ้ือ 

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลของการศึกษาสมมุติฐานทั้ง 5 สมมุติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 384 คน แบ่งออกเป็นเพศ
หญิง จ านวน 226 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 158 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 22 ปี มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้
ความส าคัญกับการติดตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่าง Micro Influencer เป็นอย่างดี จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 ตามการรีวิวของ Micro Influencer สาเหตุเพราะ Micro Influencer ให้ขอ้มูลละเอียด ชดัเจน 
ครบถว้น และเขา้ใจง่าย ส าหรับขอ้เสนอแนะในส่วนของทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์แนะน าให้นกัการตลาดใชปั้จจยัดา้ยอายุ 
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มาเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความตอ้งการของกลุ่ม Niche Market รวมไปถึงเนน้การบริหารจดัการ
ในดา้นผลิตภณัฑ์ให้มากเพ่ือให้เกิดการกระตุน้ต่อกลุ่มเป้าหมาย พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงหมายถึงการเป็น
ลิปสติกท่ีมีความหลากหลายของเฉดสี ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีตวัเลือกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมมาก
ข้ึนนอกจากน้ียงัตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือ
ผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดด้วย ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิงและผูท้รงอิทธิพลผูว้ิจัยจะแนะน าให้เน้นใช้ Micro 
Influencers เป็นเคร่ืองมือในการช่วยท ากิจกรรมทางการตลาดผา่นการส่ือสารในโลกออนไลน์ แทนการใช ้Influencers ระดบั
อ่ืน ๆ เน่ืองจาก Micro Influencers มีอิทธิพลในการสร้างพลัง Share of voice ได้กระจาย และทั่วถึง สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า และเกิด Engagement ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า หากเทียบกบัการใช ้Influencers ระดบั Celeb  
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 ทฤษฎีเ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าส่งผล เชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือลิปสติก 
แบรนด์ 4U2 Cosmetics ดังนั้ นจึงแนะน าให้เน้นการบริหารจดัการในดา้นผลิตภณัฑ์ให้มากเพ่ือให้เกิดการกระตุน้ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละไม่ได ้ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑท่ี์ดูดี ทนัสมยั ความมีมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัไดจ้ากการเห็นขอ้มูลการจดแจง้ของผลิตภณัฑ ์และส่ิงส าคญั
ท่ีกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากคือการสร้างตวัเลือกให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงหมายถึงการเป็นลิปสติกท่ีมีความหลากหลายของเฉดสี ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีตวัเลือกท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายไดค้ลอบคลุมมากข้ึน  

 ดา้นราคา พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics ของกลุ่มเป้าหมายท่ีไดท้  าการศึกษา
วิจยัในคร้ังน้ี โดยกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อราคาของผลิตภณัฑ์มากนกั เน่ืองจากลิปสติกจดัเป็นกลุ่มสินคา้
ท่ีใชก้ารตดัสินใจซ้ือท่ีค่อนขา้งง่าย และมกัใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจซ้ือมากกว่าเหตุผลดา้นอ่ืน ๆ เช่น หากรู้สึกชอบ 
หรือถูกใจ จะตดัสินใจซ้ือทนัที ถึงแมว้่าผลิตภณัฑด์งักล่าวจะมีราคาท่ีคุม้ค่าหรือไม่คุม้ค่าต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่อยา่งไรก็
ตามส าหรับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ยงัมีอีก 1 ประเด็นท่ีตอ้งค านึงถึงคือ การควบคุมราคาของผลิตภณัฑ์
ให้ไม่สูงหรือต ่าจนเกินไป เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาดท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั ซ่ึงการลดราคาให้ดูต ่ากว่าคู่แข่งเพ่ือหวงัความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อาจจะไม่ส่งผลดีเสมอไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในคร้ังน้ี      

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ได้แก่ ความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 เน่ืองจากในยคุปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป
จากเดิม โดยผูบ้ริโภคจะนิยมซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จึงไม่ได้
ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเดินทางเพ่ือไปซ้ือผลิตภัณฑ์ ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั และ
บริหารจดัการให้ดี ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสะดวกสบายในการ
สั่งซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีรวดเร็วข้ึน เช่น การพฒันาระบบการช าระสินคา้
ของ Website หน้าร้าน ให้สามารถช าระผ่านทาง Internet Banking ได ้ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถติดตามสถานะการสั่งซ้ือ 
นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่แบรนดแ์ลว้ ยงัเป็นการช่วยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสั้ น
ลงดว้ย ท าให้เกิดการซ้ือท่ีมากข้ึน และรวดเร็วข้ึน  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด ์4U2 Cosmetics โดยผลิตภณัฑท่ี์มีการโฆษณา
ท่ีน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากซ้ือผลิตภัณฑ์ มีการท าโปรโมชั่นท่ีหลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ
โปรโมชั่นท่ีง่าย ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือลิปสติกแบรนด์ 4U2 Cosmetic ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งเสริม
การตลาดเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้ โดยใชจู้งใจให้เกิดความสนใจและเกิดความตอ้งการใน
ผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารจะไม่ใช่การ
โฆษณาเพียงอย่างเดียว  แต่ยงัรวมไปถึงการส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ีกระตุ้นให้เกิดการซ้ือผลิตภัณฑ์  
ไดแ้ก่ การท าโปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ การจดัท าสินคา้ขนาดทดลองเม่ือมีการออกสินคา้ใหม่ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิด
การรับรู้ และการน าสินคา้เขา้ร่วมโปรโมชัน่กบัสินคา้อ่ืน  

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการส่วนของส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ของผลิตภัณฑ์เป็นอันดบัแรก ได้แก่ การเพ่ิมตัวเลือกท่ีหลากหลายให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีคงความ
หลากหลายของเฉดสี เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค รวมถึงการบริการจดัการดา้นการส่งเสริม
การตลาด เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีตอ้งให้ความส าคญั เน่ืองจากลิปสติกเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแฟชัน่ และยคุสมยั จึงมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีการแข่งขันกนัค่อนข้างสูงมาก ดังนั้ น การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดจึงเป็น
กิจกรรมท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความไดเ้ปรียบทางการคา้มากข้ึน 
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Influence of Tourists’ Attitude towards Tourism Potential, Motivation and 
Reference Group on Their Camping Travel Intention in Ratchaburi Province 

 

นัฑชิยา แดงประสิทธิพร1 และ กิตตินันท์ พันธุมสุต2 
Nutchiya Dangprasittiporn1 and Kittinand Bandhumasuta2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าเพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิง ต่อความตั้งใจใน
การเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 ตวัอย่าง วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกกลุ่มเฟซบุ๊คการท่องเท่ียว ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติพ้ืนฐานในรูปการแจกแจงความถ่ี การหาอตัราส่วนร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั สถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรีไม่แตกต่างกนั ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียวมิติส่ิง
ดึงดูดใจส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี  
 
ค ำส ำคัญ:  อิทธิพลกลุ่มอ้ำงอิง, ศักยภำพทำงกำรท่องเท่ียว, แรงจูงใจ, ควำมตั้งใจในกำรเดินทำงท่องเท่ียว 
 

Abstract 
The objective of this quantitative research was to investigate tourists’ attitude towards tourism potential, 
motivation and reference group their camping travel intention in Ratchaburi Province. An online questionnaire 
was used as a research instrument for data collection. The sample was 384 tourists, purposive sampling and was 
selected by Facebook travel group. Data were analyzed using descriptive statistics to determine frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and weighted average as well as inferential statistics including ANOVA 
and multiple regression analysis. The results of this study indicated that difference in reference group indifferently 
influenced tourists’ camping travel intention in Ratchaburi Province. Attitude towards tourism potential  aspects 
in terms of attraction influenced tourists’ camping travel intention in Ratchaburi. Intrinsic and extrinsic motivation 
factors influenced tourists’ camping travel intention in Ratchaburi Province.  
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บทน า 
 
จังหวดัราชบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวทั้งด้านศกัยภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และสภาพภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลาย แต่
ทั้งน้ีท่ีผ่านมาจงัหวดัราชบุรีไม่ไช่จงัหวดัจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว และถูกจดัว่าเป็น
เมืองรองแห่งการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561) จากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ไดเ้กิด
กระแสการเท่ียวปกติวิถีใหม่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปจากเดิมโดยเป็นการท่องเท่ียวแนวอิสระ และใกลชิ้ด
ธรรมชาติ ท าให้จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีนกัท่องเท่ียวนึกถึงและเร่ิมเดินทางมาสัมผสัธรรมชาติและเรียนรู้การ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่คือการท่องเท่ียวแคมป้ิงในจงัหวดัราชบุรี แต่ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแคมป้ิงจงัหวดัราชบุรีไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากมีอตัราเติบโตเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 20 (สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวสวนผ้ึง, 
2563) จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าจงัหวดัราชบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง
เน่ืองจากมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ทุกรูปแบบการท่องเท่ียวทั้ง
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ประกอบกบั
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเท่ียวให้ความสนใจคอนเทนต์การท่องเท่ียวแคมป้ิงและเร่ิม
รีวิวการท่องเท่ียวแคมป้ิงอย่างแพร่หลาย ท าให้การท่องเท่ียวแคมป้ิงเป็นท่ีนิยมกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจมากข้ึน จากกรณีดงักล่าวผูวิ้จยัอยากทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิงในจงัหวดัราชบุรี 
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ตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้ังใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

 
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวคือ การแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความความ

ต้องการในการท่องเท่ียวอนัเกิดจากปัจจยัด้านต่างๆมากระตุ้นท าให้เกิดความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว ดงั
องค์ประกอบความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวต่อไปน้ี 1.เป้าหมาย นกัท่องเท่ียวมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเลือก



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1179 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

เดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัใดก็ตาม ดงัเช่น แรงจูงใจ การไดรั้บขอ้มูลจากผูมี้อิทธิพลเช่น ส่ือ ครอบครัว 
เพ่ือน 2.ความพร้อม นกัท่องเท่ียวจะมีการเตรียมความพร้อมทั้งเวลา สุขภาพร่างกาย ค่าใชจ่้ายส าหรับการท่องเท่ียว 
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตั้งใจจะเดินทางไปท่องเท่ียว 3.สถานการณ์ เหตุการณ์
หรือส่ิงต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งประสบพบเจอโดยท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเท่ียวตามท่ีนักท่องเท่ียว
คาดหวงัและตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวตลอดจนจบการท่องเท่ียวในคร้ังนั้น 4.การตอบสนอง เป็นการกระท าต่างๆ
ท่ีตอบสนองความตอ้งการจากส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละจากความรู้สึก หรือสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวได ้
เช่น ตอบสนองเร่ืองการพกัผ่อน นกัท่องเท่ียวตั้งใจท่ีจะไปพกัผ่อน สถานท่ีพกัแรมตอ้งเงียบสงบไม่ท าให้เกิดการ
รบกวนนกัท่องเท่ียว (Loureiro, 2014) งานวิจยัของณัฐวิชช ์ศรีธาดาสวสัด์ิ (2557) พบว่า ศกัยภาพทางการท่องเท่ียว
ดา้นส่ิงดึงดูดใจและส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลต่อการความตั้งใจป่ันจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ Billy Bai, Clark Hu (2009) พบว่า  แรงจูงใจคือการพกัผ่อนและผ่อนคลายส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเดินทาง: ตลาดอาวุโส และนลินี พานสายตา (2563) พบว่ากลุ่ม อา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของนกัท่องเท่ียวสูงอาย:ุ กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวในชมรมผูสู้งอาย ุกรุงเทพมหานคร 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า อิทธิพลกลุ่มอา้งอิง ศกัยภาพทางการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอ านวยความสะดวก และแรงจูงใจไดแ้ก่ แรงจูงใจภายใน คือการพกัผอ่นหยอ่น ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว 

 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 

 
กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคไวเ้ปรียบเทียบอ้างอิง ท าให้เกิดความเช่ือ 

ทศันคติ และแนวทางในการท าให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบความตั้งใจ สามารถแบ่งประเภทกลุ่มอ้างอิงไดเ้ป็น 5 
ประเภท ดงัน้ี กลุ่มเพ่ือน (Friendship Groups) กลุ่มเลือกซ้ือสินคา้ (Shopping Groups) กลุ่มท่ีท างาน (Work Groups) 
กลุ่มเสมือน (Virtual Groups) ผูมี้ช่ือเสียงและการปรากฏตวัของกลุ่มอ้างอิงอ่ืน (Celebrities and other reference 
group appeals) (วุฒิ สุขเจริญ, 2559) งานวิจยัของนริศา มจัฉริยกุล (2559) พบว่า กลุ่มอา้งอิงคือเพ่ือนและครอบครัว 
ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบอิสระบนเกาะไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย รัชต์ภาค พงษ์สิทธิศกัด์ิ, สุมา
มาลยป์านค า (2563) พบว่า กลุ่มอา้งอิง (การรีวิวจากเพจเฟซบุ๊ก) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียว 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลกลุ่มอา้งอิง พบว่า อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงส่งผล
ต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว โดยกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ เพ่ือน และครอบครัว รองลงมาคือกลุ่ม
บุคคลมีช่ือเสียง บลอ็กเกอร์การรีวิวท าให้เกิดความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว  

 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

 
ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงผลลพัธ์ของทศันคติอาจเกิดเป็นผลทางบวก

หรือผลทางลบ โดยมีความแตกต่างข้ึนกับสถานการณ์ และทศันคติท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเป็นทศันคติท่ีอยู่
อย่างคงท่ี (วุฒิ สุขเจริญ, 2559) ศกัยภาพทางการท่องเท่ียว (Tourism Potential) หมายถึง ผลิตภณัฑ์หลกัทางการ
ท่องเท่ียวท่ีรวมเอาสินคา้และบริการท่ีหลากหลายไวใ้นสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) 
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ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว คือ การแสดงออกทางความคิดหรือการกระท า
ทั้งทางบวกและทางลบ เกิดจากประสบการณ์หรือการได้สัมผสัแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีควรควรมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ (3A) ดงัน้ี ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว (Accessibility) และส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenity) (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) 
งานวิจยัของ ฤดี หลิมไพโรจน์, ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ (2559) พบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจส่งผลต่อความตั้งใจมาเท่ียวท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และวิไลวรรณ สว่างแกว้ (2561) พบว่า การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อการเลือกท่องเท่ียวตลาด
น ้าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้าคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว พบว่า ทศันคติ
ท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียวส่งผลต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียว จากทฤษฎีองค์ประกอบท่ีเป็นตวักระตุน้ท าให้
เกิดความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ ส่ิงดึงดูดใจ  

 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ  

 
แรงจูงใจในการท่องเท่ียว หมายถึง แรงจูงใจผลกัออกมาท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง  ๆการแสดงพฤติกรรมนั้นผูก้ระท า

อาจไม่สามารถเขา้ใจหรืออธิบายส่ิงท่ีแสดงออกมาไดถู้กตอ้งเสมอไป แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั  และถึงแมแ้รงจูงใจจะแตกต่างกนัแต่นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีเหมือน
หรือแตกต่างกนัก็ได ้(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic Motivation) ส่ิงท่ีผลักดันมาจากภายในตัวบุคคล และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ปัจจัย
ภายนอกท่ีคอยกระตุน้ให้บุคคลเกิดพฤติกรรม (อริสรา เสยานนท,์ 2560) งานวิจยัของธนิศา แสวงพรรค (2559) พบว่า
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อท่องเท่ียวของผูบ้ริโภคหญิงโสดวยัท างาน และชิตวร ประดิษฐ์รอด 
(2559) พบว่า แรงจูงใจในการท่องเท่ียวส่งผลต่อการท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ท่องเท่ียว ทั้งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว เพราะนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่ีเรียกว่า
แรงจูงใจภายใน และส่ิงล่อใจหรือท่ีเรียกว่าปัจจยัภายนอกซ่ึงท าหน้าท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการท่องเท่ียว 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย  
 
                       ตวัแปรตน้                                                                                     ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กอรบแนวคิดของการวิจยั  
 

วธีิการศึกษา 
 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางอินเตอร์เน็ท ประชากรท่ีเลือกท า

การวิจยัเร่ิมตน้ท่ีอาย ุ21 ปีข้ึนไป เป็นคนไทยเท่านั้น จ านวน 384 คน จากวิธีการค านวนขนาดตวัอย่างสูตรท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรของคอแครน (Cochran, 1953) สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเฟซบุ๊ค
การท่องเท่ียว (Facebook Group) ทั้งหมด 6 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 64 ชุด เป็นระยะเวลา 21 วนั (1 – 21 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564) เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ผ่านระบบกูลเก้ิล
ฟอร์ม (Google Form) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ส่วน
ท่ี 2 อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงในการท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 3 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ทศันคติเร่ืองศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 15 ขอ้ ส่วนท่ี 4 แรงจูงใจในการท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 11 
ขอ้ ส่วนท่ี 5 ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 4 ขอ้ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ด้วยการทดสอบค่า Reliability ส าหรับแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงและเก็บข้อมูลแล้ว น าไปทดสอบค่า 
Reliability จากวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient โดยค่า Reliability ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1951) ผลการ
วิเคราะห์ค่า Reliability พบว่า ตวัแปรยอ่ยทุกตวัมีค่า Reliability ผา่นเกณฑท่ี์ 0.7 โดยตวัแปร ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพ
ทางการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นการเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก Reliability 0.919 0.936 0.939 ตามล าดบั 
ตวัแปรแรงจูงใจ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก Reliability 0.885 0.930 ตามล าดบั ตวัแปรความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี Reliability 0.941  

ทัศนคตทิี่มีต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว  
1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
2. การเขา้ถึง (Access) 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 
วิไลวรรณ สว่างแกว้ (2561) 

แรงจูงใจ 
1. แรงจูงในภายใน 
2. แรงจูงใจภายนอก 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) 

อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 
วุฒิ สุขเจริญ (2559), นริศา มจัฉริยกุล (2559) 
(2559) 

ความตั้งใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี 

Billy Bai,Clark Hu (2009) 

H1 

H2 

H3 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานในรูปการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  การหาอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average Costing) ในแต่
ละส่วนดงัน้ี 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยแสดงค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) 1.2 การวิเคราะห์ตวัแปรใน
งานวิจัย ได้แก่ อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว แรงจูงใจ ความตั้งใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ผูวิ้จยัท าการรวมคะแนนแต่ละด้านท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในแต่ละตวัแปรใช ้ถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Costing) 2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีการ
วิเคราะห์ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 2.1 ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA เพ่ือตรวจสอบว่าค่าเฉล่ียของความตั้งใจ
ในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิงแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
2.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์และสมาการเชิงเส้น
ระหว่างตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอก ต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิงจงัหวดัราชบุรี 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิง ต่อความตั้งใจใน

การเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21 -30 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  
การวิเคราะห์ขอ้มูลอิทธิพลกลุ่มอา้งอิงพบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลท่ีมีต่อความสนใจและเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือเพ่ือน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.4 หรือคิดเป็นจ านวน 163 คน  และเม่ือน ามาจัด
อนัดบัพบว่าผูมี้อิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือเพ่ือน โดยมีค่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 138.167 
เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกกลุ่มอา้งอิงพบว่าไดรั้บขอ้มูล/ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย โดยคิดเป็น
ร้อยละ 35.9 หรือคิดเป็นจ านวน 138 คน 

สรุปผลการศึกษาจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นในภาพรวม ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว 3 มิติ ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึง ส่ิง
อ านวยความสะดวก แรงจูงใจ 2 มิติ ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก ในระดบัเห็นดว้ยโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.76 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรีอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.93 รองลงมาคือแรงจูงใจภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.92 แรงจูงใจภายนอก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ส่ิง
ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.82 การเขา้ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.57 และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.46 
ตามล าดบั 
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การวิเคราะข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 
 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลสูงสุด ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบรายการระหว่างกลุ่มอา้งอิง
ท่ีมีอิทธิพลสูงสุด 

 X S.D. ค่าสถิตทิดสอบ F Sig. 
ครอบครัว 3.866 1.045 

1.592 0.176 
เพ่ือน 4.067 0.887 
คนรัก 3.843 1.128 
บล็อกเกอร์(ดา้นการท่องเท่ียว) 3.754 0.665 
ผูน้ าเท่ียว(ไกด)์ 4.000 0.000 

 
     จากตารางท่ี 1 พบว่าค่า x แสดงถึงค่าเฉล่ียความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิงของแต่ละกลุ่มอยูร่ะหว่าง 
3.754 ถึง 4.067 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บอิทธิพล
จากกลุ่มอา้งอิงใด กลุ่มตวัอย่างมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั มีค่า 
Sig. คือ 0.176 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  Multiple Regression Analysis 
การสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี  
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาอิทธิพลส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว
แคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี 
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวแคมป้ิง B Std. Error Beta ค่าสถิตทิดสอบ t P - Value 
ค่าคงท่ี 0.255 0.128   1.988 0.048 
ส่ิงดึงดูดใจ 0.179 0.053 0.168 3.394 0.001* 
การเขา้ถึง -0.069 0.047 -0.070 -1.470 0.142 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 0.072 0.040 0.075 1.799 0.073 
แรงจูงใจภายใน 0.471 0.056 0.435 8.352 0.000* 
แรงจูงใจภายนอก 0.296 0.053 0.305 5.612 0.000* 

R = 0.842a, R2 = 0.709, Adjust R2 = 0.706, Std = 0.51635      *ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1184 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี คือ ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ มิติส่ิงดึงดูดใจ และ
แรงจูงใจ 2 มิติ ไดแ้ก่ 1.แรงจูงใจภายใน 2.แรงจูงใจภายนอก ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง 
จงัหวดัราชบุรี ไดด้งัน้ี ส่ิงดึงดูดใจ (Beta = 0.179) จูงใจภายใน (Beta = 0.471) แรงจูงใจภายนอก (Beta = 0.296)  

จากตารางสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  
     Yi = 0.255 + 0.179 (X1) + -0.069 (X2) + 0.072 (X3) + 0.471 (X4) + 0.296 (X5) 
     Yi = 0.255 + 0.179(ส่ิงดึงดูดใจ) + -0.069(การเขา้ถึง) + 0.072(ส่ิงอ านวยความสะดวก) + 0.471(แรงจูงใจ
ภายใน) + 0.296 (แรงจูงใจภายนอก) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
สมมติฐานที่ 1 (H1) อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่แตกต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเที่ยวแคมป้ิง จังหวดั

ราชบุรี แตกต่างกัน 
จากผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดั

ราชบุรีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สมมติฐาน 2 (H2) ทัศนคติที่มีต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว

แคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียวด้านส่ิงดึงดูดใจส่งผลต่อความตั้งใจในการ

เดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.2 ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึงส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จากผลการวิจยัพบว่า การเขา้ถึงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง 
จงัหวดัราชบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จากผลการวิจยัพบว่า ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

สมมตฐิาน 3 (H3) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี 
สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 แรงจูงใจภายในส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จาก

ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจภายในส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานยอ่ยท่ี 3.2 แรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จาก
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่าแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
เร่ืองศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแคมป้ิงควรเน้นเร่ืองส่ิงดึงดูดใจเป็นหลกั เช่น สภาพแวดลอ้ม ความสวยงาม

ของแหล่งท่องเท่ียว เพราะส่งผลต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียว โดยท่ีการเขา้ถึงและส่ิงอ านวยความสะดวกไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจ เพราะฉนั้นควรวางแผนในการพฒันาปรับปรุงให้รอบครอบหากตอ้งการพฒันาศกัยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว นอกจากสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรณ์ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ อากาศท่ีดีท่ีถูกจดัอยู่ในดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
ซ่ึงควรค านึงว่าหากพฒันานอกเหนือจากด้านส่ิงดึงดูดแลว้การพฒันาจะส่งผลกระทบต่อส่ิงดึงดูดใจท่ีสามารถ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวลดลงหรือไม่ ดงันั้นควรพฒันาสถานประกอบการในแต่ละแหล่งให้มี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีความแตกต่างในการออกแบบพ้ืนท่ีกางเตน็ท ์เช่นตน้ไมท่ี้แตกต่างกนัอาจเป็นป่าไผ ่ป่าเตง็รัง 
ตามแต่ละพ้ืนท่ี หรือการท าพ้ืนท่ีเลียนแบบภูเขาแมส้ถานประกอบการจะอยูบ่ริเวณริมน ้าเพ่ือให้เกิดความแตกต่าง
ในแต่ละสถานประกอบการแคมป้ิง 

ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอีกทั้งแรงจูงใจภายในเป็นจยัจยัท่ีส่งผลท่ีสุดเช่นกันโดยแรงจูงใจ
ภายในของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คือเพ่ือการพกัผ่อนร้อยละ 4.23 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดในการเก็บขอ้มูล
ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการควรจดัระเบียบการเขา้พกัไม่ให้เกิดความหนาแน่น มีกฎระเบียบการ
ปฏิบติัให้ชดัเจนไม่ให้เกิดการรบกวนนักท่องเท่ียวท่ีต้องการพกัผ่อน โดยเฉพาะเร่ืองการใช้เสียงและการท า
กิจกรรมในตอนกลางคืนเน่ืองจากในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามในกลุ่มเฟซบุ๊ก ได้มีค าแนะน าจากผูต้อบ
แบบสอบถาม ในกรณีท่ีตอ้งการพกัผอ่นแต่สถานประกอบการไม่สามารถดูแลความเรียบร้อยของนกัท่องเท่ียวใน
หลายๆกลุ่มได้ แต่หากการจัดการดีข้ึนความตั้งใจในการท่องเท่ียวแคมป้ิงจะมากข้ึนเช่นกัน ดงันั้นทางสถาน
ประกอบการควรมีกฎท่ีชดัเจน และการดูแลท่ีเขม้งวด รวมไปถึงมีพ้ืนท่ีโซนพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
ความสงบซ่ึงสามารถท าให้สถานประกอบการได้รายได้ท่ีสูงข้ึนจากการบริการในรูปแบบพิเศษเฉพาะกลุ่ม 
นอกเหนือจากการพกัผอ่นแลว้ส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ การหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดงันั้นควรมี
พ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมส าหรับการแคมป้ิง ไดแ้ก่ ลานท ากิจกรรมรอบกองไฟช่วงกลางคืน และจุดท่ีสามารถ
ท าอาหารรับประทานดว้ยตนเอง 

การกระตุน้ความตั้งใจในการท่องเท่ียวแคมป้ิงดว้ยแรงจูงใจภายนอก โดยส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจคือ
สภาพอากาศ สภาพภูมิทศัน์ และกิจกรรมเสริมด้านต่างๆท่ีกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวแคมป้ิง ดงันั้นสถาน
ประกอบการควรจดักิจกรรมในบริเวณท่ีพกั เช่น จุดเล่นน ้ า พายเรือ พายซัพบอร์ด และเคร่ืองเล่นทางน ้ า อีกทั้ง
ร่วมกับภาครัฐบาลจัดกิจกรรมพิเศษประจ าปี เช่น เทศกาลแคมป้ิง จ.ราชบุรี ท่ีจัดแสดงโชว์ต่างๆหรือมีงาน
คอนเสิร์ตแสดงในงานเทศกาล 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

 
การเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านกูลเก้ิลฟอร์ม (Google Form) แต่ทั้งน้ี

ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวบางท่านไม่ไดส้นใจในการท่องเท่ียวแคมป้ิงจริงแมว้่า
ผูวิ้จยัจะมีค าถามคดักรองเก่ียวกบัความสนใจการท่องเท่ียวแคมป้ิง และความตั้งใจในการอ่านค าถามหรือตอบ
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ค าถามยงัไม่มีประสิทธิภาพ หากผู้ศึกษาวิจัยไม่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถให้ค่าตอบแทนผู้ท่ีท  า
แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีได ้ผลจากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป  

 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า อิทธิพลกลุ่มอา้งอิง ทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการท่องเท่ียว และแรงจูงใจ 

ส่งผลทิศทางเดียวกนักบัความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี จากการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิ
ค่าสหสมัพนัธ์โดยมีค่านยัส าคญัท่ี 0.001 และพบว่าอิทธิพลกลุ่มอา้งอิง ศกัยภาพทางการท่องเท่ียว และแรงจูงใจ ท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง มีเพียง 3 มิติ ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอก ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 0.000 0.000  ตามล าดบั ซ่ึงมีนยัส าคญั 0.05 และไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวไดแ้ก่ อิทธิพลกลุ่มอา้งอิง ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี และงานวิจยัก่อนหนา้ ซ่ึงอาจเกิดจากงานวิจยัก่อนหนา้ไดจ้ดัท าไวน้านแลว้ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปการศึกษาในเร่ืองอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียว แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิง ต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแคมป้ิง จงัหวดัราชบุรี ควรตอ้งมีการ
น ากลับมาทบทวน และศึกษาอีกคร้ังกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวแคมป้ิงในจังหวัดอ่ืนๆเพ่ือ
เปรียบเทียบและยืนยนัผลการศึกษา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรและความผูกพนัต่อ
องค์กร ของพนักงานบริษทัผลติเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จังหวดัขอนแก่น 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTECEDENTS OF EMPLOYEE 
ENGAGEMENT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT OF THE EMPLOYEE 
OF ABC BEVERAGE COMPANY LIMITED, KHON KAEN PROVINCE 

      
              นันธิกานต์มณ ีแสนประเสริฐ1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 

Nunthikanmanee Sanprasert and Tipvanna Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 2) ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กร  
3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีสงักดัฝ่ายต่างกนักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รและปัจจยั
ความผกูพนัต่อองค์กร และ 4) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรกบัปัจจยัความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ใชแ้บบสอบถามมีกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 245 
คน วดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น คือ ลกัษณะงานของพนกังาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร
และการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน วดัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 5 ดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 
ด้านเอกลกัษณ์ของพนักงาน ด้านความมุ่งมัน่ของพนักงาน ด้านความภกัดีของพนักงาน และด้านสมรรถนะของ
พนกังาน ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง พนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร แตกต่าง และพนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสมรรถนะของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร มี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน, ควำมผูกพันต่อองค์กร, บริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ำกัด 

 

Abstract 
This study aimed to study 1) the antecedents of employee engagement, 2) the employee engagement, 3) the 
comparison of the differences between the employees in different departments and the antecedents of employee 
engagement and the employee engagement, and 4) the relationship between antecedents of employee engagement 
and employee engagement of the employee at ABC beverage Company Limited, Khon Kaen Province.  
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Survey research was used  as a research strategy. Questionaired was used to collect data from 245 samples. Three 
dimensions of antecedents of employee engagement : job characteristics, perceived organizational support and 
perceived supervisor support and five dimensions of employee engagement: employee satisfaction, employee 
identification, employee commitment, employee loyalty and employee performance were measured. Results found 
the company had a high level of employee engagement. Employees in different departments rated  the three 
dimensions of antecedents of employee engagement significant differently, but rated the five dimensions of 
employee engagement not significant differently except the employee performance dimension. There was 
relationship between antecedents of employee engagement and employee engagement. 
 
Keywords: Antecedents of Employee Engagement, Employee Engagement, ABC Beverage Company Limited 
 

1. บทน า 

 
ในการด าเนินธุรกิจ ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นส่ิงส าคญัในการท าธุรกิจ องค์กรจึงตอ้งให้ความส าคญัเก่ียวกับ

ทรัพยากรมนุษย ์เพราะเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจขององค์กร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเป็นผูน้ าในการ
พฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะพนกังาน การบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมมี
ความยุติธรรม การเติบโตในอาชีพการท างาน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบัองคก์ร
อยา่งย ัง่ยืน ปัจจยัส าคญัอีกประการท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บัองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน คือความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน เม่ือพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร ส่งผลให้พนกังานมีความพึงพอใจในงาน มีความมุ่งมัน่
และการมีส่วนร่วมของพนกังานต่อองค์กร ความตั้งใจท่ีจะอยู่ต่อในองค์กรน้ีเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรและส่งมอบ
ค ามัน่สญัญาท่ีมีต่อสงัคม ดงั (Kahn, 1990) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าพนกังานมีส่วนร่วมในงานก็จะมีความกระตือรือร้นใน
การท างานจะปฏิบติังานตามบทบาทของตนอย่างมุ่งมัน่ โดยพนกังานจะแสดงออกทางพฤติกรรม การรับรู้และ
อารมณ์ในเชิงบวก  

บริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น มีวิสัยทศัน์เราจะเป็นบริษทัชั้นน ามุ่งสู่มาตรฐานระดบัโลก 
บริษทัมีนโยบายให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพ ตน้ทุน ประสิทธิภาพ บุคลากร ชุมชนสมัพนัธ์ และส่ิงแวดลอ้มใน
การท างาน ในปัจจุบนับริษทัมีพนกังานทั้งหมด 635 คน (บริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น, 2564) 
โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมบ ารุง และฝ่ายบริหาร ซ่ึง
ลกัษณะของการท างานในแต่ละฝ่ายจะแตกต่างกนัตามบทบาทหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งรักษา
บุคลากรท่ีมีทกัษะตรงกบังานให้มีความผูกพนัต่อองค์กร ในอนาคตจะท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ของบุคลากรท่ีมีทกัษะตรงกบังาน ซ่ึงหากมีการเขา้ไปศึกษาถึงความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานทั้ง 3 ฝ่าย จะท า
ให้ทราบถึงระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัใด และท าให้ทราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงาน เพ่ือบริษทัจะได้หาแนวทางแก้ไข และเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์กรให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของพนกังานเพ่ือให้พนกังานรักในองคก์รและอยูก่บัองคก์รอยา่งย ัง่ยืน   

ดงันั้นผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั 
จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ศึกษาปัจจยั
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ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีท างานในสงักดัฝ่ายต่างกนั 
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานและปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) 

1.1 ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กร 
Kahn (1990) นิยามความหมายของค าว่าความผูกพนัต่อองค์กรในทางจิตวิทยาว่า พนักงานจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการท างานและมีผูน้ าท่ีมีมุมมองในการท างานในทิศทาง
เดียวกนั โดยอา้งอิงจาก 3 ตวัแปรหลกั ประกอบดว้ย ร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์    

Saks (2006) ไดข้ยายแนวคิดเร่ืองความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานประกอบดว้ย ความผกูพนัใน
งานและความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร โดยพนกังานท่ีมีความผูกพนัในงานจะมีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ การไดรั้บการสนบัสนุนและการยอมรับจากหวัหน้างาน ไดรั้บรู้ทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์ร การมีส่วนรวมในองคก์ร ซ่ึงส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน  

  Kumar and Pansari (2015) ไดอ้ธิบายถึงความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานมีโครงสร้างหลากหลายมิติ 
ซ่ึงประกอบดว้ยทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความพึงพอใจ
ของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน และดา้น
สมรรถนะของพนกังาน 

1.2 ความส าคญัของความผูกพันต่อองค์กร 
  Lockwood (2007) ไดใ้ห้ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร ไวว้่าพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร

มากจะทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ิมมากข้ึนมีความภกัดีต่อองค์กรมากข้ึน และเป็นตวัขบัเคล่ือนองคก์ร
กา้วไปสู่เป้าหมายสูงสุดส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 

Robertson and Markwick (2009) ได้ให้ความส าคญัของความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานว่าความ
ผกูพนัต่อองคก์รแสดงให้เห็นอยา่งสม ่าเสมอว่าเป็นส่ิงท่ีพนกังานมอบให้กบัองคก์ร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร
เม่ือพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รจะแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ความทุ่มเท และการสนบัสนุนองคก์ร  

1.3 การวัดความผูกพันต่อองค์กร 
Kumar and Pansari (2015) ไดมี้การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยท าการวดั

ประสบการณ์ 5 ดา้น ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้น
ความภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังานจ านวน 20 ขอ้ และวดัระดบัประสบการณ์ของพนกังานต่อ
องคก์ร โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
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     2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Antecedents of Employee Engagement) 

              2.1 ความหมายของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
           Saks (2006) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ซ่ึงความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานจะเกิดจากความผกูพนัในงานและความผกูพนัต่อองคก์รโดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานท าให้พนกังานเกิดความผกูพนัในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 1) 
ลกัษณะของงาน 2) การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 3) การรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน 4) รางวลัและการ
ยอมรับ 5) ความยติุธรรมในการจ่ายผลตอบแทน และ 6) ความยติุธรรมในการท างาน                  
  Vance (2006) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลความผูกพันและความมุ่งมั่นของพนักงานโดยมี
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัซ่ึงจะท าให้พนกังานมีความผูกพนัและความมุ่งมัน่ในการท างาน มีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี 
1) การเพ่ิมคุณค่างาน 2) การสรรหาโดยการยกย่องคุณสมบติัของงานท่ีน่าสนใจ 3) การคดัเลือกพนักงานท่ีมี
ประสิทธิผล 4) การฝึกอบรมและการพฒันา 5) ค่าตอบแทน และ 6) การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
             2.2 การวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
  Saks (2006) ได้อธิบายว่าได้มีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ว ัดปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน มีทั้งหมด 6 ดา้น จ านวนค าถาม 39 ขอ้ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทั้ง 6 ดา้น 
มีดงัน้ี 1) ลกัษณะของงาน 2) การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 3) การรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน 4) รางวลั
และการยอมรับในบทบาท 5) ความยติุธรรมในการท างาน และ 6) ความยติุธรรมในการจ่ายผลตอบแทน  
 
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2563) ไดท้ าการศึกษาการวดัความผูกพนัต่อองค์กร กรณี
ของบุคคลากรในท่ีว่าการอ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อ
องค์กร 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัต่อองค์กรระหว่างพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน ผล
การศึกษาพบว่าพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัสูง พนกังานท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองค์กรร้อยละ 20.90 
อายุงานท่ีแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรและการเป็นผูส้นับสนุนองค์กรแตกต่างกนั และความผูกพนัต่อ
องคก์รดา้นความพึงพอใจของพนกังาน และดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน มีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูส้นับสนุน
องคก์ร  

ปรัชญา ลางคุลานนท์ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2563) ไดท้  าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัใน
องคก์รของบุคลากรและความภาคภูมิใจแห่งตน ในเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์กร 2) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์กรและความผูกพนัต่อองค์กร ผลการศึกษาพบว่าพนกังานมี
ความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

สุพตัรา ศรีกระทุม และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2563) ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตนใน
องค์กรและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเทศบาลนครแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี วตัถุประสงค์
การศึกษา 1) ศึกษาความความผูกพนัต่อองค์กร 2) ศึกษาความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์กร และ 3) ความสัมพนัธ์
ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กร ผลการศึกษาพบว่าความภาคภูมิใจแห่งตนใน
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องคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบับ่อยคร้ังมาก และมีคะแนนความผกูพนัต่อองคก์รท่ี 83.32 
คะแนน ซ่ึงสามารถบอกไดว้่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

Iqba, Shabbir, Zameer, Khan and Sandhu (2017) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัและผลท่ีตามมาของ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในภาคธุรกิจ สินคา้อุปโภค และบริโภค ประเทศปากีสถาน วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาเพ่ือส ารวจความผูกพนัต่อองค์กร ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัและผลท่ีตามของความผูกพนัต่อ
องค์กร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นผลตอบแทนและการ
ยอมรับมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการฝึกสอนและ
การฝึกอบรมไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 
2.3 กรอบแนวคดิของการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดเ้สนอกรอบแนวคิดของการศึกษา โดยมีสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี สมมติฐานท่ี 1 (H1) พนกังานท่ี
สังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน สมมติฐานท่ี 2 (H2) พนกังานท่ี
สงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั และสมมติฐานท่ี 3 (H3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษา รายละเอียดดงั
แสดงในรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รและความผกูพนั
ต่อองคก์ร ของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 

H1 

H2 

H3 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
1. ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 
2. ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน 
3. ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน 
4. ดา้นความภกัดีของพนกังาน 
5. ดา้นสมรรถนะของพนกังาน 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
1. ลกัษณะงานของพนกังาน 
2. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและหวัหนา้งานของ
พนกังาน 

 

1. พนกังานฝ่ายผลิต 
2. พนกังานฝ่ายบริหาร 
3. พนกังานฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมบ ารุง 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1193 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานท่ีท างานในบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั 
จังหวดัขอนแก่น จ านวน 635 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากการค านวณจากสูตร Cochran ในปี 1977 
(Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001) ซ่ึงเป็นสูตรท่ีใชส้ าหรับค านวณ Categorical Data  ดงันั้นขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง
ของพนกังานทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งหมด จ านวน  245 คน  ประกอบดว้ยพนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 110 คน ฝ่ายบริหาร 
จ านวน 75 คน และฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมบ ารุง จ านวน 60 คน  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูท้  าแบบสอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบ

มาตรจดัล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อายกุารท างาน และฝ่ายท่ีพนกังานสังกดั    
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลกัษณะงานของพนกังาน ซ่ึงดดัแปลงมาจาก (Saks, 2006) ท าการ

วดัลกัษณะงาน 6 ขอ้ โดยใชม้าตรวดั 5 ระดบั โดยมีระดบัของประสบการณ์ 1 คือ นอ้ยท่ีสุด และ 5 คือ มากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและหัวหน้างานของพนกังาน ซ่ึงดดัแปลงมา

จาก (Saks, 2006) ท าการวดัการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร 8 ขอ้ และการรับรู้การสนบัสนุนจากหัวหน้างาน 4 
ขอ้ โดยใชม้าตรวดั 5 ระดบั โดยมีระดบัความคิดเห็น 1 คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 5 คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงดดัแปลงมาจาก (Kumar and Pansari, 2015) ท า
การวดัประสบการณ์ 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่
ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังาน รวมทั้งหมด 20 ขอ้ โดยใชม้าตรวดั 5 
ระดบั โดยมีระดบัความคิดเห็น 1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง และ 5 คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ค านวณคะแนนปัจจยัความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน คะแนนรวมทั้ง 20 ข้อ 100 คะแนน  เพ่ือแบ่งระดบัความผูกพนัต่อองค์กรตาม 
(Kumar and Pansri, 2015) คะแนนรวม 40-59 หมายถึง พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์กรแต่มีบางด้านท่ีต้องให้
ความสนใจอย่างเร่งด่วน คะแนนรวม 60-79 หมายถึง พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัสูงแต่ยงัควร
ปรับปรุงในบางรายขอ้ คะแนนรวม 80-100 หมายถึง พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัสูง องค์กรมีการ
ปฏิบติัท่ีดี 
 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance) และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test ใช้สถิติในการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression Analysis 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
  

4.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด 
จงัหวดัขอนแก่น 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น รายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 2 ร้อยละ ของพนักงานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด จังหวดัขอนแก่น จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายกุารท างาน และพนกังานสงักดัฝ่าย 

 
จากรูปท่ี 2  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 245 คน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.00 อายุอยู่

ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.37 ระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.90 รายไดต่้อเดือนอยู่
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.70 อายุการท างานอยู่ในช่วง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.30 และ
พนกังานสงักดัฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 44.90   

4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด 
จงัหวดัขอนแก่น    

ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ทั้ง 3 ดา้น รายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 3 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  
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จากรูปท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ียของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ด้านลกัษณะงานของ
พนกังาน ขอ้ย่อยส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมีประสบการณ์มาก ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และ
ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ขอ้ยอ่ยส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 
4.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด จงัหวดัขอนแก่น   
ขอ้มูลปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้ง 5 ดา้น และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม รายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของขอ้มูลปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  
 

จากรูปท่ี 4 พบว่าค่าเฉล่ียของปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจของ
พนักงาน ด้านเอกลักษณ์ของพนักงาน ด้านความมุ่งมั่นของพนักงาน ด้านความภักดีของพนักงาน และด้าน
สมรรถนะของพนกังาน ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คะแนนความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
ทั้ง 5 ดา้น ไดค้ะแนน 84.01 ซ่ึงอยูใ่นช่วงคะแนนรวม 80-100 หมายถึง พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 
องคก์รมีการปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงแสดงว่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง (Kumar and Pansari, 2015)   

4.1.4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่สังกัดฝ่ายที่แตกต่างกัน กับปัจจัยที่ส่งผล ต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 
 

   หมายถงึ  เห็นดว้ยอย่างยิง่ 
   หมายถึง เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตามฝ่ายท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ฝ่ายทีพ่นักงานสังกดั 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวศิวกรรม ซ่อมบ ารุง 
ดา้นลกัษณะงานของพนกังาน 3.42a 3.59ab 3.74b 
ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 3.76a 3.86a 3.90a 
ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหัวหนา้งาน 3.58a 3.74ab 3.89b 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แตกต่างกนั 

ในดา้นลกัษณะงานของพนกังาน และดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหน้างาน ส่วนดา้นการรับรู้การสนับสนุน
จากองคก์ร พบว่าพนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

4.1.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่สังกัดฝ่ายที่แตกต่างกัน กับปัจจยัความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตามฝ่ายท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
ฝ่ายทีพ่นักงานสังกดั 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวศิวกรรม ซ่อมบ ารุง 
ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 4.08a 4.06a 4.18a 
ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน 4.33a 4.28a 4.33a 
ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน 4.36a 4.39a 4.29a 
ดา้นความภกัดีของพนกังาน 4.24a 4.20a 4.20a 
ดา้นสมรรถนะของพนกังาน 3.71a 3.83ab 3.98b 

*ค่าเฉลี่ยที่มีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
หมายเหตุ abc หมายถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รกบัฝ่ายงานต่างๆ ที่ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยวธีิ 
Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของ

พนกังาน และดา้นความภกัดีของพนกังาน พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสมรรถนะของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

4.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกับปัจจัยความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากัด จงัหวดัขอนแก่น 

ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกับปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น แสดงดงัตารางท่ี 3 ถึง 8 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรกบั ปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

 ค่าคงที่ 1.488 0.131  11.393 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 0.465 0.041 0.563 11.299 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 0.224 0.036 0.311 6.234 0.000 
R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.793b, R2 = 0.629, Adjusted R2 = 0.626, F = 38.867, VIF = 1.620,  
Durbin Watson = 1.686 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และดา้น

การรับรู้การสนบัสนุนจากหัวหน้างาน  มีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความพึงพอใจของ
พนกังาน อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กบัปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องค์กร 
ด้านเอกลักษณ์ของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients Std. 
Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

 ค่าคงที่ 1.943 0.190  10.230 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 0.508 0.049 0.576 10.376 0.000 
 ดา้นลกัษณะงานของพนักงาน 0.120 0.050 0.133 2.390 0.018 
R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.649b, R2 = 0.422, Adjusted R2 = 0.417, F = 5.712,  VIF = 1.289,   
Durbin Watson = 1.790 

  
จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และดา้น

ลกัษณะงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน กบัปัจจยั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องค์กร 

ด้านความมุ่งม่ันของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

ค่าคงที่ 2.513 0.209  12.034 0.000 
ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 0.362 0.054 0.423 6.729 0.000 
ดา้นลกัษณะงานของพนกังาน 0.127 0.055 0.145 2.301 0.022 
R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.508b, R2 = 0.258, Adjusted R2 = 0.252, F = 5.297,  VIF = 1.289, 
 Durbin Watson = 1.828 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และดา้น
ลกัษณะงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กบัปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องค์กร 
ด้านความภักดีของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

ค่าคงที่ 2.263 0.211  10.737 0.000 
ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 0.511 0.054 0.517 9.414 0.000 

R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.517a,  R2 = 0.267,  Adjusted R2 = 0.264,  F = 88.617,  VIF = 1.000, 
 Durbin Watson = 1.906 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร มีความสัมพนัธ์ 

กบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความภกัดีของพนกังาน อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กบัปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ดา้นสมรรถนะของพนกังาน  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่องค์กร 

ด้านสมรรถนะของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

 ค่าคงท่ี 0.791 0.230  3.431 0.001 
 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 0.445 0.073 0.380 6.132 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน            0.355                       0.063 0.346   5.587           0.000 
R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.653b, R2 = 0.427, Adjusted R2 = 0.422, F = 31.220,  VIF = 1.620, Durbin 
Watson = 2.087 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร และดา้น

การรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหน้างาน  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ดา้น
สมรรถนะของพนกังาน อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1199 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กบัปัจจยัความผูกพนัต่อ
องคก์ร  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่องค์กร 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

Unstandardized 
(B) 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

 ค่าคงท่ี 1.817 0.140  12.975 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 0.462 0.042 0.615 11.012 0.000 
 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจาก  หวัหนา้งาน 0.091 0.035 0.138 2.573 0.011 
ดา้นลกัษณะงานของพนกังาน 0.079 0.037 0.102 2.135 0.034 
R, R2, Adjusted R2, F, VIF,  
Durbin Watson 

R = 0.763c, R2 = 0.583, Adjusted R2 = 0.578, F = 4.560, VIF = 1.319, 
 Durbin Watson = 1.795 

  
จากตารางท่ี  8 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหน้างาน และดา้น
ลกัษณะงานของพนกังาน พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.763c ค่าสมัประสิทธ์ิ (R2) เท่ากบั 
0.583 ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.578  F เท่ากบั 4.560 ค่า VIF เท่ากบั 1.319 และค่า Durbin 
Watson เท่ากบั 1.795    

จากตารางท่ี 8 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ดา้นการรับรู้
การสนบัสนุนจากหัวหน้างาน และดา้นลกัษณะงานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ปัจจยัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ คือ ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความ
มุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังานอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ            

 
4.2 อภิปรายผล    

 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงานของพนกังาน ดา้นการรับรู้การ

สนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน พบว่าขอ้ยอ่ยดา้นลกัษณะงานของพนกังานส่วน
ใหญ่มีระดบัของประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและการรับรู้การสนบัสนุน
จากหัวหน้างานของพนกังาน ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย  การศึกษาปัจจยัความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังาน ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้น
ความภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังาน  ส่วนใหญ่ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
และคะแนนความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง ไดค้ะแนน 84.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
ของ (Kumar and Pansari, 2015) ท่ีพบว่าความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความพึง
พอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน และดา้น
สมรรถนะของพนกังาน  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ, 2563) 
ได้ท าการศึกษาการวดัความผูกพนัต่อองค์กร กรณีของบุคคลากรในท่ีว่าการอ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 
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การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร และปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า พนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร แตกต่างกนัในดา้นลกัษณะงานของพนกังาน และดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหน้างาน ส่วนดา้น
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ และพนักงานท่ีสังกัดฝ่ายท่ี
แตกต่างกนั มีปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ดา้นสมรรถนะของพนกังานท่ีแตกต่างอย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของ
พนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังาน อยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ และค่า VIF มีค่าเท่ากบั 1.319 ซ่ึงนอ้ยกว่า 10 นั้นแสดงว่าตวัแปรอิสระทุกตวัแปรไม่เกิดปัญหา
ความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม และค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.795 ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.50-2.50 แสดงว่าความ
คลาดเคล่ือนซ่ึงเป็นตวัแปรสุ่มเป็นอิสระต่อกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ (Saks, 2006) ท่ีพบว่าความ
ผกูพนัในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั 1) ลกัษณะของงาน 2) การรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กร 3) การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 4) รางวลัและการยอมรับ 5) ความยุติธรรมในการจ่าย
ผลตอบแทน และ 6) ความยุติธรรมในการท างาน ซ่ึงองค์ประกอบ ทั้ง 6 ดา้น น้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (Iqba, Shabbir, Zameer, Khan and Sandhu, 2017) 
ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัและผลท่ีตามมาของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นผลตอบแทนและการยอมรับ มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล   

 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรและความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 3 

ดา้น พบว่าขอ้ย่อยส่วนใหญ่ของดา้นลกัษณะงานของพนกังานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมีประสบการณ์มาก ดา้นการ
รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหน้างานของพนกังานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย       

2) ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความภกัดีของ
พนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และคะแนนความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนกังาน ทั้ง 5 ดา้น มีคะแนนความผูกพนัต่อองค์กรรวม 84.01 คะแนน พนกังานมีความผูกพนัต่อ
องคก์รในระดบัสูง องคก์รมีการปฏิบติัท่ีดี 
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4) การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกัน กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร และปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า พนกังานท่ีสงักดัฝ่ายท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะงานของพนกังาน และดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจาก
หัวหน้างาน ส่วนด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ และ
พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจของ
พนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน และดา้นความภกัดีของพนกังาน ยกเวน้ดา้น
สมรรถนะของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ   

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นลกัษณะงานของพนกังาน ดา้นการรับรู้
การสนบัสนุนจากองค์กร และดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากหัวหน้างาน กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ทั้ง 5 
ดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ดา้นความมุ่งมัน่ของพนกังาน ดา้นความ
ภกัดีของพนกังาน และดา้นสมรรถนะของพนกังานมีความสมัพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1) น าเสนอขอ้มูลผลการศึกษาต่อผูบ้ริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีการ
พฒันาองค์กรอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพและยงัสามารถรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้ท างานร่วมกบับริษทั
ไดอ้ยา่งยาวนานและย ัง่ยืน 

2) บริษทัผลิตเคร่ืองด่ืม ABC จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ควรท าการวดัระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี เพ่ือจดัท ากิจกรรมส่งเสริมให้ตรงกบัความตอ้งการของพนักงานเพ่ือให้พนักงานมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รดว้ยความเตม็ใจ  
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ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษทั เอม็ไอเค แอคเค้าติง้ เซอร์วสิเซส จ ากดั 

Service quality factors affecting the services selection of accounting firm of 
MIK Accounting Services Co., Ltd. 

 

นิกลุ ต้ังนิลทรัพย์1 
Nikul Tangninlasap 

 

บทคดัย่อ 
คุณภาพในการให้บริการเป็นทฤษฎีท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจดา้น
ส านกังานบญัชีมีการแข่งขนัท่ีสูง เกิดปัญหาทั้งในดา้นการตดัราคา และคุณภาพในการให้บริการท่ีลดลง งานวิจยัน้ี
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั โดยผนวกเขา้กบัแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการซ้ือ และทฤษฎีคุณภาพในการให้บริการ ทั้งดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) การ
ให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) และการเข้าใจและรู้จกัลูกค้า (Empathy) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลดว้ยการ
สมัภาษณ์ผูท่ี้ใชบ้ริการส านกังานบญัชี บริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั เพ่ือให้เห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าของการให้บริการท่ีจะส่งมอบให้กบัลูกคา้ และเพ่ือปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการ
ท างาน ให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  
 

ค ำส ำคัญ: คุณภำพในกำรให้บริกำร, ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร, ควำมน่ำเช่ือถือ, กำรตอบสนองลูกค้ำ, กำร
ให้ควำมมัน่ใจแก่ลูกค้ำ, กำรเข้ำใจและรู้จักลูกค้ำ 
 

Abstract 
Service quality is a very important theory in the service business. At present, the accounting firm is highly 
competitive. There was a problem in both the price cut. And the reduced quality of service This research aims to 
study the factors affecting the services selection of accounting firm of MIK Accounting Services Co., Ltd. in 
conjunction with the concept of the purchasing process. And the theory of service quality Both the Tangibles, 
Reliability, Responsive, Assurance and Empathy by using data collection methods by interviewing a Customer of 
the MIK Accounting Services Co., Ltd. to reflect the business opportunity. Increase the value of the service that 
will be delivered to the customer. And to improve policies, strategies and work processes to the accord is consistent 
with this research 
 

Keywords: Service quality, Tangibles, Reliability, Responsive, Assurance, Empathy 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: Ntangninlasap@gmail.com 
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1. บทน า 
 

บริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (“MIK”) บริหารงานโดยผูช้  านาญงานท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
20 ปี ทั้งดา้นการบนัทึกบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการตรวจสอบภายใน ดา้นภาษี ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้น
การจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการข้ึนทะเบียนนายจ้างกับส านักงาน
ประกนัสังคม ดา้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมกบักรมสรรพากร และดา้นการท าเร่ืองขอยื่นแบบรายงานต่าง ๆ 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับหน่วยงานราชการทุกแขนง โดย MIK มีความยินดีท่ีจะให้บริการทางด้านบญัชี และให้
ค าปรึกษาในทุกแง่มุมของธุรกิจ ทั้งผูท่ี้สนใจจะจดัตั้งบริษทัใหม่ ผูท่ี้เพ่ิงเร่ิมธุรกิจและไม่สะดวกจะบนัทึกบญัชีดว้ย
ตนเองหรือไม่มีประสบการณ์ทางดา้นการบนัทึกบญัชี ผูท่ี้ตอ้งการผูจ้ดัการงานดา้นบญัชีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผูท่ี้มีธุรกิจขายของออนไลน์และตอ้งการบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้งตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด รวมถึงบุคคลธรรมดาท่ี
มีรายไดจ้ากการท าธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ส าหรับผูท่ี้ก าลงัจะเร่ิมธุรกิจและไม่ทราบขั้นตอนการ
จดจดัตั้งบริษทั MIK สามารถให้บริการจดทะเบียนบริษทัโดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เพียงใชบ้ริการบญัชี
กบั MIK (เวบ็ไซต ์mikaccounting, 2563) 

จากปัญหาการให้บริการท่ีไม่มีคุณภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีรายย่อย ท าให้กลุ่มธุรกิจส านักงานบญัชี  
มีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีกบัผูป้ระกอบการทัว่ไป โดยท าให้ผูป้ระกอบการเห็นว่า การจ้างส านกังานบญัชี ท าให้เกิดแต่
ค่าใชจ่้ายมากกว่าการเป็นประโยชน์กบัองกรณ์ ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ
ในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอม็ไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เจ้าของกิจการท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี MIK จ านวน 27 ราย ซ่ึงมี คุณภาพในการ
ให้บริการ (Service Quality) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง
ลูกคา้ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (เบญชภา แจ้งเวชฉาย, 2561) เป็นตวัแปรอิสระ และ
การเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอม็ไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นตวัแปรตาม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

คุณภาพในการให้บริการ (Service Quality) เป็นเคลด็ลบัท่ีจะท าให้ธุรกิจทางดา้นการให้บริการประสบความส าเร็จ
โดยการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการให้บริการคือความแตกต่างท่ีให้เหนือกว่า
คู่แข่ง และตรงตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ อีกทั้งคุณภาพการให้บริการท่ีดีจะท าให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ซ่ึงในทางกลบักนัแลว้ ถา้คุณภาพในการให้บริการไม่ดี ก็จะท าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขนั
ทนัที (ปรวีร์ ศีรี, 2562) 

 (เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2561) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพการบริการ เป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัจากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้น สามารถช้ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัคุณภากการให้บริการทั้ง 5 ดา้น คือ ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองลูกคา้ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
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ขอ้เสนอแนะในการให้บริการมีผลต่อการให้บริการ ให้เป็นไปอย่างท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั โดยมีรูปแบบ ช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้ของลูกค้าท่ีได้รับบริการ โดยการเรียกรูปแบบการคาดหวงั และการรับรู้น้ีว่า 
Model of Service Quality Gaps (ภทัร ภทัรมโน, 2558) ประกอบดว้ยช่องว่าง 5 ประการ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป โดยผูบ้ริโภค
จะใชพ้ฤติกรรทางดา้นจิตใจ และทางดา้นกายภาพ โดยเป็นการตดัสินใจเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงผูซ้ื้อมกัจะตอ้ง
ตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้ และบริการอยู่เสมอ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มูลเป็นตวัแปรส าหรับการ
ตดัสินใจ (วิศิษฏพ์งศ ์พยตัตานนท,์ 2559) 

เม่ือการซ้ือเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคจะท าการตรวจสอบความพึงพอใจหลงัการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยวิธีการเปรียบเทียบ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กับส่ิงท่ีคาดหวงั หากสินค้าหรือบริการเป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีคาดหวงัจะเกิด
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ ในทางกลบักันหากผูบ้ริกโภคไม่ได้รับสินค้าและบริการเท่ากับส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผูบ้ริโภคจะท าการเปล่ียนไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งทนัที และบอกต่อไปให้กับผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ  ซ่ึงวิธีการ
ตรวจสอบถึงความพึงพอใจจากการใชสิ้นคา้และบริการ คือการมีแบบส ารวจความพึงใจ หรือแจง้มาไดท่ี้ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียนจากลูกคา้ (ปกรณ์ พนัธ์จิตวุฒิชยั, 2558) 

การซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นมีกระบวนการความคิดเกิดข้ึนตั้งแต่ยงัไม่มีการซ้ือสินค้าหรือบริการ แต่เกิดข้ึนมา
ก่อนท่ีจะมีการท าการซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการจะด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ การแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
(วิศิษฏพ์งศ ์พยตัตานนท,์ 2559) 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอม็ไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูวิ้จยัจะท าการศึกษาดว้ยวิธีการเขา้สัมภาษณ์เจา้ของกิจการ หรือผูบ้ริหาร ท่ีมีอ  านาจใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอม็ไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

การศึกษาคน้ควา้ จะมีวิธีด าเนินการวิจยัให้ส าเร็จ และมีความแม่นย  าในการศึกษามากท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีวิธีการเก็บ
ขอ้มูลในการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และแบบทุติยภูมิ โดยไดแ้บ่งแยกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
อยา่งชดัเจน ทั้งในดา้นจ านวนประชากรของการศึกษา และวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา อีกทั้งระบุถึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษา และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิจยั 

ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส 
จ ากดั เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยก าหนดให้ผูถู้กสัมภาษณ์ให้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัก าหนดกลุ่มผูถู้ก
สัมภาษณ์โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกเจาะจงผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) 

อีกทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชห้ลายวิธีในการเก็บขอ้มูลควบคู่กนัไป เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
น่าเช่ือถือ ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และมีความชดัเจน ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น จะสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
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การจดัเก็บขอ้มูลท่ีก าหนดไวด้ว้ย นัน่คือการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบก่ึงมีโครงสร้าง 
     กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากรในการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเจา้ของ
กิจการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชีของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั ท่ีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และไม่เป็นเจา้ของกิจการซ ้ ากนัในฐานลูกคา้ของ
บริษทั หากเป็นเจา้ของกิจการท่ีซ ้ า จะใชบ้ริษทัแรกท่ีเขา้มาเป็นลูกคา้ ตั้งแต่เปิดกิจการจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ซ่ึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 7 ราย โดยลูกคา้ทั้งหมดจ านวน 27 ราย เป็นลูกคา้นอกเขตกรุงเทพมหานคร 16 ราย เป็น
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 12 ราย เป็นลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและเจา้ของคนเดียวกนั 3 ราย และลูกคา้ยกเลิก
บริการ 1 ราย ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 7 ราย 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการสัมภาษณ์ตามกลุ่มตวัอย่างซ่ึงใชวิ้ธีการเลือกเจาะจง ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้มีอ  านาจใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านักงานบญัชีของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั ท่ีส านกังานใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่เป็นเจ้าของกิจการซ ้ ากนัในฐานลูกคา้ของบริษทั หากเป็นเจ้าของกิจการท่ีซ ้ า 
จะใชบ้ริษทัแรกท่ีเข้ามาเป็นลูกค้า ตั้งแต่เปิดกิจการจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริการส านักงานบญัชีของ
บริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยค าถามท่ีสอดคลอ้งกบั แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงแยกออกเป็น กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ คุณภาพในการให้บริการ (Service 
Quality) ซ่ึงแยกเป็น ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองลูกคา้ 
(Responsive) การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) และการเข้าใจและรู้จกัลูกค้า (Empathy) รวมถึงพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ โดยไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทั้ง 7 ราย 

ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ 
ในธุรกิจดา้นท่ีปรึกษาท่ีตั้งส านกังานเป็นเพียงสถานท่ี ท่ียืนยนัไดว้่า ส านกังานบญัชี MIK มีตวัตนอยูจ่ริง ในกลุ่ม

ตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า สถานท่ีตั้ง MIK ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาในการจ้างงาน เน่ืองจาก ไม่ไดเ้ดินทางไป
ยงัส านกังานของส านกังานบญัชี MIK แต่ใชวิ้ธีการส่งเอกสาร และรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเจ้าหน้าท่ี 
MIK มาให้บริการถึงสถานท่ีของกลุ่มตวัอยา่ง 

ต่อเน่ืองจากสถานท่ี กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
MIK ว่า ไม่ไดเ้ขา้เยี่ยมชมสถานท่ีของส านกังานบญัชี MIK จึงท าให้ไม่ทราบว่า การจดัเก็บเอกสารเป็นอย่างไร โดย
กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการจดัเก็บเอกสาร เน่ืองจากว่า เป็นหนา้ท่ีตามกฎหมายของส านกังานบญัชี
ท่ีตอ้งเก็บเอกสารเพ่ือให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

ในส่วนของบุคลิกภาพของพนักงาน ส านักงานบญัชี MIK เป็นบริษทัท่ีมีผูบ้ริหารอายุน้อย จึงท าให้การพบ
ผูบ้ริหารแต่ละคร้ัง ผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี MIK จะมีความเป็นกนัเอง ซ่ึงไม่ไดท้  าใหบุคลิกภาพของพนกังานดู
แย่ แต่กลับท าให้เกิดความไว้วางใจ เหมือนบุคคลในครอบครัว จึงท าให้กล้าท่ีจะปรึกษา และพูดคุยอย่าง
ตรงไปตรงมา เน่ืองจากเจา้ของกิจการตอ้งการประหยดัภาษี และมีจุดประสงคเ์ฉพาะเพ่ือเปิดบริษทั 
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ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านด้านความน่าเช่ือถือ 
การดูแลเอาใจใส่ของทีมงาน ส านกังานบญัชี MIK ไดแ้สดงความเห็นว่า มีการดูแลเอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ี

ผูบ้ริหารไม่ไดย้ดัเยียดขายงาน แต่กลบัเป็นท่ีปรึกษา โดยท่ียงัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ และยินดีท่ีให้ค าปรึกษา ตลอดจนเป็น
ลูกค้าแล้ว คุณภาพในการดูแลเอาใจใส่ก็ไม่ลดลง อีกทั้งทีมงานทุกคนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และจบบญัชี
บณัฑิตจึงท าให้เป็นเร่ืองปกติท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ของการท าบญัชี ภาษี รวมไปถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี ซ่ึงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ 

กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัถึงการรักษาสัญญาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอนัดบัต้น เน่ืองจากว่า กลุ่มตวัอย่างบางราย พบการ
บริการท่ีไม่ดีนกั กบัส านกังานบญัชีเดิม หรือผูป้ระกอบวิชาชีพรายบุคคล ท่ีรับปากว่าสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ได ้แต่
หลงัจากตกลงใช้บริการ ก็ไม่สามารถท าได้ ซ่ึงตรงกันข้ามกับทางส านักงานบญัชี MIK ท่ีจะไม่รับปากไปก่อน 
จนกว่าจะแน่ใจว่าสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้ได ้โดยสามารถท าตามสัญญาไดทุ้กประการ 

คุณภาพในการให้บริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างคาดหวงั เน่ืองจาก ส านกังานบญัชี MIK แสดงจุดยืนท่ี
ชดัเจนถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ และเป็นเหมือนหุ้นส่วนของกิจการ หากให้ค าแนะน าท่ีไม่ดี หรือบริการท่ีไม่มี
คุณภาพ ก็จะท าให้บริษทัของกลุ่มตวัอยา่งเกิดความเสียหายได ้ดงันั้น คุณภาพของการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า 
ส านกังานบญัชี MIK มีคุณภาพในการให้บริการดีมาโดยตลอด 

ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านการตอบสนองลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งหลายบริษทั ให้ความเห็นว่า ผูบ้ริหารแจ้งต่อกลุ่มตวัอย่างว่า ในยคุดิจิทลั โลกหมุนเร็วข้ึน ธุรกิจไม่

สามารถอยู่เฉยได ้หากชา้ไปเพียงไม่ก่ีนาที ก็จะท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ โดยผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี MIK 
บอกกบักลุ่มเป้าหมายทุกรายว่า สามารถสอบถามหรือติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ี หรือผูบ้ริหารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงการ
ตอบกลบัของทีมงาน หรือผูบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดีเกินท่ีคาดหวงัไว ้

โดยพนกังานไม่เพียงแค่เป็นผูรั้บสารเพียงอย่างเดียว กลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นถึงว่า ทีมงาน และผูบ้ริหารของ
ส านักงานบัญชี มีความกระตือรือร้นในการท างานมาก รวมไปถึงข่าวสารท่ีส่งมาให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
กลุ่มเป้าหมายบอกว่า รู้สึกถึงความกระตือรือร้นท่ีมากเกินไป เน่ืองจากช่องทางในการพูดคุย จะเป็นการพูดคุยผ่าน 
Application LINE โดยกลุ่มตวัอยา่งบางท่าน เป็นลูกคา้มากกว่าหน่ึงบริษทั จึงท าให้รู้ไดว้่า ทีมงาน และผูบ้ริหาร ให้
ทั้งขอ้มูลข่าวสาร และติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งจนท าให้บางคร้ังรู้สึกมากเกินไป 

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี และผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี MIK เป็นจุดขายของส านกังานบญัชี MIK 
ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดพ้บ โดยทีมงาน และผูบ้ริหาร มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย รวมถึงมีประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจท่ีหลากหลายอีกดว้ย โดยยงัคงมีความรู้ความสามารถท่ีโดดเด่นคือบญัชี และภาษี 

ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความมัน่ใจในการจ้างงานของส านกังานบญัชี MIK เป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก ทีมงาน และผูบ้ริหารมี

ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมไปถึงความรู้ความสามารถในธุรกิจท่ีกลุ่มตวัอย่างประกอบอยู ่ เน่ืองจาก ทุกคร้ัง
ท่ีมีการขอความรู้ หรือปรึกษา ทีมงาน และผูบ้ริการก็ตอบค าถามไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ธุรกิจไม่หยุดชะงกั รวมไปถึง
เป็นประโยชน์ทางดา้นภาษี ท าให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถวางแผนทางดา้นภาษี และประหยดัภาษีไปมากกว่าท่ีผ่านมา 

การส่ือสารให้เขา้ใจเป็นอีกหน่ึงในส่ิงท่ี กลุ่มตวัอยา่งเห็นถึงความส าคญั เน่ืองจากบางคร้ัง เจา้ของธุรกิจเองไม่ได้
เป็นผูติ้ดต่อส่ือสารกบัทีมงาน หรือผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี MIK โดยตรง แต่ให้เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการเป็นผู้
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ติดต่อ การใชศ้พัทท์างวิชาการมากเกินไปก็จะท าให้เกิดความสบัสน จนท าให้ตอ้งถามบ่อยคร้ัง หรือถามเร่ืองเดิม ๆ 
บ่อยคร้ัง 

อีกทั้งทีมงาน และผูบ้ริหารสามารถแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ียาก หรือง่าย ก็จะ
สามารถแกปั้ญหาให้ได ้กลุ่มตวัอย่างยงัให้สัมภาษณ์อีกว่า โดยบางคร้ังเป็นปัญหาท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจ แต่เป็นปัญหา
ทางดา้นภาษีส่วนตวั ทางส านกังานบญัชี MIK ก็สามารถแกไ้ขปัญหาให้ได ้โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิมเติม ซ่ึงถือว่าเป็น 
One Stop Service ท่ีแทจ้ริง 

 
ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านการเข้าใจและรู้จกัลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกไม่ประหลาดใจ ท่ีทีมงาน และผูบ้ริหารใส่ใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลท่ีรู้จกั

กบัผูบ้ริหาร จึงคาดหวงัท่ีจะตอ้งไดรั้บความเขา้ใจทั้งในดา้นความตอ้งการส่วนตวั และความตอ้งการทางดา้นธุรกิจ 
ซ่ึงทีมงาน และผูบ้ริการเป็นคนสนิทกบักลุ่มตวัอย่างเป็นอย่างดี กลุ่มตวัอยา่งจึงคาดหวงัให้ทีมงาน และผูบ้ริหาร 

ของส านกังานบญัชี MIK ตอ้งจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ของผูบ้ริหารและองคก์ร ของตนเองได ้โดยท่ีส านกังานบญัชี 
MIK ก็สามารถท าไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทา้ยสุดส านกังานบญัชีเปรียบเสมือนเคร่ืองเตือนความจ าให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างแจ้งว่า ตั้งแต่ใช้
บริการส านกังานบญัชี MIK ก็ไม่ตอ้งเสียเวลามาท าเอกสารหรือปวดหัวกบัเร่ืองยุง่ยากหลงับา้นอีกเลย ท าให้สามารถ
ไปประกอบกิจการไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยส านกังานบญัชีไม่ใช่เพียงแค่ดูแลองคก์รของกลุ่มตวัอย่าง แต่กลบั
ดูไปถึงผลประโยชน์ส่วนตวัให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มตวัอยา่งอีกดว้ย โดยไม่ตอ้งขอค าปรึกษา 

ข้อสรุปของสมมุตฐิานเร่ืองคุณภาพในการให้บริการด้านการเข้าใจและรู้จกัลูกค้า 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง คาดหวังถึงงานบริการท่ีดีเยี่ยมจากทีมงาน และผู้บริหารของส านักงานบญัชี MIK 

เน่ืองจากว่า เป็นคนรู้จกักนัมาตั้งแต่ก่อนท่ีจะใชบ้ริการ จึงหวงัว่าจะตอ้งไดรั้บบริการท่ีดีจากส านกังานบญัชี MIK ซ่ึง
ก็ไดรั้บการบริการดีท่ีเยี่ยมมาโดยตลอด คุณภาพในการให้บริการไม่ลดลง มีแต่เพียงความกระตือรือร้นท่ีสูงมากจน
บางคร้ังท าให้กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกอึดอดั แต่กลุ่มตวัอยา่งก็เขา้ใจได ้เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของท่ีปรึกษาท่ีจะตอ้งเขา้ไปให้
ความรู้ รวมถึงเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกอยา่งท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะเอกสารส าคญัท่ีใชส้ าคญับนัทึกบญัชี และเอกสารส าคญั
ดา้นภาษี กลุ่มตวัอยา่งจึงมัน่ใจในคุณภาพของการให้บริการของส านกังานบญัชี และคิดว่า คุณภาพในการให้บริการ
เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี โดยไม่ไดส้นใจถึงราคาในการให้บริการท่ีสูงกว่า
ส านกังานบญัชีเจ้าอ่ืน ๆ เพราะไม่ใช่เพียงแค่งานบญัชี หรือภาษี แต่รู้สึกเหมือนเป็นเพ่ือนทางธุรกิจ และเติบโตไป
พร้อม ๆ กนั 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านกระบวนการตดัสินใจซ้ือในส่วนของการคาดหวงั หากบริการเป็นไปตามส่ิงท่ี
คาดหวงั หรือสูงกว่าท่ีคาดหวงัไวจ้ะท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ โดยในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ส านกังานบญัชี ไม่ไดถู้กแบ่งแยกออกมาเป็นบทบาทอย่างชดัเจน เน่ืองจาก กรณีศึกษาเป็นองคก์รขนาดเลก็ มีเจา้ของ
กิจการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงท าให้บทบาททั้ง ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้ เป็น
บุคคลคนเดียวกนั โดยขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ยงัคงผ่านขั้นตอนและกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ืออย่างเป็นระบบ โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้ าการตระหนกัถึงปัญหา คน้หาขอ้มูลข่าวสาร เปรียบเทียบราคา 
ตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัจากการเลือกใชบ้ริการ อยา่งเป็นระบบ 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1209 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การให้บริการ คือ ส่งมอบคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมากไปกว่าคุณภาพท่ีลูกคา้คาดหวงัคือการท่ีส่งมอบบริการ

ไดเ้หนือกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั โดยการทุ่มเท และมีใจรักบริการ อีกทั้งการรักษาคุณภาพไม่ให้ลดลง เป็นส่ิงท่ีจะ
ยืนยนัให้เห็นไดว้่า ธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพ และน่าไวว้างใจ โดยธุรกิจส านกังานบญัชีมีหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีน าไป
ปฏิบติัเพ่ือเป็นแนวทางการให้บริการอยา่งมีคุณภาพนัน่ คือ จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
     โดยจากแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการส านกังานบญัชี โดยท่ี
ผูบ้ริโภคมกัจะคาดหวงัคุณภาพในการไดรั้บบริการท่ีดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบการใหม่ จะมี
ประสบการณ์จากส านกังานบญัชีท่ีอ่ืนมาก่อน ดงันั้นจึงมีการคาดหวงัท่ีสูง หากส านกังานบญัชีสามารถตอบสนอง
การคาดหวงัได ้จะท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ 
     ปัจจยัทั้งทางดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ภายใตแ้นวคิดและทฤษฎีคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือตามหลกัแนวคิดของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีลกัษณะกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยเร่ิมจากตระหนกัถึงปัญหา คน้หาขอ้มูลข่าวสาร เปรียบเทียบราคา ตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัจากการ
เลือกใชบ้ริการ อยา่งเป็นระบบ 
     อีกทั้งกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด เป็นการใชส่ื้อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ เน่ืองจากปัจจุบนั ผูบ้ริโภคใช ้
Social Media ในการหาขอ้มูล โดยท่ีส านกังานบญัชีสามารถสร้าง Social Media ขององค์กรเองข้ึนมา ไม่ใช่เพียง
แค่ไดป้ระชาสัมพนัธ์ ยงัสามารถทราบไดถึ้งผลตอบรับ ขอ้แนะน าติชม โดยท่ีสามารถน ากลบัมาวิเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์ทางการตลาด 
 

5.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลท่ีสอบถามเฉพาะลูกคา้ของบริษทั เอ็มไอเค แอคเคา้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงมี

จ านวนลูกคา้นอ้ย และในการสมัภาษณ์ผูวิ้จยัจ าเป็นตอ้งใชวิ้ธีการพูดคุยให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีให้มาก
ท่ีสุด โดยไม่ใช้ค าถามปลายปิด อีกทั้ งผู ้สัมภาษณ์ต้องใช้ทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างมากเพ่ือท่ีจะให้
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามไดต้รงตามหลกัทฤษฎี โดยไม่ใชค้  าถามท่ีชกัจูงความคิด ทา้ยท่ีสุดกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลท่ีสนิทกบัผูวิ้จยั กรณีศึกษาจึงอาจจะท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีสมัภาษณ์จากเจา้ของธุรกิจจากส านกังานบญัชีอ่ืน อาจะเปล่ียนแปลงไปตามแต่บุคคล 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลท่ีสนิทกบัผูวิ้จยั และกรณีศึกษา จึงอาจจะท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่กลา้ท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา แต่ในการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัจ าเป็นตอ้งใชวิ้ธีการพูดคุยให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
และทฤษฎีให้มากท่ีสุด โดยไม่ใชวิ้ธีการถาม-ตอบ ซ่ึงจะท าให้ผูถู้กสมัภาษณ์ รู้สึกไม่อยากตอบอยา่งตรงไปตรงมา 
รวมถึงตอ้งช้ีแจงผูถู้กสมัภาษณ์ให้เขา้ใจถึงการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยไม่มีผลกระทบในอนาคต 
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อีกทั้งการคน้ควา้อิสระเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการบรรยาย ไม่ค่อยมีขอ้มูลเชิงปริมาณ จึงท า
ให้ผูศึ้กษาไม่มีขอ้มูลทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ไดม้ากนกั ผูวิ้เคราะห์ขอ้มูลตอ้งใชศ้าสตร์ และศิลป์ในการส่ือ
ความให้ผูอ้่านไดเ้ขา้ใจตามท่ีผูวิ้เคราะห์อยากน าเสนอ 

ส าหรับธุรกิจส านกังานบญัชีขนาดเล็ก มีอีกหลายทฤษฎีท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาวิเคราะห์ เช่น แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับตวัแปรเร่ืองการส่ือสารแบบปากต่อปาก เป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็น
ส านักงานบญัชีท่ีเพ่ิงเร่ิมกิจการ การท่ีจะหาลูกค้าโดยการแสดงถึงจุดยืนว่าส านักงานบญัชีเป็นส านักงานท่ีมี
คุณภาพนั้น จบัตอ้งไดย้าก การท่ีมีผูท่ี้เคยใชย้ืนยนัถึงคุณภาพ คาดว่าจะเป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเลือกใชบ้ริการ
ส านกังานบญัชีได ้

อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา หากมีปริมาณท่ีมากอาจจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีกวา้งข้ึน รวมไปถึงการวิเคราะห์
ขอ้มูลในการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ เพ่ือให้มีขอ้มูลเชิงสถิติ มาใชอ้า้งอิง จะสามารถอธิบาย
ออกมาดว้ยตวัเลขง่ายกว่าการอธิบายดว้ยการพรรณนา 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาระยะท่ี 1 ของการวิจยัหวัขอ้ “การตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับผูอ้่านเจเนอ
เรชัน่วายในยคุดิจิทลั” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรการตลาดนวนิยายออนไลน์ เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพในรูปแบบของการอุปนยั ดว้ยวิธีวิจยัเอกสาร จ านวน 33 ฉบบั และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นนวนิยายออนไลน์มากกว่า 5 ปีหรือมีผลงานตีพิมพ์เป็นของตนเอง ทั้งหมด 12 คน พบตวัแปรท่ี
สังเกตไดข้องตวัแปรการตลาดนวนิยายออนไลน์ ประกอบดว้ย 1) การให้ราคาพิเศษหรือส่วนลดส าหรับผูส้มคัรเป็น
สมาชิก 2) การส่งเสริมการขาย 3) การทดลองอ่าน 4) ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั 5) กระบวนการซ้ือผา่นเวบ็ไซต์
หรือแอปพลิเคชัน่ 6) กระแสสังคม 7) ความสนุกในการอ่าน 8) สถานท่ีจดัจ าหน่าย 9) การประชาสัมพนัธ์ 10) การ
ก าหนดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวนิยายท่ีเข้าถึงได้ง่าย 11) การตลาดทางตรง 12) การตลาดทาง
อินเตอร์เน็ต 13) การรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 14) ความคุม้ค่าของราคา 15) ช่องทางการเขา้ถึงนวนิยายออนไลน์ท่ี
หลากหลาย 16) การบริการหลงัการขาย 17) ช่ือเสียงของผูแ้ต่ง 18) ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 19) แพลตฟอร์มท่ี
ใชใ้นการอ่าน 20) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่าน 21) การโฆษณาผ่าน Facebook 22) ความสะดวกในการพกพา 23) การ
บริการของพนักงาน ณ จุดขาย 24) การสร้างพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือในการจัดจ าหน่าย 25) รูปลกัษณ์ของปก 26) 
ภาพประกอบนิยาย 27) ระยะเวลาในการอ่าน 28) การแนะน าแบบปากต่อปาก 29) ส านวนในการเขียน 30) รายไดข้อง
ผูอ้่าน 31) การโฆษณาผา่น Twitter 32) ความถูกตอ้งในการพิมพแ์ละการใชภ้าษา 33) อายขุองผูอ้่าน 34) ความต่อเน่ือง
ในการต่อเน้ือเร่ืองนิยาย 35) การแนะน าโดยคนใกลต้วั 36) ประเภทของนวนิยาย 37) ช่ือเร่ืองของนวนิยาย 38) อาชีพ
ของผูอ้่าน 39) เพศของผูอ้่าน 40) ระดบัการศึกษา 41) ความสั้นหรือยาวของเน้ือหาในแต่ละตอน 42) สถานภาพสมรส
ของผูอ้่าน 43) ปัญหาสุขภาพทางสายตา 44) การโฆษณาผา่น YouTube 
 
ค ำส ำคัญ: องค์ประกอบกำรตลำด, นวนิยำยออนไลน์ 

 

Abstract 
This paper is the first step of the research topic “The Marketing Guideline of Online Novel”. The objective of this 
study was to study the observable variables of the latent variables of online novel marketing. This research step 1 
is applied qualitative research in terms of inductive research using documentary research as a methodology. The 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002  
email: nitaya_khlangphech@kkumail.com 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษา ผูช่้วยศาตราจารยแ์ละคณาจารยข์องวทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น email: pruchi@kku.ac.th 

mailto:nitaya_khlangphech@kkumail.com


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1214 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

results of documentary research of 33 research papers and in-depth interviews with 12 experts who has more than 
5 years of experience in online novels or has published own works show that the components of online novel 
marketing are 1) special price or subscriber discount 2) promotion 3) reading trial 4) security of personal 
information 5) website purchase process or applications 6) social trends 7) fun reading 8) distribution locations 9) 
public relations 10) setting channels for information about novels that are easily accessible 11) Direct Marketing 12) 
Internet Marketing 13) Aftermarket Warranty 14) Value for Money 15) Access to a wide variety of online novels 16) 
After-sales service 17) Author's reputation 18) Length of Internet Use 19) Reading Platform 20) Reading Device 21) 
Facebook Advertising 22) Portability 23) Point of Sale Employee Service 24) Partner Building Reliable distribution. 
25) The look of the cover 26) Illustration fiction 27) Reading duration 28) Word of mouth introduction 29) Writing 
style 30) Readers income 31) Advertising via Twitter 32) Typography and language accuracy 33) Age of readers 34) 
Continuity in the story of the novel 35) Recommended by people close to 36) Type of novel 37) Title of novel 38) 
Readers occupation 39) Gender of reader 40) Education level 41) the length of each novel chapter 42) The marital 
status of the reader 43) Visual health problems 44) Advertising via YouTube 
 
Keywords: Marketing components, Online novel 
 

1. บทน า 
 

ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ตอนปลายใกลผ้ลดัเปล่ียนสมยั ส่ิงพิมพ์รูปแบบนวนิยายไดถู้กตีพิมพ์ข้ึนเป็นคร้ังแรก ใน
รูปแบบนิยายแปลจากภาษาต่างประเทศ แต่เม่ือเขา้สู่ปีพ.ศ.2472 ก่อนช่วงเวลาเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง 3 ปี 
นวนิยายเร่ิมเป็นท่ีนิยมในหมู่ราษฎรและผูท่ี้สามารถอ่านหนงัสือได ้ จึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของนวนิยายท่ีมีเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยมากกว่าอดีต (พรเพญ็ ศรีวิรัตน์, 2560) รวมถึงปัจจยัอ่ืนภายในสังคมท่ีส่งเสริมให้นวนิยายยงัคงมีการ
พฒันาไปตามยุคสมยั ซ่ึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจนบัเป็นส่วนขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้เกิดการประพนัธ์นวนิยายข้ึนเพ่ือ
การจ าหน่าย สร้างรายได ้น าไปสู่สาขาวิชาชีพแขนงเฉพาะตวั อีกทั้งปัจจยัเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยในการพฒันาด้าน
การพิมพ ์รวบรวมบทประพนัธ์ให้อยูใ่นรูปเล่มผ่านส านกัพิมพ ์เพ่ือออกจ าหน่ายและเกิดการขยายตวัของนวนิยายใน
สังคมไทย ซ่ึงในปัจจุบนัผูอ้่านนวนิยายมีการปรับตวัการบริโภคนวนิยายอยู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางส่ือ
ดิจิทลัในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีมีอยูร่อบตวั ส่งผลให้ผูอ้่านสามารถเขา้ถึงนวนิยายไดร้วดเร็ว เกิด
ความสะดวกในการอ่าน ง่ายต่อการแบ่งปัน และการพกพา นวนิยายออนไลน์จึงสามารถเพ่ิมฐานผูอ้่านและรายได้
ให้กบันกัเขียนไดม้ากข้ึน (Trusov, Bodapati, and Bucklin, 2553) โดยในแต่ละปีพบว่าตลาดE-bookไทยโตต่อเน่ือง 
ปีละ 600-700 ลา้นบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) และมีรายงานคาดการณ์ว่าการเติบโตเฉล่ียต่อปีของตลาด E-book 
ไทยจะอยูท่ี่ 14% จากมูลค่าตลาด 2,960 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมเป็น 5,705 ลา้นบาทในปี 2565 เช่นเดียวกบัส่วนแบ่ง
การตลาดของ E-book ท่ีจะเพ่ิมจาก 7.4% ในปี 2560 เป็น 14.1% ในปี 2565 (กุลธิดา เด่นวิทยานนัท,์ 2561) จากขอ้มูล
ดงักล่าวจึงเป็นโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่กล้าสร้างผลงานติดช่ือตนเองเพ่ิมมากข้ึน โดยไม่จ าเป็นต้องส่งผ่าน
ตวักลางอย่างส านกัพิมพ์ แต่สามารถลงผลงานผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและส่ือสารถึงนกัอ่านไดโ้ดยตรง หากนว
นิยายเร่ืองใดไดรั้บความนิยมมากก็มีโอกาสท่ีจะไดน้ าไปต่อยอดทางธุรกิจให้กบัตนเอง โดยมีจ านวนยอดผูอ้่านเป็น
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ตวัช่วยยืนยนัความนิยม อีกทั้งยงัสามารถช่วยให้ส านกัพิมพเ์ขา้ใจกระแสความตอ้งการของผูอ้่านในแต่ละกลุ่มไดอี้ก
ดว้ย (ศศกร วฒันาสุทธิวงศ,์ 2561)  

 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาองค์ประกอบของการตลาดนวนิยายออนไลน์ เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นตวั
แปรตั้งตน้ในการศึกษางานวิจยัในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 เพ่ือพฒันาเป็นแนวทางการตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับ
เจเนอเรชัน่วายในยุคดิจิทลั และผูท่ี้ตอ้งการศึกษาแนวทางการตลาดนวนิยายออนไลน์สามารถน าตวัแปรท่ีได้ไปใช้
ศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายออนไลน์ 
 

นวนิยายออนไลน์ คือขอ้เขียนท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นในยคุดิจิทลัโดยนกัเขียนหน้าใหม่ โดยเน้ือหาจะมีขนาดท่ีสั้น
เพียงไม่ก่ีตอน ไปจนถึงขนาดยาวซ่ึงมีเน้ือหาหลายร้อยตอนข้ึนอยูก่บัว่าผูแ้ต่งจะสร้างสรรคแ์ละวางแผนโครงเร่ือง
การแต่งมาอย่างไร ก่อนจะน ามาเผยแพร่ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตโดยมีส่ือกลางเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น บล็อก 
เฟสบุ๊ค หรือแอปพลิเคชนัท่ีให้บริการในดา้นนวนิยายออนไลน์โดยตรงทั้งแบบไม่แสวงหาก าไรและเชิงพาณิชย ์
โดยองคป์ระกอบนวนิยายออนไลน์นั้นมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่2 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบดา้นนวนิยาย 2) 
องคป์ระกอบดา้นเวบ็ไซต ์(ญาราภรณ์ ชาญช านิ, 2558)  
 

2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์  
 

การตลาดออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยการสร้างช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือวิเคราะห์และผลิตตราสินคา้ให้เป็นไปตามความตอ้งการ โดยจุดเร่ิมตน้การสร้างการตลาด
สงัคมออนไลน์นั้นเป็นการผลิตกิจกรรมทางการตลาดทั้งในดา้นเน้ือหา ส่ือภาพ และส่ือวิดีทศัน์ ส่ือเสียงเพ่ือมีความ
ตอ้งการถึงหลกัของการตลาดเพ่ือกระจายเน้ือหาไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงการตลาดออนไลน์ถือไดว้่า เป็นธุรกิจแนวใหม่ท่ี
จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการตลาดผ่านสังคมไร้พรมแดน สามารถปรับเปล่ียนและพฒันา
ช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งขอ้ความหรือการโฆษณา เป็นตน้  

 ทั้งน้ีรูปแบบของการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของวงการนิยายออนไลน์ นิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือแพลทฟอร์มเป็นหลกั 
เพ่ือเป็นตวักลางในการส่งผลงานนวนิยายของตนให้เขา้ถึงผูอ้่านไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น เวบ็ไซตเ์ดก็ดี จอ
ยลดา  Meb ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาองค์ประกอบตัวแปรท่ีสังเกตได้ของตัวแปรแฝงของการตลาด 
นวนิยายออนไลน์ โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษาระยะท่ี 1 

การตลาด 
นวนิยาย
ออนไลน์ 

ตวัแปรแฝง 
ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้
 ตวัแปรสังเกตได ้
 ……….n term 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1216 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

3. วธีิการศึกษา 
 
วิธีการวิจยัระยะท่ี 1 ของงานวิจยัแนวทางการตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับผูอ้่านเจเนอเรชัน่วายในยุคดิจิทลั 

ผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพในรูปแบบของการอุปนยั ดว้ยวิธีวิจยัเอกสาร จ านวน 33 ฉบบั และการสมัภาษณ์เชิง
ลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านนวนิยายออนไลน์มากกว่า 5 ปีหรือมีผลงานตีพิมพ์เป็นของตนเอง เพ่ือ
ก าหนดจ านวนตวัแปรสังเกตได้ของตวัแปรแฝงท่ีวิจัย ท าการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากการวิจัยเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวน 33 ฉบบั รวมถึงการสืบค้นวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ได้
ขอ้มูลเพียงพอ (พชัรี จนัทร์เพ็ง, 2556) และท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงใช้เวลามาก และ
ตอ้งการขอ้มูลท่ีลุ่มลึก จึงนิยมสัมภาษณ์ประมาณ 7–12 คนไม่เกิน 20 คน (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2561) ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดทั้งหมด 12 คน แลว้ด าเนินการรวบรวมความถ่ี
ของขอ้มูลทุติยถูมิและปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์ สรุปเน้ือหา และจดักลุ่มขอ้มูล พร้อมทั้งหาค่าความถ่ีของตวัแปรสังเกต
ไดท่ี้จะน ามาใชวิ้เคราะห์องคป์ระกอบ โดยน าตวัแปรท่ีมีค่าความถ่ีมากกว่าก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2552) มาใชใ้นการศึกษาระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ต่อไป ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตวัแปรสังเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดนวนิยายออนไลน์ 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบนวนิยายออนไลน์ส าหรับผูอ่้านเจเนอเรชัน่วายในยคุดิจิทลั 

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

องคป์ระกอบหลกัจ านวน.... องคป์ระกอบ 

การระดมสมอง 

แนวทางการตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับผูอ่้านเจเนอเรชัน่วายในยคุดิจิทลั 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ผูอ่้านเจเนอเรชัน่วายบนแพลตฟอร์มนวนิยายออนไลน์ Joylada, Readawrite, Tunwalai, Dek-D และ Fictionlog 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

การวิจยัเอกสาร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการทบทวนวรรณกรรม และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจ านวน 33 ฉบบัรวมถึงการสืบค้นวารสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยการคน้คว้าทางอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 คน สามารถ
ค้นหาตวัแปรสังเกตได้ของตวัแปรแฝงท่ีมีความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงจากตวัแปรทั้งหมด จ านวน 44 ตวัแปร โดยมี
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดนวนิยายออนไลน์ 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

1. การให้ราคาพิเศษหรือส่วนลดส าหรับผู้สมคัรเป็นสมาชิก โดยผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญักบัการให้ส่วนลด 
การจดัลดราคาในโอกาสพิเศษ และ การใหส่้วนลดกบัสมาชิก 
(กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ด
เครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 
2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; 
อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

41 

2. การส่งเสริมการขาย ควรจะก าหนดรูปแบบ เน้ือหาและการจดักิจกรรมหรือรายการพิเศษเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการในการอ่านนิยาย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

40 

3. การทดลองอ่าน น ามาสู่การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์การใชเ้วลากบัเวบ็ไซต ์ต่อมาจะเกิดความสนใจมากข้ึน ท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น การซ้ือนวนิยายรายตอน หรือการซ้ือทั้งเล่ม  
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ

พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุช
ชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ย
เต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; 
สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; 

40 
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ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

ฐิติพรรณ กระตา่ยจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; 

วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
4. ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตวั พบว่าปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูลของ

ลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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5. กระบวนการซ้ือผ่านเวป็ไซต์หรือแอปพลเิคช่ัน พบว่าปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยัในการช าระเงิน
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

40 

6. กระแสสังคม กระแสความนิยมในสังคมมีผลต่อการผลิตผลงานนวนิยายออกสู่ตลาด 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

40 

7. ความสนุกในการอ่าน หรือความบนัเทิงถือเป็นหัวใจหลกัของการเขียน ควรมีการเล่าเร่ืองท่ีสนุกและชวน
ติดตาม ตลอดจนควรมีการแทรกเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านลงในนิยาย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญารา
ภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วรพร สุนทรวฒันศิริ, 
2556; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิ
ไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1219 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 
2564)  

8. สถานทีจ่ัดจ าหน่าย เป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ไปสู่มวลชนและเช่ือมเช่ือมโยงไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิส
ริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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9. การประชาสัมพันธ์ การลงรายละเอียดในการประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคจากการคน้หา
เบ้ืองตน้ในเร่ืองของขอ้มูลราคา โปรโมชัน่ต่างๆ อาจช่วยกระตุน้ความสนใจของลูกคา้ท่ีน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี 
อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน 
อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 
2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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10. การก าหนดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบันวนิยายทีเ่ข้าถึงได้ง่าย ช่องทางการจ าหน่ายส่งผลต่อการ
ซ้ือ โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัช่องทางการจ าหน่ายท่ีสามารถหาซ้ือหนงัสือไดต้ามร้านหนงัสือการออก
ร้านตามงานหนงัสือต่างๆ และสามารถสั่งซ้ือออนไลน์ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี 
อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน 
อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 
2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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11. การตลาดทางตรง เจา้ของตราสินคา้หรือนกัเขียนจ าเป็นตอ้งสร้างความรู้สึกรักและผกูพนัระหวางกลุ่ม
ผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจ สนบัสนุน และแนะน าบอกต่อสินคา้ไปยงัคนรู้จกั 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1220 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ 
กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

12. การตลาดทางอนิเตอร์เน็ต ควรตอ้งมีการให้ความส าคญัในการจดัท าเวบ็ไซตห์รือบริการการจดัส่งหนงัสือ
จากการสั่งออนไลน์ให้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี 
อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน 
อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 
2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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13. การรับประกนัสินค้าหลงัการขาย สามารถน าสินคา้เขา้รับบริการท่ีตวัแทนจ าหน่ายหากมีสินคา้มีปัญหา 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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14. ความคุ้มค่าของราคา  หากราคาหนงัสือเหมาะสมกบัคุณภาพของหนงัสือและคุณภาพดา้นงานเขียน รวมถึง
มีประโยชน์ต่อตวัของเองมากพอผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะใชจ่้ายเงินไปกบัหนงัสือ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และ
พชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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15. ช่องทางการเข้าถึงนวนิยายออนไลน์ทีห่ลากหลาย ช่องทางในการส่ือสารกบัผูอ่้านดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร 
นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และ
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

พรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; 
ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก 
อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

16. การบริการหลงัการขาย ผูบ้ริโภคส่วนมากให้ความส าคญัในเร่ืองปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ซ่ึงเป็น
การติดตามสอบถามหลงัการขาย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี 
อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน 
อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา 
เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระตา่ยจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่ง
แจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 
2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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17. ช่ือเสียงของผู้แต่ง  เปรียบไดก้บัลายเซ็นหรือตราสินคา้ท่ีท  าให้ผูอ่้านรับรู้ไดท้นัทีว่าลายเซ็นน้ีเป็น
ผูป้ระพนัธ์นวนิยายเร่ืองใด  
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 
2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 
2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ 
ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 
2564)  
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18. ระยะเวลาในการใช้อนิเตอร์เน็ต การเลือกอ่านมีผลแปรผนักบัช่วงเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พร
พิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วรพร สุนทรวฒันศิริ, 
2556; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิ
ไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
จิรฐา กองมา, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา 
อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564)  
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19. แพลตฟอร์มทีใ่ช้ในการอ่าน แพลตฟอร์มท่ีสะดวกในการใชง้านมีแนวโนม้ดึงดูดผูอ่้านไดม้ากกว่า  
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภา
วิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; 
วรพร สุนทรวฒันศิริ, 2556; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิ
ไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
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บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

จิรฐา กองมา, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; ศศิ
กนก อรุณวิราม, 2564)  

20. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอ่าน ควรมีอุปกรณ์การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ใชง้านง่าย และราคาไม่แพง สามารถรองรับ
ไฟลอี์บุก๊ไดห้ลากหลาย ไม่ใช่อ่านดว้ยแอปพลิเคชนัเพียงอยา่งเดียว 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ 
และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค า
สอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระตา่ยจนัทร์, 2564; 
ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ,์ 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิ
กนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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21. การโฆษณาผ่าน Facebook ช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหาเพ่ือนใหม่ สามารถส่งขอ้ความแลกเปล่ียน
ความสนใจซ่ึงกนัและกนั โดย Facebook มีการจดัรูปแบบให้สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธันยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 
2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 
2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิ
ตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา 
รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล
, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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22. ความสะดวกในการพกพา อีบุค๊มีความสะดวกในการพกพามากกว่าหนงัสือเล่มเพราะสามารถเก็บเน้ือหานว
นิยายออนไลน์ไวไ้ดม้ากกว่านวนิยายรูปเล่นแบบเก่า 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุช
ชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุ
สิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; 
อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศ์
นิธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 
2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564)  
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23. การบริการของพนักงาน ณ จุดขาย ปัจจยัดา้นบุคคลในดา้นพนกังานขายมีความกระตือรือร้นและท างาน
ดว้ยความรวดเร็ว การคอยให้ค าแนะน าหนงัสือไดอ้ยา่งเหมาะสมมีมนุษยสัมพนัธ์และเอาใจใส่ในการ
บริการ เป็นมาตรฐานของการให้บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะไดรั้บ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญารา
ภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1223 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 
2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; 
อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

24. การสร้างพันธมติรทีน่่าเช่ือถือในการจัดจ าหน่าย การมีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน และมีความ
น่าเช่ือถือ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 
2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ด
เครือมาศ, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ 
ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 
2564)  
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25. รูปลกัษณ์ของปก บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและดึงดูดใจผูบ้ริโภคจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑแ์ละตรา
สินคา้ ซ่ึงถือเป็นภาพสะทอ้นตวัตนไดอี้กทางหน่ึง 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณ
ประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพลู, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุ
สิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; 
อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศ์
นิธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 
2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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26. ภาพประกอบนิยาย ภาพประกอบภายในเล่ม ภาพหรือขอ้ความบนปกหนงัสือ การออกแบบรูปเล่ม ลว้น
แลว้แต่เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ั้งส้ิน 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณ
ประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพลู, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ิน
กุหลาบ, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 
2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชั
ชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา 
อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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27. ระยะเวลาในการอ่าน ยิง่ผูอ่้านใชเ้วลาในการอ่านมากข้ึนยิง่เป็นการช่วยสร้างความผกูพนัธ์ระหว่างผูอ่้าน
และสินคา้หรือนวนิยาย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภา
วิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; 
วรพร สุนทรวฒันศิริ, 2556; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิ
ไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
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ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

จิรฐา กองมา, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; ศศิ
กนก อรุณวิราม, 2564)  

28. การแนะน าแบบปากต่อปาก นวนิยายท่ีเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการแนะน าต่อแบบปากต่อปาก มีโอกาสท า
ให้นวนิยายเกิดกระแสและเป็นท่ีรู้จกั 
 (กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคม และธุรกิจ, 
2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก 
และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณ
ประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพลู, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี 
กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร 
นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา
, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 
2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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29. ส านวนในการเขียน ควรให้ความส าคญัและใส่ใจกบัการใชภ้าษาไทยให้ถูกตอ้ง เพราะนกัเขียน
เปรียบเสมือนด่านแรกในการเผยแพร่เน้ือหาไปสู่ผูอ่้าน 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณ
ประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพลู, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ิน
กุหลาบ, 2558; วรพร สุนทรวฒันศิริ, 2556; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระตา่ยจนัทร์, 2564; 
ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิร
ชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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30. รายได้ของผู้อ่าน  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชจ่้ายในดา้นราคาต่อช้ิน
และต่อคร้ังแตกต่างกนั พร้อมทั้งพบว่ามีแนวโนม้การกลบัไปซ้ือซ ้าแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; 
ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564)  
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31.  การโฆษณาผ่านTwitter  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก สามารถอพัเดตขอ้ความ
ไดต้ลอดเวลา สามารถโพสตภ์าพถ่าย วิดีโอ และไฟลต่์างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ 
ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 
2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธันยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 
2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 
2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิ
ตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา 
รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล
, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

32. ความถูกต้องในการพิมพ์และการใช้ภาษา  นกัเขียนหนา้ใหม่จ านวนมากยงัไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองของ
การสะกดค ามากนกั 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; 
ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่น
รอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; วรพร สุนทรวฒันศิริ, 2556; วิภาดา 
พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 
2559; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชั
ชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา 
อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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33. อายุของผู้อ่าน ควรมีการก าหนดอายคุนอ่านนวนิยายแต่ละประเภทอยา่งจริงจงัเพราะหลายคร้ังพบว่านว
นิยายออนไลน์หลายเร่ืองมีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ขาดท่ีมาท่ีไปไม่สมเหตุสมผลพอ อาจท าให้คนอ่านบางคน
ท่ียงัไม่มีวุฒิภาวะและวิจารณญาณท่ีดีพอเกิดการลอกเลียนแบบได  ้
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564)  
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34. ความต่อเน่ืองในการต่อเน้ือเร่ืองนิยาย  ควรมีการเล่าเร่ืองท่ีสนุกและชวนติดตาม 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; 
ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ 
สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; 
ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑรูย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน 
และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 
2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา 
เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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35. การแนะน าโดยคนใกล้ตวั  ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้เช่ือในค าแนะน าจากผูมี้ประสบการณ์ตรงใกลต้วั เช่น เพ่ือน 
คนในครอบครัว ท่ีเคยใชบ้ริการมากกว่าการโฆษณา 
 (กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคม และธุรกิจ, 
2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก 
และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้า
พูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิ
มล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กสิุสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; 
สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์
พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริย
ภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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36. ประเภทของนวนิยาย  ประเภทของนวนิยายมีผลต่อผูอ่้านในการเลือกซ้ือ  
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1226 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร 
วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; 
สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือ
มาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; 
ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; 
อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  

37. ช่ือเร่ืองของนวนิยาย  หากช่ือเร่ืองมีความน่าสนใจและบอกถึงแนวทางโดยรวมของเร่ืองจะสามารถดึงดูด
ผูอ่้านอยากอ่านนวนิยายเร่ืองนั้น 
(กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; 
ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่น
รอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; 
อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระตา่ย
จนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวร
รณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 2564)  
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38. อาชีพของผู้อ่าน อาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกนั ทั้งในดา้นราคาเฉล่ียต่อคร้ัง
ในการซ้ือ 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; สุนิศา เอก
สิทธิมงคล, 2564)  
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39. เพศของผู้อ่าน เพศของผูอ่้านท่ีต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านและเลือกซ้ือนวนิยาย 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; 
ศศิกนก อรุณวิราม, 2564)  
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40. ระดับการศึกษา ส่ืออินเทอร์เน็ตเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคนวยัท างาน นกัเรียน 
นกัศึกษา ท่ีจะตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเรียนและการท างาน 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญารา
ภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 
2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วรพร สุนทรวฒันศิริ, 
2556; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิ
ไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; 
จิรฐา กองมา, 2564; ฐิติพรรณ กระต่ายจนัทร์, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; นชัชา รุ่งแจง้, 2564; ภทัรรัตน์ 
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ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ 
ความถี่
สะสม 

ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564; อมรรัตน์ โตกุล, 
2564)  

41. ความส้ันหรือยาวของเน้ือหาในแต่ละตอน นกัอ่านในปัจจุบนัมีพฤติกรรมการอ่านท่ีสั้นลง  
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ, 2562; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 
2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 2562; ธนัยพร 
วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และ
ดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; 
สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561; คุณิตา เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; 
ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; สุนิศา เอกสิทธิมงคล, 2564)  
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42. สถานภาพสมรสของผู้อ่าน  บุคคลท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ี
แตกต่างกนั 
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กิติมา สุรสนธิ , 2557; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการ
พฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; จิดาภา ทดัหอม, 2558; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; 
ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 
2562; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; พงษพ์นัธ์ สนัติธรรม, 2562; พรพิรุณ หุ่นรอด, 2559; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา 
สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สิริพร เกียรติจรูญศิริ, 2562; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรง
จิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561)  
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43. ปัญหาสุขภาพทางสายตา ส่งผลต่อการอ่านนวนิยายของผูอ่้านเช่น ปวดตา ท าให้บางคร้ังผูอ่้านไม่สามารถ
อ่านนวนิยายเป็นระยะเวลานานได ้
 (กฤตยา ธนัยาธเนศ, 2561; กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคม และธุรกิจ, 
2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 2560; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; 
ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพลู, 2556; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 
2558; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา 
เกล็ดเครือมาศ, 2564; จิรฐา กองมา, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณัฐริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ์, 2564; วรงกต 
วชัรวรรณเรศ, 2564; วิรชา อิสริยภพ, 2564; ศศิกนก อรุณวิราม, 2564)  
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44. การโฆษณาผ่านYouTube เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
 (กุลธิดา สายพรหม, 2562; คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคม และธุรกิจ, 2558; จารุวรรณ จุบรรจง, 
2560; จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561; ญาราภรณ์ ชาญช านิ และคณะ, 2558; ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต, 2558; ถิรตา วรหาญ, 2557; 
ทรรศนีย ์อคัรทตัตะ, 2551; ธงชยั วงศพ์าบุ, 2561; ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2556; ภาวิณี อุชชิน, 2558; มาริษา สุจิตวนิช 
และดวงใจ คงคาหลวง, 2563; เมธาวี กล่ินกุหลาบ, 2558; รัตนภิมล ศรีทองสุข และพชันี เชยจรรยา, 2560; วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558; วิภาดา พิทยา
วิรุฬห์ และณกัษ ์กุสิสร์, 2557; ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ, 2561; สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย,์ 2561; สุณิสา ตรงจิตร, 2559; อรพินท ์ค าสอน, 2557; คุณิตา 
เกล็ดเครือมาศ, 2564; ณชัชารีย ์พงศนิ์ธิเจริญ, 2564; ณฐัริกา จุฬากิตติคุณ, 2564; วรงกต วชัรวรรณเรศ, 2564)  
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จากองคป์ระกอบท่ีสงัเกตไดข้า้งตน้ องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการศึกษาในการวิจยัขั้น
ท่ี 2 ของการวิจยัเร่ือง “การตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับผูอ้่านเจเนอเรชัน่วายในยคุดิจิทลั” ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดการวิจยัระยะท่ี 2 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
  

ผลการศึกษาองค์ประกอบของนวนิยายออนไลน์ โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพวิธีอุปนยั ดว้ยการวิจยัเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 33 ฉบบัรวมถึงการสืบคน้วารสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตพบ 
40 ตวัแปร และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านนวนิยายออนไลน์มากกว่า 5 ปีข้ึนไปหรือมี
ผลงานตีพิมพเ์ป็นของตนเอง ทั้งหมด 12 ท่าน พบอีก 6 ตวัแปร รวมเป็น 46 ตวัแปร น ามาคดัเลือกตวัแปรท่ีมีความถ่ี
เกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด เหลือตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้ านวน 44 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การให้ราคาพิเศษหรือส่วนลด
ส าหรับผู้สมัครเป็นสมาชิก  2) การส่งเสริมการขาย 3) การทดลองอ่าน 4) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว  
5) กระบวนการซ้ือผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนั 6) กระแสสังคม 7) ความสนุกในการอ่าน 8) สถานท่ีจดัจ าหน่าย  
9) การประชาสัมพนัธ์ 10) การก าหนดช่องทางการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวนิยายท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 11) การตลาด

องคป์ระกอบ
การตลาด 
นวนิยาย
ออนไลน์ 

 

ตวัแปรสงัเกตได ้ตวัแปรแฝง 
การให้ราคาพิเศษหรือส่วนลดส าหรับ
ผูส้มคัรเป็นสมาชิก 

การส่งเสริมการขาย 

การทดลองอ่าน 

ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั 

กระบวนการซ้ือผ่านเวบ็ไซตห์รือ
แอปพลิเคชัน่ 
กระแสสงัคม 

ความสนุกในการอ่าน 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย   

การประชาสมัพนัธ ์

การก าหนดช่องทางการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบันวนิยายท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
การตลาดทางตรง   

การตลาดทางอินเตอร์เน็ต 

การรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 

ความคุม้ค่าของราคา 
ช่องทางการเขา้ถึงนวนิยายออนไลน์ท่ี
หลากหลาย   
การบริการหลงัการขาย 

ช่ือเสียงของผูแ้ต่ง 

ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

แพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการอ่าน 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่าน 

การโฆษณาผ่านFacebook   

ความสะดวกในการพกพา 

องคป์ระกอบ
การตลาด 
นวนิยาย
ออนไลน์ 

 

ตวัแปรสงัเกตได ้ตวัแปรแฝง 
การบริการของพนกังาน ณ จุดขาย 

การสร้างพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือในการจดั
จ าหน่าย 
รูปลกัษณ์ของปก 

ภาพประกอบนิยาย 

ระยะเวลาในการอ่าน 

การแนะน าแบบปากต่อปาก 

ส านวนในการเขียน 

รายไดข้องผูอ้่าน 

การโฆษณาผ่านTwitter 

ความถูกตอ้งในการพิมพแ์ละการใช้
ภาษา 

อายขุองผูอ้่าน 

ความต่อเน่ืองในการต่อเน้ือเร่ืองนิยาย   

การแนะน าโดยคนใกลต้วั   

ประเภทของนวนิยาย 

ช่ือเร่ืองของนวนิยาย 

อาชีพของผูอ้่าน 

เพศของผูอ้่าน 

ระดบัการศึกษา 

ความสั้ นหรือยาวของเน้ือหาในแต่ละ
ตอน 
สถานภาพสมรสของผูอ้่าน 

ปัญหาสุขภาพทางสายตา 

การโฆษณาผ่านYouTube 

(ต่อ) 
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ทางตรง 12) การตลาดทางอินเตอร์เน็ต 13) การรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 14) ความคุม้ค่าของราคา 15) ช่องทางการ
เข้าถึงนวนิยายออนไลน์ท่ีหลากหลาย 16) การบริการหลงัการขาย 17) ช่ือเสียงของผูแ้ต่ง 18) ระยะเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ต 19) แพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการอ่าน 20) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่าน 21) การโฆษณาผ่านFacebook 22) ความ
สะดวกในการพกพา 23) การบริการของพนกังาน ณ จุดขาย 24) การสร้างพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือในการจัดจ าหน่าย  
25) รูปลกัษณ์ของปก 26) ภาพประกอบนิยาย 27) ระยะเวลาในการอ่าน 28) การแนะน าแบบปากต่อปาก 29) ส านวนใน
การเขียน 30) รายไดข้องผูอ้่าน 31) การโฆษณาผา่นTwitter 32) ความถูกตอ้งในการพิมพแ์ละการใชภ้าษา 33) อายขุอง
ผูอ้่าน 34) ความต่อเน่ืองในการต่อเน้ือเร่ืองนิยาย 35) การแนะน าโดยคนใกลต้วั 36) ประเภทของนวนิยาย 37) ช่ือเร่ือง
ของนวนิยาย 38) อาชีพของผูอ้่าน 39) เพศของผูอ้่าน 40) ระดบัการศึกษา 41) ความสั้นหรือยาวของเน้ือหาในแต่ละ
ตอน 42) สถานภาพสมรสของผูอ้่าน 43) ปัญหาสุขภาพทางสายตา 44) การโฆษณาผา่น YouTube 

ซ่ึงผูศึ้กษาจะน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 น้ีไปใชใ้นการศึกษาระยะท่ี 2 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ย
วิธีการการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิจยัระยะท่ี 3 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพ่ือหาแนวทางการตลาดนวนิยายออนไลน์ส าหรับเจเนอเรชัน่วายในยคุดิจิทลัต่อไป ซ่ึงผูท่ี้สนใจในดา้นการตลาด
เร่ืองดงักล่าวสามารถน าตวัแปรขา้งตน้ไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นกนั 
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2546). กำรวิเครำะห์สถิติขั้นสูงด้วยSPSS for Windows. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
_____. (2552). สถิติส ำหรับงำนวิจัย. พิมพค์ร้ังท่ี4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
_____. (2560). กำรวิเครำะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS. พิมพค์ร้ังท่ี12. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กุลธิดา เด่นวิทยานนัท.์ (2562).“อีบุ๊ก” โอกำสท่ีมำกับควำมท้ำทำยของธุรกิจส่ิงพิมพ์ไทย. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมำ : 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20180628.html, 7 พฤษภาคม 2564 
กุลธิดา สายพรหม. (2562). Fictionlog ธุรกิจแพลตฟอร์มส่ือ (นิยำย) ในยคุดิจิทัล. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและศูนยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคมและธุรกิจ (SAB). (2558). กำรศึกษำ

พฤติกรรมกำรอ่ำนและซือ้หนังสือของคนไทย. สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 
จารุวรรณ จุบรรจง. (2560). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือ้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book). บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมซาสตร์ 
จิดาถา ทดัหอม. (2558). กำรตลำดผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ ควำมไว้วำงใจและคุณภำพของระบบสำรสนเทศท่ีมผีล

ต่อกำรตัดสินใจซือ้สินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภค
ออนไลน์ในกรุงเทพมหำนคร. บริหารธุรกิจมหาบณัทิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

จินตนา พิมพาเรียน และอจัฉริยากรณ์ ศรีคุณ. (2562). ระบบขำยหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book). สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1230 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จุฬารัตน์ ขนัแกว้. (2561). กลยทุธ์กำรตลำดดิจิทัลและผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรตลำดหลักฐำนเชิงประจักษ์จำก
ธุรกิจบริกำรในประเทศไทย. คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). กำรวิจัยเชิงคุณภำพ. คน้เม่ือ 13 มีนาคม 2564, จาก
http://www.research.nu.ac.th/th/signup/hen6/Chamaiporn.pdf 

ญาราภรณ์ ชาญช านิ. (2558). พฤติกรรมและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรอ่ำนและกำรเขียนนวนิยำยออนไลน์. นิเทศศา
สตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ฐปณีย ์อรุณรัตนดิลก และวรัชญ ์ครุจิต. (2558). กลยทุธ์กำรปรับตวัทำงกำรส่ือสำรกำรตลำดของธุรกิจหนังสือเล่ม
ในยคุดิจิทัล. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ธงชยั วงศพ์าบุ. (2561). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซือ้หนังสือของนักศึกษำ. มหาวิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ธนกร ธีระวุฒิชยักิจ. (2562). ปัจจัยกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในกำรอ่ำนนวนิยำยในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบีบู้มเมอร์
และเจเนอเรช่ันเอก็ซ์. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร 

ธนัยพร วรรณประเสริฐ และธาตรี ใตฟ้้าพูล. (2556). กลยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดหนังสือนวนิยำยของไทยของ
ส ำนักพิมพ์และกำรตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ใบบวั นามสุข. (2555). พฤติกรรมกำรอ่ำนกับควำมพึงพอใจและกำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกนวนิยำยออนไลน์ของ
เยำวชนไทย JC Journal 

ประชาชาติธุรกิจ. (2561). E-book ไทยโตต่อเน่ือง ตกปีละ 600-700 ล้ำนบำท. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมำ : 
https://www.tcijthai.com/news/2018/23/current/8250, 7 พฤษภาคม 2564 

พรพิรุณ หุ่นรอด. (2559). พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผูอ้่านนิยายรักโรแมนติกจีนยอ้นยคุ. คณะวารสาร
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พรเพญ็ ศรีวิรัตน์. (2558). โลกกลับด้ำน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพห้์างหุ้นส่วนจ ากดั 9119 เทคนิคพร้ินต้ิง. 
พชัรี จนัทร์เพง็. (2553). กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง: จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติ. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มาริษา สุจิตวนิช และ ดวงใจ คงคาหลวง. (2563). แนวทำงกำรส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์กลุ่มเจเนอ

เรช่ันเนต็. มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
เมธาวี กล่ินกุหลาบ. (2558). กำรศึกษำปัจจัยท่ีมอิีทธิพลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจซือ้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร. บริหารธุรกิจมหาบณัทิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
วศิน อุ่ยเตก็เคง่. (2558). กำรศึกษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดออนไลน์ ของธุรกิจภำพยนตร์ออนไลน์รูปแบบ

สตรีมม่ิงในประเทศไทย. นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

ศิริพร นิยมทรัพยศิ์ริ. (2561). กำรส่ือสำรอัตลัษณ์ผ่ำนส่ืออนไลน์ของนักเขยีนนวนิยำยอิงประวัติศำสตร์รุ่นใหม่ท่ี
ประสบควำมส ำเร็จ : กรณีศึกษำ วรรณวรรธน์. นิเทศศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

สิริพร เกียรติจรูญศิริ. (2562). ปัจจัยท่ีมผีลต่อพฤติกรรมกำรซือ้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทนิยำยและ
วรรณกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยัรามค าแหง 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1231 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อรพินท ์ค าสอน. (2557). วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมท่ีโหยหำกำรวิจำรณ์. วารสารรามค าแหง 
ฉบบัมนุษยศาสตร์ 

อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร. (2561). กำรเปิดรับและทัศนคติของผู้รับสำร: กรณีศึกษำเนือ้หำทำงด้ำน
เพศ ภำษำ ควำมรุนแรง ภำพตัวแทนในนิยำยแชต็แอปพลิเคชันจอยลดำ (Joylada). คณะนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัทิตพฒันบริหารศาสตร์ 

Trusov, M., Bodapati, A. V., & Bucklin, R. (2010). Determining Influential Users in Internet Social Networks. 
Computer Science. Journal of Marketing Research 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1232 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน  
กรณศึีกษา พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Factors that Affects the Safety Behavior in Working: A Case Study of 
Electricians (Hotline) of Provincial Electricity Authority 

 

นิติกร เกษพรหม1 และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์2 
Nitikorn Kesphrom and Asst. Prof. Dr. Sawat Wannarat 

  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จาก
พนกังานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือน าผลไปใชใ้นการวางแผนการส่งเสริมความปลอดภยั และ
เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการความปลอดภยั ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัแต่ละดา้นจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ดา้น
สภาพแวดลอ้ม และดา้นการปฏิบติังาน ส าหรับปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพ และ 
รายไดต่้อเดือน ต่างกนั  มีพฤติกรรมความปลอดภยัการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  ระดบั 0.05 และปัจจยั
ดา้นอ่ืนทั้งหมดมีความ สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 เรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย คือ ดา้นทศันคติความปลอดภยั ดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั และ ดา้นรูปแบบการ
ใชชี้วิต 
 
 ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน, รูปแบบกำรใช้ชีวิต, กำรรับรู้กิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัย, 
ทัศนคติควำมปลอดภัย 
 

Abstract 
This article is a study of factors affecting the safety behavior in working by using online questionnaires from 
electricians (Hotline) of Provincial Electricity Authority. For use the results in planning to promote safety and as 
a guideline for setting safety measures.  The results of the study showed that the safety behavior in working 
achieved the highest level of mean. The descending order of each aspect was i.e. tools equipment and vehicles, 
environment, and operation. Following the finding of demographic factors, employees with different status and  
monthly income had significant differences in their safety behavior in working at the level of 0.05. And all the 
other factors were significantly related to safety behavior in working at 0.01, with the descending order of safety 
attitude, awareness of safety promotion activities and lifestyle. 

                                                             
1 นิสิตโครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: nitikorn.ke@ku.th 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา      
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีบริการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวดัทัว่ประเทศไทย 
ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ท่ีจะเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง  โดยในการ
บริการเพ่ือให้ได้คุณภาพไฟฟ้าท่ีดี จึงต้องท าให้ระบบไฟฟ้ามีทั้งความมั่นคง (Stability) และความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีจ านวนคร้ังของการดบักระแสไฟฟ้าให้น้อยท่ีสุด ดงันั้น
จึงตอ้งมีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึน และตอ้งด าเนินการโดยไม่ท าให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บ
ผลกระทบจากการดบักระแสไฟฟ้าเพ่ือปฏิบติังานดว้ยวิธีการท่ีเรียกว่า “การปฏิบติังานฮอทไลน์” 

เน่ืองจากการปฏิบติังานฮอทไลน์เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติังานกบัระบบไฟฟ้าโดยวิธีการไม่ดบักระแสไฟฟ้า จึงท า
ให้เป็นงานท่ีมีอนัตรายมาก และมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้าแรงสูง (High voltage) ซ่ึงการเกิด
อุบติัเหตุในแต่ละคร้ังจะมีระดบัความรุนแรงสามารถท าให้ผูป้ฏิบติังานถึงขั้น บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส สูญเสีย
อวยัวะ หรือเสียชีวิต โดยมีสถิติของการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานฮอทไลน์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 
2554 – 2563 จ านวน 33 ราย และค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล รวมเป็นเงิน 48.7 ลา้นบาท แสดงไดด้งัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 สถิติการเกิดอุบติัเหตุและค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลจากการปฏิบติังานฮอทไลน์ ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี 2554 - 2563 
ท่ีมา: กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (30 เมษายน 2563) 
 

จากสถิติและขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1. ค่าเฉล่ียของการเกิดอุบติัเหตุ คิดเป็น  3.3 คร้ัง / ปี 
2. ค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล คิดเป็น  4.87 ลา้นบาท / ปี 
3. ค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล คิดเป็น  1.47 ลา้นบาท / คน  
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ในการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งมีความสูญเสียทั้งในส่วนของทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรบุคคล แมว้่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง แต่การเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนกังาน (ช่างฮอทไลน์) ก็ยงัคงเกิดข้ึนอีก ซ่ึงจากสถิติพบว่า 
สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานนั้น เกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน    
(สถิติการเกิดอุบติัภยั กฟภ. ปี 2562) ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ รูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) ทศันคติความปลอดภยั การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยั จะท าให้มีขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัเพ่ือ
ยกระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานและส่งผลให้ลดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานลงได ้
 

1.2 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ  
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังาน

ช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผน การ
ส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการความปลอดภยั เพ่ือยก ระดบั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานส าหรับการปฏิบติังานฮอทไลน์ให้มีความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน และสถิติจ านวน
คร้ังการเกิดอุบติัเหตุลดลง ส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีและท าให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
มากข้ึน 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ พนกังานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีปัจจุบนัไดรั้บแต่งตั้งให้ท า
หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูต่ามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 961 คน 

2. ช่วงเวลาท่ีในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2563 
3. วิธีการท่ีใชใ้นศึกษาเป็นแบบส ารวจออนไลน์ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% จ านวน 298 คน 

 

1.4 นิยามค าศัพท์  
 
การปฏิบัติงานฮอทไลน์ (Hotline operation) หมายถึง  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบั

แรงดนัไฟฟ้า (System voltage) ตั้งแต่ 5,000 โวลตข้ึ์นไป โดยวิธีการไม่ดบักระแสไฟฟ้า ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีรูปแบบของการปฏิบติังานฮอทไลน์ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การปฏิบติังานฮอทไลน์ไมฉ้นวน (Hot stick) เป็นการปฏิบติังานดว้ยการปีนเสาไฟฟ้าและใชไ้มฉ้นวนเพ่ือ
บ ารุงรักษาในระบบจ าหน่ายแรงสูง 22 - 33 กิโลโวลต ์และระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต ์

2) การปฏิบติังานฮอทไลน์ถุงมือยาง (Rubber gloves) เป็นการปฏิบติังานบนรถกระเช้าท่ีมีคุณสมบติัเป็น
ฉนวนและสวมถุงมือยาง เพ่ือบ ารุงรักษาในระบบจ าหน่ายแรงสูง 22 - 33 กิโลโวลต ์

3) การปฏิบติังานฮอทไลน์มือเปล่า (Bare hand) เป็นการปฏิบติังานบนรถกระเชา้ท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวน และ
สวมชุดตวัน า (Conductive suite ) เพ่ือบ ารุงรักษาในระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต ์
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พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) หมายถึง พนกังานท่ีผ่านการฝึกอบรมการปฏิบติังานในหลกัสูตรต่างๆ ตามท่ีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานแบบไม่ดบักระแสไฟฟ้า 
ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบรรจุแต่งตั้งให้พนกังานช่าง (ฮอทไลน์) ท าหน้าท่ีโดยแยกสังกดัตามพ้ืนท่ี
ปฏิบติังานอยูท่ ัว่ประเทศ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) 

 
บุศรา จิรเกษมสุข (2555 อา้งถึง ณฐักานต ์บุญนนท,์ 2552) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง 

ลกัษณะของความเป็นอยู่ท่ีแสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร (Activities) การให้ความสนใจต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Interest) ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเอง และส่ิงรอบขา้ง (Opinions) ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองและ
ส่ิงรอบขา้ง  

ชลวิกา อาจองค์ (2555) กล่าวว่า รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) เป็นแนวคิดในการท่ีจะศึกษา และเขา้ใจถึง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนท่ีมีความแตกต่างกนัทางสงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า รูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) หมายถึง การด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลท่ีใชเ้วลาเพ่ือแสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆ (Activities) ให้ความสนใจต่อส่ิง แวดลอ้มรอบตวั (Interest) 
และมีความคิดเห็น (Opinions) ต่อส่ิงต่างๆ รอบตวั 

Wells and Tigert (1971) รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีแสดงความเป็น
ตวัตนของคนนั้น ๆ โดยท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร คนแต่ละคน
จะเลือกท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะมีใครคนอ่ืนๆ ท าในส่ิงเหล่าน้ี เหมือนกนัก็เป็นได ้จึงมีคนจ านวน
หน่ึงท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมือนกนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เราอาจแสดงตวัอย่าง AIO ให้เห็นมิติส าคญัท่ีถูก
น ามาใชใ้นการเพ่ือวดัองคป์ระกอบของ AIO ไดด้งัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 การจดักลุ่ม AIO เพ่ือการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต 

กิจกรรม 
(Activities : A) 

ความสนใจ 
(Interests : I) 

ความคิดเห็น 
(Opinions : O) 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
(Demographics) 

การท างาน 
งานอดิเรก 

เหตุการณ์ทางสังคม 
วนัหยุดพกัผ่อน 
การบันเทงิ 

สมาชิกสโมสร 
ชุมชน 

การเลือกซ้ือ 
กฬีา 

ครอบครัว 
บา้น 

งานอาชีพ 
ชุมชน 

สันทนาการ 
แฟชัน่ 
ส่ือต่างๆ 
อาหาร 

ความส าเร็จ 

ความสัมพนัธ์ส่วนตวั 
ปัญหาสังคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา 
ผลิตภณัฑ ์
อนาคต 

วฒันธรรม 

อาย ุ
การศึกษา 
รายได ้
อาชีพ 

ขนาดครอบครัว 
ท่ีพกัอาศยั 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
ขนาดเมือง 

ขั้นต่างๆ ในวงจรชีวิต 

ท่ีมา: Plummer (1974)  
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2.2 ความหมายของการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
 
สิริมา เดชภิญญา (2561 อ้างถึง กันยา สุวรรณแสง , 2544) การรับรู้ หมายถึง การใช้ประสบการณ์เดิมแปล

ความหมายส่ิงเร้าท่ีผา่นประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึกระลึกรู้ความหมายว่าเป็นอะไรโดย กระบวนการรับรู้เป็น
กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความเขา้ใจ การคิดความรู้สึก  ความจากการเรียนรู้  การตดัสินใจการแสดง
พฤติกรรม ถา้พิจารณาในแง่ของพฤติกรรม “การรับรู้” แทรกอยู ่ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองส่ิงเร้า    ดงัรูปท่ี 2   

 

 
 
 รูปที่ 2 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
ท่ีมา: กนัยา สุวรรณแสง (2544) 
 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัข้ึนเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
เสริมสร้างทัศนคติให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักรู้ และเล็งเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังานของทั้งตนเองและผูร่้วมงาน  

วชิราภรณ์ โพธ์ิพรม (2550) กล่าวว่า การส่งเสริมความปลอดภยัเป็นการด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัและ
ให้ความส าคญัเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานอยา่งถูกวิธีดว้ยความปลอดภยั 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ
การเรียนรู้ หรือกระตุ้นผ่านประสาทสัมผสัทางร่างกาย ให้มีความตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของความ
ปลอดภยั เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดถู้กวิธีและมีความปลอดภยั 

 

2.3 ความหมายของทัศนคติความปลอดภัย 
 
อคัรชาติ ติณสูลานนท์ (2546) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ลกัษณะของความเช่ือความรู้สึกนึกคิดภายในของ

บุคคลท่ีเกิดจากการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีมีต่อส่ิงของบุคคลเหตุการณ์ท่ีแสดงออกมาซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยอาจจะมีทั้งด้านบวกหรือด้านลบ เช่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สนับสนุนหรือไม่
สนบัสนุน 

วิทิต กมลรัตน์ (2552) กล่าวว่า ทศันคติดา้นความปลอดภยั หมายถึง ความคิดเห็นต่อวิธีการป้องกนัตนเองจาก
อนัตรายท่ี เกิดจากการท างาน ในท่ีน้ี คือความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อ กฎระเบียบ ความรู ความเขา้ใจ รวมถึง 
วิธีการป้องกนัอุบติัเหตุและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการการท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ทศันคติความปลอดภยั หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็น
ของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองความปลอดภยั ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ และการแสดงออกเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัจาก
อนัตรายต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพยสิ์น ของทั้งตนเองและผูอ่ื้น  

ส่ิงเร้า 
(Stimulus) 

การรับรู้ 
(Perception) 

การตอบสนอง 
(Response) 
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ทศันคติในเร่ืองความปลอดภยัน้ีมีอิทธิพลใน การแสดงออกถึงพฤติกรรมความปลอดภยัของคนในองคก์รดว้ย 
ความสมัพนัธ์ของ ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกไดด้งัรูปท่ี 3  

 

 
 

 รูปที่ 3  ความสมัพนัธ์ของค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ท่ีมา: มธุริน เถียรประภากุล (2556) 
 

2.4 ความหมายของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
 
มธุริน เถียรประภากุล (2556) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกทุกอย่างของมนุษย์

เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้า ทั้งในลกัษณะท่ีสงัเกตไดช้ดัเจนและสงัเกตไม่ได ้โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาข้ึนอยู่กบั
ธรรมชาติของแต่ละบุคคลดว้ย 

นลินี ประทบัศร (2543) กล่าวว่า ความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง สภาวการณ์อนัปราศจากอนัตราย หรือ
การท างานท่ีไม่มีอนัตราย ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ พิการ ตาย เกิดโรคจากการท างาน
และทรัพยสิ์นเสียหาย 

จากความหมายของท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกทุกอยา่งของมนุษยเ์พ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยความไม่ประมาท ปราศจากความเส่ียงต่อการท่ี
จะก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย กับทั้งตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงท าให้ทรัพยสิ์นเสียหาย
ในขณะปฏิบติังาน  

 

2.5 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
พิภพ โลกค าลือ (2549) ศึกษาการรับรู้ทศันคติท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภยั และพฤติกรรมด้านความ

ปลอดภยัในการท างาน ในกลุ่มฟูจิคูระ ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ต าแหน่ง และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากบริษทัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ การจัดการความปลอดภัยในการท างาน และ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานในกลุ่มฟูจิคูระ จากพนกังานระดบัหัวหน้า และระดบัปฏิบติัการ จ านวน 
1,206 คน พบว่า การรับรู้ และทศันคติต่อการจดัการความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมทางด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน 

วิทิต กมลรัตน์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั 
อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟต ดีวีชัน่) โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
ทศันคติดา้นความปลอดภยั และความรู้ดา้นความปลอดภยั จากพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ จ านวน 135 คน พบว่า 
ทศันคติดา้นความปลอดภยั และความรู้ดา้นความปลอดภยัของพนกังานมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานโดยสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 

ความเช่ือ + ค่านิยม ทัศนคต ิ พฤตกิรรมที่แสดงออก 
สร้าง

อิทธิพล 
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2.6 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
 

2.7 สมมติฐานการศึกษา 
 
สมมติฐานท่ี 1 – 7 : พนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (รูปแบบการปฏิบติังาน อาย ุระดบัการศึกษา  

 ต าแหน่ง สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
 ความปลอดภยัในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8      :  รูปแบบการใชชี้วิตของพนกังานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
สมมติฐานท่ี 9      :  การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ 
                                ท างาน 
สมมติฐานท่ี 10    :  ทศันคติความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร ท่ีศึกษา คือ พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประจ าอยู่ตามสังกดัต่างๆ ทัว่

ประเทศ จ านวน 961 คน และ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จะค านวณจากสูตรของ Taro Yamane  

ดา้นประชากรศาสตร์ 
1. รูปแบบการปฏิบติังาน 
2. ช่วงอาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ต าแหน่ง 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. ประสบการณ์ท างาน 

 

พฤติกรรมความปลอดภยั 
ในการท างาน 

1. ดา้นการปฏิบติังาน 
2. ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์  

และยานพาหนะ 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 

ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต 
(Lifestyle) 

ดา้นการรับรู้กิจกรรมส่ง 
เสริมความปลอดภยั 

ดา้นทศันคติความปลอดภยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent) ตวัแปรตาม (Dependent) 

H1- H7 

H8 

H9 

H10 
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สมการท่ี (1) แสดงการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

21

N
n

Ne


                                                                                  (1) 

โดยท่ี n   คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง, N  คือ จ านวนประชากร, e  คือ ระดบัความคลาดเคล่ือน 
ประชากร ( N = 961 คน), ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ ค่าความคลาดเคล่ือน 5% ( e = 0.05)  
แทนค่าในสมการ (1) ได ้ n    = 283 ดงันั้นเลือกจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง = n +5% = 283 +14.2 = 297.2  298 คน 
 

3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
 
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multi - stage Sampling) ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 : ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) แบ่งพนกังานตามรูปแบบการปฏิบติังาน และ  
                พ้ืนท่ีปฏิบติังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ขั้นท่ี 2 : ใชก้ารสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ท่ีมีค าถามเป็นลกัษณะปลายปิด (Close - end Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ตอบดว้ยตนเอง แบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 : ดา้นประชากรศาสตร์ จ านวน 8 ขอ้ แบบหลายตวัเลือก (Multiple choices) 
ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัดา้นรูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) จ านวน 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัดา้นทศันคติความปลอดภยั จ านวน 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 4 : ปัจจยัดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 5 : ปัจจยัดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน (ดา้นละ 5 ขอ้ รวมจ านวน 15 ขอ้) ไดแ้ก่ 
                 1) ดา้นการปฏิบติังาน  2) ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ  3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ส าหรับ ส่วนท่ี 2 – 5 วดัแบบ Likert’s rating scale อนัตรภาคชั้น (Interval scale) 5 ระดบั 
 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อมูลบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปร
อิสระท่ีจ าแนก 3 กลุ่มข้ึนไป โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ถา้ค่าท่ีทดสอบไดน้อ้ยกว่า 
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0.05 จะยอมรับสมมติฐานหลกั จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ย วิธี Least Significant Difference 
(LSD)  

2) การวัดสหสัมพันธ์ (Correlation)โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( r ) คือ ค่าท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือวดัความสมัพนัธ์ระหว่าง X กบั Y ว่ามีขนาดและทิศทางของความสมัพนัธ์อยา่งไร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 4.1 ผลการศึกษา 
 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ปฏิบติังานแบบถุงมือยาง (Rubber gloves) มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มากท่ีสุด มีสถานภาพ โสด 
มากท่ีสุด มีระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี  ต าแหน่งงานท่ีมีมากท่ีสุด คือ ระดบั 5 – 6 มีรายไดต่้อเดือน
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด มีประสบการณ์ท างาน ดา้นการปฏิบติังานฮอทไลน์ มากท่ีสุด คือ  8 ปีข้ึน
ไป และจ านวนมากท่ีสุดไม่เคยมีประสบการณ์ในการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 

2. ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัการแปลผล ของปัจจยัท่ีท าการศึกษา 

ปัจจยัท่ีท าการศึกษา x  SD ระดบัการแปลผล 

1 ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) 3.47 0.600 มาก 
2 ดา้นทศันคติความปลอดภยั 4.57 0.547 มากท่ีสุด 
3 ดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั 4.05 0.874 มาก 
4 พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 4.50 0.567 มากท่ีสุด 
 1) ดา้นการปฏิบติังาน 4.41 0.620 มากท่ีสุด 
 2) ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 4.58 0.605 มากท่ีสุด 
 3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.50 0.642 มากท่ีสุด 

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

1. พนักงานท่ีมี รูปแบบการปฏิบติังาน ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ท่ี
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. พนกังานท่ีมี สถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีแตกต่างกนั ทางสถิติท่ีนยัส าคญั
ระดบั 0.05 และเม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด     และ พนกังาน
ท่ีมีสถานภาพสมรส (มีบุตร) มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานเฉล่ียมากกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง / 
หมา้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3. พนักงานท่ีมี รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีแตกต่างกนั ทางสถิติท่ี
นยัส าคญัระดบั 0.05 และเม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 
20,000 บาท  พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
และ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป ทั้งหมดมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานเฉล่ียมากกว่า
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ( r ) = 0.204  

5. ปัจจยัดา้นทศันคติความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานใน
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ( r ) = 0.730  

6. ปัจจยัดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนกังานในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ( r ) = 0.605   
 

4.3 อภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษาระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน พบว่ามีความถ่ีของพฤติกรรมท่ีระดบัมากท่ีสุด 
สามารถอธิบายไดว้่า เน่ืองจากการปฏิบติังานฮอทไลน์ เป็นลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายสูง เพราะตอ้ง
ปฏิบติังานในขณะท่ีไม่ดบักระแสไฟฟ้า ท าให้พนกังานตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก อีกทั้งใน
การปฏิบติังานตอ้งท าตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ ตามท่ี กฟภ. ก าหนด เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา แต่จากสถิติก็ยงัคงพบว่ามีการเกิดอุบติัเหตุอยู่ ดงันั้นแนวทางแก้ไขจึงควรมีการก าหนด
มาตรการดา้นความปลอดภยัเพ่ิมเติม โดยเน้นให้เป็นการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดและตอ้งมีการควบคุมให้ปฏิบติัตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

2. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า 
1) พนกังานท่ีมี รูปแบบการปฏิบติังาน ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  ท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้่า เน่ืองจากการปฏิบติังาน
ฮอทไลน์เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้และทกัษะเฉพาะด้านซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ได้จากสถาบันภายนอกองค์กร 
ผูป้ฏิบติังานจึงต้องผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ท่ี กฟภ. ก าหนดเท่านั้น และในการท างานต้อง
ร่วมกนัท างานเป็นทีม ทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลความปลอดภยัตลอดเวลา มีขั้นตอนการท างานเป็นล าดบัขั้นท่ีชดัเจน 
จึงท าให้ไม่มีความแตกต่างในพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานจากปัจจยัดงักล่าว 

2) พนกังานท่ีมี สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมความปลอดภยัการท างานท่ีแตกต่าง
กัน โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพ หย่าร้าง / หม้าย และรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท  มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า
พนกังานกลุ่มอ่ืนๆ  ดงันั้นในการจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัจึงควรให้ความส าคญักบัพนกังานทั้งสองกลุ่ม
น้ีเพ่ิมมากข้ึน 

3. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการใชชี้วิต พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานในระดบัต ่านั้น สามารถอธิบายไดว้่า รูปแบบการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองพฤติกรรมและความ
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คิดเห็นส่วนบุคคล แต่ก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน จึงควรมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนในพฤติกรรมการใชชี้วิตท่ีดี เพ่ือส่งผลให้พนกังานมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีดีข้ึนดว้ย 

4. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติความปลอดภยั พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังานในระดบัสูงนั้น สามารถอธิบายไดว้่า ทศันคติเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมและกระตุน้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า เพ่ือให้พนกังานมีทศันคติ
ดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัท่ีดีมากอยูเ่สมอ 

5. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานในระดบัสูงนั้น สามารถอธิบายไดว้่า กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัเป็นอีก
หน่ึงปัจจัยท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ดังนั้นองค์กรจึงควรให้
ความส าคญัและจดังบประมาณเพ่ือด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดย
ปรับรูปแบบให้มีความทนัสมยัเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล    
 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานช่าง (ฮอทไลน์) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พบว่า  
1. พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานในภาพรวม มีความถ่ีของพฤติกรรมท่ีระดบั มากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารายด้านสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ  ด้านสภาพ 
แวดลอ้ม และดา้นการปฏิบติังาน  

2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีพฤติกรรมความ
ปลอดภยัการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

3. ปัจจยัดา้นทศันคติความปลอดภยั ดา้นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั และดา้นรูปแบบการใชชี้วิต 
ทั้งหมดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภยัในการท างานในแต่ละดา้น ดงันั้นเพ่ือเป็นการยกระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานให้
สูงข้ึนและส่งผลให้สถิติการเกิดอุบติัเหตุลดลงได ้จึงมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมสนบัสนุนและรณรงค์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมของรูปแบบการใชชี้วิต ของพนกังานให้มีระดบั
พฤติกรรมสูงข้ึน โดยเฉพาะในหวัขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล ์การออกก าลงักาย/เล่นกีฬา อยา่งสม ่าเสมอ และศึกษาหลกัธรรม/ค าสอนของศาสนา 

2. จดัท าส่ือ กิจกรรม และจดัอบรม เพ่ือยกระดบัทศันคติความปลอดภยัของพนกังานช่าง (ฮอทไลน์)  ให้มี
ทศันคติท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนและเห็นความส าคญัของพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน โดยเฉพาะในเร่ืองกิจกรรม



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1243 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ส่งเสริมความปลอดภยัสามารถลดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานได ้และประโยชน์ของการทบทวนปัญหาอุปสรรค
ทุกคร้ังหลงัจากปฏิบติังานเสร็จ 

3. จดัอบรมหลกัสูตรและกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทศันคติและพฤติกรรมการท างานดา้นความปลอดภยัส าหรับกลุ่ม
พนกังานท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง / หมา้ย และ มีสถานะรายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาท โดยเฉพาะ เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีพบว่ามีระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัการท างานนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั 

4. ปรับปรุง รูปแบบ เน้ือหา และกิจกรรมต่างๆ ในการจดังานสปัดาห์ความปลอดภยัประจ าปี และส่ือส่งเสริม
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เช่น แผน่โปสเตอร์/คลิปวีดีโอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมระดบัการรับรู้กิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภยัให้กับพนักงานช่าง (ฮอทไลน์) ได้มากข้ึน ตวัอย่าง เช่น การเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมงานสัปดาห์ความ
ปลอดภยัประจ าปี มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน และเพ่ิมรูปแบบของส่ือส่งเสริมความปลอดภยัให้ทนัสมัย 
สามารถเขา้ถึงผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ (Social media) ไดง่้ายข้ึน 

5. ก าหนดมาตรการในการท างานดา้นความปลอดภยัเพ่ิมเติม และจดัท าส่ือส่งเสริมความปลอดภยั กิจกรรม
ส าหรับพนกังานช่าง (ฮอทไลน์) เพ่ือยกระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานในดา้นการปฏิบติังาน และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มให้เพ่ิมมากข้ึน ในหัวขอ้ท่ีพฤติกรรมการท างานมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ การต่อลง
ดินเพ่ือป้องกนัอนัตรายในกรณีปฏิบติังานแบบดบักระแสไฟฟ้า การปฏิบติัทุกขั้นตอนตามท่ีมาตรฐานก าหนด (ไม่
ปฏิบติังานลดัขั้นตอน) ไม่หยอกลอ้หรือเล่นกนัขณะท่ีก าลงัปฏิบติังาน และ ติดตั้งป้ายสญัญาณหรือสญัลกัษณ์เพ่ือ
แสดงพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกบังานบัญชี 
ของบุคลากรในส านักงานบัญชีขนาดเล็ก 

Study of Factors Affecting The Delay of Operations Related to Accounting of 
Employees in The Small-Sized Accounting Offices 

 

นิภา มากประดิษฐ์1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Nipa Markpradit and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ท าให้เกิดการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ 
มาตรการท างานจากบา้น (Work From Home) อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการเร่ิมกลบัมาท างานตามปกติ ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรเกิดความเปล่ียนแปลงเชิงลบ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างชดัเจนท่ีสุดคือบุคลากรปฏิบติังานได้
ส าเร็จลุล่วงล่าชา้ข้ึนกว่าก่อน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร และความรู้ความสามารถเพ่ือนร่วมงานอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดยมีความสอดคลอ้งกบัความ
ล่าชา้ในการปฏิบติังาน กลยุทธ์ท่ีสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการท างานเป็นทีม และเพ่ิมส่ิงจูงใจในการช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานจึงถูกน ามาปรับใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา ภายหลงัจากการปรับใช ้ความพึงพอใจในดา้นดงักล่าวปรับตวัดีข้ึน 
ซ่ึงไปในทางเดียวกันกับระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานท่ีน้อยลง สรุปได้ว่า กลยุทธ์ท่ีส่งเสริมความพึงพอใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานในองคก์รนั้นส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
 
ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภำพ, ควำมล่ำช้ำ, ส ำนักงำนบัญชีขนำดเลก็, ควำมพึงพอใจ 

 

Abstract 
Covid-19 pandemic has caused New Normal such as Work from Home policy. However, After the employees starting 
to return to work at the office, the efficiency of the employee's operation became negatively changed. The obvious 
problem is the delay in the time taking to complete the task. From the information gathered and analyzed, I found out 
that the satisfaction regarding the relationship within the company and the ability of colleagues is low, which consistent 
with the delay of operation. The strategy to promote teamwork culture and increased motivator for helping colleagues 
are used as solutions. Afterward, the stated satisfactions arise, which also consistent with the reduced time used for 
completing tasks. In summary, the strategy which promote teamwork culture and increased motivator for helping 
colleagues affected the motivation for employees which is the factor affected the delay of operation. 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 

ความหยืดหยุ่นในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือเป็นหน่ึงในนโยบายท่ีใช้ใน
การช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) อาทิ การท างานจากบ้าน (Work from Home) และการ
เหล่ือมเวลาท างาน นอกจากจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าไดง่้ายข้ึน
แลว้ ยงัช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่พนกังานท่ีตอ้งเดินทางไกล และตอ้งพบเจอกบัปัญหารถติดเพ่ือไปท่ีท างานทุก
วนั เน่ืองจากสามารถท างานท่ีไหนก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งไปท างานท่ีบริษทั แต่อยา่งไรก็ตาม การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ก็
อาจจะส่งผลทั้งผลดีและผลเสีย ยกตวัอย่างเช่น พนกังานท่ีท างานท่ีบา้นเป็นระยะเวลานาน อาจจะเกิดอาการเบ่ือหน่าย 
และรู้สึกไม่อยากท างาน จนท าให้บริษทัอาจจะไดรั้บผลกระทบในท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัขนาดเล็ก ท่ีไม่ไดมี้
เงินทุนจ านวนมากเพียงพอท่ีจะรับมือกบัผลกระทบเชิงลบในระยะยาว โดยบริษทั เตชินท-์อินทชั การบญัชีและกฎหมาย 
จ ากัด ซ่ึงให้บริการรับท าบัญชี ภาษี และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก็เป็นหน่ึงในบริษัทขนาดเล็ก ท่ีประสบอยู่กับ
สถานการณ์เหล่าน้ี โดยเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานข้ึนภายในบริษทั กล่าวคือ พนกังานของบริษทัฯใชร้ะยะเวลาใน
เวลาในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงนานข้ึน จนส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงโดยใชเ้วลาอย่างกระชั้นชิด
จนไม่เหลือเวลาตรวจทาน หรือแมก้ระทัง่เลยก าหนดการท่ีจะตอ้งปฏิบติังานนั้นๆให้แลว้เสร็จไป ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากร ระบบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน จ านวนงาน ลกัษณะงาน และก าหนดระยะเวลาของแต่ละ
งานยงัคงเดิม ดงันั้น ถา้หากไม่รีบหาทางแก้ไขปัญหา ธุรกิจให้บริการอย่างบริษทัรับท าบญัชีซ่ึงมีทรัพยากรบุคคลเป็น
ตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทั อาจจะไดรั้บผลกระทบมากข้ึนจนไม่สามารถแกไ้ขไดอี้กต่อไป 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อความล่าชา้ในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานบญัชีของบุคลากรในบริษทั เตชินท์-อินทชั การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั และศึกษาแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหา
ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ หรือแมก้ระทัง่บริษทัขนาดเล็กอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั โดยมีสมมติฐานการ
วิจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความล่าชา้ในการปฏิบติังาน และความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานทท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความล่าชา้ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการศึกษาค้นคว้า มีผูใ้ห้นิยาม ค าจ ากัดความ และค าอธิบายของประสิทธิภาพไว้อย่างหลากหลาย โดย
สามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จ โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเต็มศกัยภาพและเกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เงินทุน หรือแมแ้ต่เวลา 
โดยในการศึกษาคน้ควา้น้ีจะเน้นย  ้าไปถึงทรัพยากรเร่ืองเวลา กล่าวคือความล่าชา้ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าบญัชี อีกทั้ง การศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น  
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ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow ซ่ึงกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการสนองความตอ้งการส่วนบุคคลต่าง ๆ 
ในบริบทของการท างาน โดยอธิบายเป็นพีระมิดล าดบัขั้นความต้องการ (อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541) 

ทฤษฎีความตอ้งการของ ERG ของ Alderfer ซ่ึงคิดคน้ข้ึนมาจากวิจยัเพ่ือทดสอบทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของ Abraham Maslow ทั้ง 5 ขั้น โดยทฤษฎีระบุว่าการตอบสนองความต้องการสามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้อง
เรียงล าดบัขั้น และท าการยอ่รวมความตอ้งการต่าง ๆ ให้เหลือเพียง 3 ขั้นเท่านั้น (อา้งถึงใน ศิริกลัยา สามไชย, 2560) 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland กล่าวถึงความตอ้งการความส าเร็จของบุคคล โดยการอธิบายว่าบุคคล
ท่ีตอ้งการความส าเร็จจะมีคุณสมบติัอยา่งไร (อา้งถึงใน ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2551) 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ซ่ึงปัจจยัส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อทศันิคติของบุคลากรในการท างาน โดย
ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ หรือเรียกว่าปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) หรือปัจจัยค ้ าจุน 
(Maintenance factor) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีรักษาสถานะแรงจูงใจไวใ้ห้คงอยู่ระดบัปกติ และเกิดความสงบ และปัจจัยท่ี
สร้างแรงจูงใจ (Motivators factor) จะเป็นปัจจยัท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่งานของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะกระตุน้ให้เกิดความ
พอใจและเพ่ิมแรงจูงใจให้บุคลากรในองคก์ร  (อา้งถึงใน สถิต พูลเพ่ิม, 2557) 

ทฤษฎีสามปัจจัยของ Sirota ซ่ึงไดค้น้คว้าวิจัยวิธีท่ีจะเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่พนกังาน โดยไดข้อ้สรุปว่าวิธีท าให้
พนกังานกระตือรือร้นก็คือการให้ส่ิงท่ีพวกเขาอยากได ้ (อา้งถึงใน ดร.ปิยนนัท ์สวสัด์ิศถุงฆาร, 2562) 

ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจาก
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานต่าง ๆ อาทิ ความพึงพอใจ แรงจูงใจในท่ีท างาน และการสนองความตอ้งการของพนกังาน
ในดา้นต่าง ๆ  

 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูวิ้จยัยงัไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางในการวิเคราะห์

หาสาเหตุและก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อไป ดงัน้ี 
ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี

เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัดา้นองค์ประกอบของทีมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั และเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนันั้นจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั 

มารวย วิชาญยทุธนากูล (2560) ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 
5 ดาว พบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีโรงแรมปัจจุบนัแตกต่างกนั มีประสิทธิผล
การปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั  

ทศันี ศรีกิตติศกัด์ิ (2554) ศึกษาระดบัความตอ้งการปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน กลุ่มบูมเมอร์ส กลุ่ม
เอ็กซ์ และกลุ่มวาย และความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกบัปัจจยัจูงใจในการท างานของ
พนกังาน พบว่าพนักงานกลุ่มบูมเมอร์ส กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย มีระดบัความตอ้งการปัจจยัจูงใจในการท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

นิรัญญา แซ่ตั้ง (2560) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเองและ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การธุรกิจค้าปลีกแห่งหน่ึง พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
บรรยากาศองคก์ารดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร และบรรยากาศองคก์ารดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
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มีความส าคญักับคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกด้านบวกต่อองค์การ ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย และต่อสงัคมในท่ีท างาน 

ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2560) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ รวมถึงเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจตามแผนปฏิบติังานฝ่ายเทศกิจกรุงเทพมหานคร พบว่าการจดัแบ่งการปฏิบติัหน้าท่ี
จดับุคลากรให้มีความเหมาะสมกบังานอย่างถูกตอ้งส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้นทกัษะความรู้ความเขา้ใจระบบงาน
และความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  

 
จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ สามารถระบุไดใ้นเบ้ืองตน้ว่าปัจจยัเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ 

อาทิ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร แต่เน่ืองจากบุคลากรของ
บริษทั เตชินท์-อินทชั การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์อย่างมี
สาระส าคญั ผูวิ้จยัจึงไดเ้ร่ิมศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุของการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือท างานส าเร็จลุล่วงได้
ล่าชา้ของบุคลากรในบริษทัฯ รวมถึงการน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใชใ้นการก าหนดวิธีแกปั้ญหา อา้งอิงจากปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ตามท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ   

 

3. วธีิการศึกษา 
 

จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือพนกังานท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัสายงานบญัชีทุกแขนงท่ีท างานอยูใ่นส านกังานบญัชีขนาดเลก็ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะลงพ้ืนท่ี
ดว้ยตนเองเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการตีความดว้ยทกัษะการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลดว้ยการน าปรากฎการณ์จริงท่ี
เป็นปัญหามาหาแนวทางแกไ้ขโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
คร้ังน้ี คือพนกังานท่ีท างานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีท่ีสามารถวดัก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังานได้
อย่างชดัเจนของบริษทั เตชินท์-อินทชัการบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี 
ภาษี และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยบริษทัฯ ประกอบด้วย ส่วนงานท าบญัชี
ทัว่ไป จ านวน 9 คน และส่วนงานตรวจสอบบญัชี จ านวน 2 คน เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการท่ีเลือกเจาะลึก
พนกังานบญัชีของบริษทัแห่งน้ี จะท าให้ผูวิ้จยัสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานแต่ละ
คนในสภาพแวดลอ้มการท างานเดียวกนัได ้อีกทั้งยงัสามารถติดตามสงัเกตการณ์ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

ในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยมีการน าการผสมผสานขอ้มูล
จากการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 
อาทิ อายุ เพศ และวุฒิการศึกษา และใชใ้นการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มการท างานทั้งในตอน
เร่ิมต้นการวิจัย และตอนส้ินสุดการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบ ควบคู่ไปกับแบบประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment Form) เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) โดยขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวมจะมีท่ีมาจากทั้ง การสงัเกตการณ์พฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ด และการวดัผลส าเร็จของตวังานท่ีไดป้ฏิบติั
จริงตามเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชีต่าง ๆ 
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ตลอดระยะเวลาการวิจัย ซ่ึงช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นย  ามากข้ึน เน่ืองจากสามารถท าให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงรายบุคคลในระหว่างการวิจยั ไม่ใช่เพียงผลลพัธ์ท่ีออกมาในตอนทา้ยของการวิจยัเท่านั้น 

ในส่วนของการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมินั้น ผูวิ้จยัรวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากกฎหมายบญัชี และกฎหมายภาษี
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ส าหรับศึกษาและเพ่ือก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสม โดยจะน ามาเป็นตัวอ้างอิงเพ่ือระบุ
ก าหนดการและระยะเวลาท าท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานบญัชี, นิยามของความมีสาระส าคญัและ
ความถูกตอ้งครบถว้นในการท าบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
 พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
 ประมวลรัษฎากร 
 ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ประกาศกรมทะเบียนการคา้ 
 กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี 

 
เน่ืองมาจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นหลกั โดยมีการน าขอ้มูลเชิงปริมาณ

มาใชเ้ป็นขอ้มูลเสริมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัจึงจะเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ก่อนเร่ิมการสังเกตุ
การณ์และประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อม ๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริงของบุคลากร
ในบริษทัจนส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตั้งไว ้โดยจะใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงอุปนยั (Inductive Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและตีความขอ้มูล
เพ่ือสร้างขอ้สรุปจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นได ้อาทิเช่นพฤติกรรมของบุคลากรในบริษทั 
การปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ โดยจะสร้างสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) จากการพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้
และพิสูจน์สมมติฐานนั้นตลอดระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากเอกสารหรือข้อความตามเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารนั้ นๆ โดยไม่ใช้ค าหรือข้อความท่ีผู ้วิจัยตีความได้  
เพ่ือใชป้ระกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอุปนยัท่ีมีการพยายาม  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ในตอนท่ี 1 พบว่าพนกังานในบริษทั เตชินท์-อินทชั การบญัชี

และกฎหมาย จ ากดั ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 30 จนถึง 44 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46, เป็นเพศหญิง คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 82, สถานภาพโสด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100, มีวุฒิปริญญาตรี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100, มีภาระหน้ีสิน 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55, มีค่าใชจ่้ายมากกว่าก่ึงหน่ึงของรายไดต่้อเดือน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64, มีภาระเล้ียงดู
ครอบครัว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82  

จากการเก็บรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ในตอนท่ี 2 พบว่าพนกังานในบริษทัฯ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานแค่ 2 ดา้นท่ีมีพนกังานรู้สึกอยูใ่นเกณฑไ์ม่พึงพอใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในความสมัพนัธ์ในองคก์ร และ
ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน โดยมีความพึงพอใจ 4 ด้านท่ีอยู่ในเกณฑ์เฉยๆ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
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ความสมัพนัธ์ในองคก์ร ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน นโยบายการบริหาร และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ อยา่งไร
ก็ตามความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆ มีระดบัความพึงพอใจของพนกังานทุกคนอยูใ่นเกณฑดี์ทั้งส้ิน 

 

 
 
รูปที่ 1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในบริษทัฯ 
 

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบประเมินการปฏิบติัจากการท างานจริงของพนกังานในบริษทัฯ พบว่ามีจ านวนบุคลากรท่ี
ใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑป์รับปรุงทั้งหมด 2 คน และบุคลากรท่ีอยูใ่นเกณฑพ์อใชท้ั้งหมด 5 คน โดยมี
บุคลากรท่ีผลการประเมินต ่ากว่าความคาดหมายจ านวน 3 คน นอกนั้นอยูใ่นเกณฑดี์ท่ีทั้งส้ิน 

จากการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์ว่ากลุ่มปัญหาท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีต้อง
แกปั้ญหาในคร้ังน้ีคือพนกังานกลุ่มท่ีใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์พอใช ้และกลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 
ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการปฏิบติังานเกินกว่าหรือพอดีกับระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้ไม่เหลือเวลาในการทบทวนและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างรอบคอบเท่าท่ีควร ซ่ึงพนกังานทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อ
ความสัมพนัธ์กบับุคลากรในองค์กร และความพึงพอใจในความรู้ความสามารถเพ่ือนร่วมงานท่ีต ่ากว่าปัจจยัอ่ืน  ๆอยา่ง
เห็นไดช้ดั  และยงัมีความสอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดมี้นโยบายใดๆ ท่ีสนบัสนุนดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร 
หรือการท างานเป็นทีม ผูวิ้จยัจึงเลือกน ากลยุทธ์ท่ีจะสนบัสนุนวฒันธรรมการท างานเป็นในองค์กร อาทิ การจดัทีมให้
พนกังานท่ีดูแลลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทคลา้ยคลึงกนัอยูที่มเดียวกนั และจดัโดยการคละคนท่ีมีผลการประเมินดีในแต่ละ
ทีม และจดัให้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในทีมและระหว่างทีม มีการสนับสนุนส่ิงจูงใจเพ่ือให้บุคลากร
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งทางวาจา และตวัเงิน อีกทั้งยงัมีการจดัให้มีการสัมมนาเพ่ือสานสัมพนัธ์กนัภายในบริษทั ซ่ึง
นอกจากจะช่วยเพ่ิมระดบัความสัมพนัธ์ให้คนในองค์กรแลว้ ยงัช่วยพฒันาขีดความสามารถและกระตุน้การช่วยเหลือ
กนัระหว่างพนกังานส่งผลให้งานของทุกคนเสร็จส้ินตามก าหนด อีกทั้ง เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทัขนาดเล็ก 
เน่ืองจากไม่ตอ้งใชง้บประมาณเยอะ และสามารถท าไดท้นัที 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ภายหลงัจากการน ากลยทุธ์ดงักล่าวมาปรับใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
ความพึงพอใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของบุคลากรเพ่ิมข้ึนอย่างมีสาระส าคญั จนถึงระดบัท่ีไม่มีพนกังานท่ีรู้สึกไม่
พึงพอใจเหลืออยู ่และไม่มีบุคลากรคนใดท่ีใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑป์รับปรุง โดยเหลือพนกังาน
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ท่ีไดเ้กณฑ์พอใชเ้พียง 3 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ อาทิ ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความต้องการของ Maslow เน่ืองจาก ก่อนหน้าการวิจัย บริษทัฯ สามารถสนองความต้องการระดบัท่ี 1 ความ
ตอ้งการทางกายภาพ และความตอ้งการระดบัท่ี 2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีทฤษฎี
กล่าวถึงความตอ้งการของคนท่ีมีล าดบัขั้นจากต ่าไปสูง บุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งการความตอ้งการระดบัท่ี 3 
ความตอ้งการเป็นท่ีรักและเป็นส่วนหน่ึง กล่าวคือ การตอ้งการการไดรั้บความรักและความรู้สึกท่ีดีจากการสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับการปฏิบติังาน อีกทั้งจากการสังเกตอยา่งใกลชิ้ดพบว่า แต่ละทีมมี
การให้ค าแนะน าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและแลกเปล่ียนเทคนิคท่ีใชใ้นการท างานของตน ส่วนคนในทีมท่ีท างาน
เสร็จก่อน ก็จะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีมจนท าให้เสร็จทนัในเวลาท่ีก าหนดดว้ยกนัทั้งทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัดา้นองค์ประกอบของทีมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน และผลการวิจัยของนิรัญญา แซ่ตั้ง (2560) ซ่ึงกล่าวว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเอง บรรยากาศองคก์ารดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร และบรรยากาศองคก์ารดา้นการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานช่วยให้พนกังานเกิดความรู้สึกดา้นบวกต่อองคก์าร ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และต่อ
สงัคมในท่ีท างาน 
 

 
 
รูปที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในบริษทัฯ ภายหลงัจากการน ากลยทุธ์มาปรับใช ้
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อนการปรับใช้กลยุทธ์ (คน) หลังการปรับใช้กลยุทธ์ (คน) 

       ดีเลิศ 2 2 
       ดี 2 6 
       พอใช ้ 5 3 
       ปรังปรุง 2 0 

 
จากตารางท่ี 1 เกณฑ์ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานสามารถแจกแจงได ้ดงัน้ี ดีเลิศ = ปฏิบติังานเสร็จลุล่วง

ก่อนวนัท่ี n มากกว่า 4 วนัข้ึนไป, ดี =  ปฏิบติังานเสร็จลุล่วงก่อนวนัท่ี n ตั้งแต่ 2-4 วนั, พอใช ้= ปฏิบติังานเสร็จ
ลุล่วงก่อนวนัท่ี n 1 วนั หรือภายในวนัท่ี n, ปรับปรุง = ปฏิบติังานเสร็จลุล่วงภายหลงัวนัท่ี n (โดย n คือก าหนดการ
วนัสุดทา้ยของงานนั้นๆ ท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมายตอ้งเสร็จลุล่วง) 
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ผูวิ้จยัจึงไดข้อ้สรุปว่า กลยุทธ์ทีส่งเสริมความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ของบุคลากรในองค์กรนั้นส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานรวมไปถึงนโยบายการบริหารงานท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ของบุคลากร
ในองค์กร นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือกนัในทีม และวฒันธรรมการท างานเป็นทีมซ่ึงเป็นปัจจยัทีช่วย
สนับสนุนความสัมพนัธ์ของบุคลากรในองค์กรนั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยทีมีผลต่อความล่าช้าในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานบญัชีของบุคลากรในบริษทั เตชินท-์อินทชั การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ทั้งส้ิน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้าระดบั Local Brand  
ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

The factors affecting to purchase decision of Local Brand facial skincare 
products through online channels of working age consumers in Bangkok. 

 

นิรดา สมสมัย1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Nirada Somsamai and Anuchat Chamchong 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าระดบั Local Brand ผา่น
ช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คนซ่ึงเคยซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้าระดบั Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการบริการ และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบั Local 
Brand ผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจซือ้, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรยอมรับเทคโนโลยี  
 

Abstract 
This research has been conducted to examine, the factors affecting purchase decision of local facial skincare 
products through online channels of working age consumers in Bangkok. This study was a quantitative research, 
the data were collected via questionnaire from 400 of working age in Bangkok-based respondents who used to 
purchase facial skincare products then proceeded with statistical data analysis using statistical packages. The study 
has found that the factors of marketing mix (7Ps) are Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence,  
Process, and Technology acceptance affecting to purchase decision of local brand facial skincare products through 
online channels of working age in Bangkok at significance level 0.05 
 
Keywords:, Purchase decision, Marketing mix factors ,Technology acceptance 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบันผู ้บริโภคส่วนใหญ่หันมารักษาสุขภาพของตนเองและใส่ใจดูแลตัวเองมากข้ึนโดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีแสดงถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีในสายตาของผูท่ี้พบเห็นท าให้เป็นท่ียอมรับจาก
สงัคมและช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจท าให้สามารถเพ่ิมโอกาสในการประสบผลส าเร็จในดา้นต่างๆในชีวิตได้มาก
ข้ึนขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ์ผูจ้ดัการออนไลน์ (2562) ไดร้ายงานผลการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 10 ธุรกิจรุ่ง-
ร่วงในปี 2563 ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า การประเมิน 10 อนัดบัธุรกิจดาวรุ่งปี 
2563 ประกอบด้วย 1.ธุรกิจแพลตฟอร์ม 2.ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ รวมทั้งผู ้
ให้บริการดา้นโครงข่าย 3.ธุรกิจเกม 4.ธุรกิจดา้นขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจประกนัภยั ประกนัชีวิต 5.ธุรกิจ
บริการทางการแพทยแ์ละความงาม รวมถึงธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 6.ธุรกิจฟาสตฟ์ูด 7.ธุรกิจเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ8.
ธุรกิจด้านพลงังาน 9.ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 10.ธุรกิจเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  
เป็นตน้  

มูลค่าธุรกิจเคร่ืองส าอางในภาพรวมเติบโตต่อเน่ืองการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ระบุว่า ธุรกิจเคร่ืองส าอางและสกินแคร์ เป็นธุรกิจรุ่งมาแรง โดยคาดว่าปี 2562-2566 จะเติบโตประมาณ 7.14% 
จากปี 2560 ท่ี 7.8% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นกลุ่มสกินแคร์สูงสุดสัดส่วน 47% รองลงมาคือ 
ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผม 18% เคร่ือง-ส าอาง 14% ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ท าความสะอาดร่างกาย 16% และน ้ าหอม 5% 
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในปัจจุบนันั้นมีมากมายในทอ้งตลาดซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.Counter Brand  แบรนด์สินคา้ท่ีมกัพบตามห้างสรรพสินคา้ซ่ึงมีเคาท์เตอร์หรือหน้าร้านเป็นของตวัเองซ่ึงมี
ราคาท่ีค่อนขา้งสูง เช่น SK-II, La Mer, Biotherm, Sulwhasoo, Shiseido, Clinique เป็นตน้ 

2. Mass Brand  แบรนดสิ์นคา้ท่ีพบเห็นไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ๆไปมกัมีขายใน Supermarket หรือ ร้านสะดวกซ้ือ
โดยมีราคาท่ีค่อนขา้งต ่าถึงปานกลาง เช่น Pond, Biore และ Olay เป็นตน้  

3. Local Brand คือ แบรนด์สินคา้ท่ีมีการผลิตในประเทศหรือแบรนดท์อ้งถ่ินซ่ึงมีขนาดเล็กผูป้ระกอบการอาจ
ไม่มีห้องทดลองหรือโรงงานเป็นของตวัเองอาจมีการจ้างวิจยัและจ้างผลิตจากนั้นจึงน ามาติดตราสินคา้ของตวัเอง
โดยมุ่งเนน้ขายผา่นช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เช่น  ยนัฮี แตงโม Verra Skin โทเมอิ เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑสิ์นคา้ในกลุ่ม Local Brand มีการพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไม่ไดย้ึดติดแบ
รนด์แต่ให้ความสนใจในแบรนด์ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการและความคุม้ค่ากบัราคามากข้ึนอีกทั้งโมเดล
ธุรกิจของ Local Brand มีความยืดหยุ่นสูงและมีกระบวนการท างานท่ีรวดเร็วกว่า Global Brand ซ่ึงเป็นความ
ไดเ้ปรียบท่ีท าให้แบรนดท์อ้งถ่ินอยา่ง Local Brand สามารถปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ทางการตลาด เทคโนโลยี 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคน าไปสู่การคิดคน้และพฒันาสินคา้เขา้สู่ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาและการเจริญเติบโตของธุรกิจต่างๆนั้นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือ กลุ่มผูบ้ริโภคซ่ึงใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงการใชชี้วิตประจ าวนัมากข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีความก้าวหน้าท า
ให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึนจากผลการวิเคราะห์ธุรกิจยคุส่ือสงัคมออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย ์(2555) 
กล่าวว่า ส่ือสังคมออนไลน์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว และตลอดเวลาผ่านโทรศพัท์มือถือโดยมีค่าใชจ่้าย
น้อยกว่าและความก้าวหน้าทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้ส่ือสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง
นอกจากน้ีส่ือสงัคมออนไลน์สามารถเป็นช่องทางเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
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ฉตัรรัตน์ พุฒิวีระพงศ(์2560)ไดวิ้เคราะห์ธุรกิจความงามและสุขภาพถึงโอกาสและอุปสรรคในการพฒันาธุรกิจ
ในดา้นน้ี พบว่า โอกาสในธุรกิจความงามและสุขภาพประกอบดว้ย  

1. มูลค่าตลาดท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากข้อมูลศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยระบุว่าธุรกิจดา้นสุขภาพความงามเป็นธุรกิจดาวรุ่งยอดนิยมต่อเน่ืองกนัมา 6 ปี มูลค่าตลาดความงาม
ในไทยมากถึง 250,000 ลา้นบาทจนท าให้มีผูป้ระกอบการรายเก่าและผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ทัว่ประเทศกวา่ 1,800 
ราย  

2. การเปิด AEC ท าให้ตลาดกวา้งข้ึนธุรกิจดา้นความงามและสุขภาพไดข้ยายฐานธุรกิจออกไปประเทศเพ่ือน
บา้นกนัมากข้ึน   

3. ความทนัสมยัทางด้านการตลาดออนไลน์ปัจจุบนัมีโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, IG, ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ 
และไลน์แอด ท่ีสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงลูกคา้และผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงและเป็นจ านวนมากโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

4. ปัจจุบนัรัฐบาลเขา้มาสนบัสนุนในดา้นความรู้ในการท าผลิตภณัฑ์การจดทะเบียน จด อ.ย. การตลาด และ
งานวิจยั  

5. ระบบการขนส่ง Logistic ท่ีมีให้เลือกปัจจุบนัน้ีมีความทนัสมยัและมีระยะเวลาการขนส่งท่ีรวดเร็วข้ึน  
6. ความตอ้งการของสินคา้สุขภาพความงามไทยในตลาดต่างประเทศท่ีมีมากข้ึน 
จากขอ้มูลขา้งตน้จึงมีความส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ระดบั 

Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองส าอาง
และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตและได้รับความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเป็นธุรกิจท่ี
น่าสนใจและมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเปรียบเหมือนเคก้กอ้นโตให้ผูป้ระกอบการทั้งเก่าและใหม่เขา้มาช่วงชิงผล
ก าไรให้กบัธุรกิจโดยผูวิ้จยัเลง็เห็นว่ากลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ระดบั Local Band นั้นมีความน่าสนใจเน่ืองจากมี
ความยืดหยุ่นสูงและมีกระบวนการท างานท่ีรวดเร็วกว่า Global Brand ซ่ึงเป็นความได้เปรียบท่ีท าให้แบรนด์
ทอ้งถ่ินอยา่ง Local Brand ซ่ึงสามารถปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ทางการตลาดรวมถึงการยอมรับเทคโนโลยขีอง
ผูบ้ริโภคสามารถท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินค้าไดง่้ายข้ึนสะดวกข้ึนซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถสั่งซ้ือผลิตภณัฑไ์ด้
ทุกท่ี ทุกเวลา จากทุกแบรนดบ์นโลกผา่นช่องทางออนไลน์ท าให้เจา้ของธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงามทั้งเก่าและ
ใหม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้การปรับตวัให้สามารถตามทนัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามยคุ
สมยัซ่ึงปัจจุบนัส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการเป็นตวัช่วยในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญัและเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวหน้าระดบั Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนในวยัท างานท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจความงามและสุขภาพเพ่ือสามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปใชใ้นการวิเคราะห์
ประกอบการตดัสินใจรวมถึงใช้ในการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคได้และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็น
แนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูท่ี้มีความสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้จะไดส้ามารถน าไป
สร้างแบรนด์สินคา้ให้ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือสร้างรายไดแ้ละผลก าไรให้กบัธุรกิจของ
ตนเอง 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ระดบั Local 
Brand ผา่นช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบั Local Brand 
ผา่นช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบั Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

ตวัแปรอิสระ มี 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ  
2. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 
ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบั Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 
 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ
เห็นถึงความคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่
ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

Kotlor (1997,92) ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของตลาด
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด และเพ่ือตอบสนองสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปส่วน
ประสมทางการตลาดจะประกอบดว้ย 4Ps คือ ผลิตภณัฑ์, ราคา,การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่
เน่ืองจากในปัจจุบนัสินคา้ส่วนใหญ่จะมีบริการควบคู่อยูด่ว้ย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ
ประกอบดว้ย 7Ps ตามแนวคิดของ Kotler โดยมีส่วนของ บุคคล (People)ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)
และกระบวนการ (Process) เพ่ิมข้ึนมา  

ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดหมายถึง ส่ิงท่ีเสนอแก่ตลาดซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาดไดผ้ลิตภณัฑ์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบั
ตอ้งได ้(Tangible Product) จ าพวกสินคา้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) 
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ราคา (Price) เป็นองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีท าให้เกิดรายไดก้บัธุรกิจเน่ืองจากราคามีส่วนในการท าให้สินคา้
และบริการต่างๆมีความแตกต่างกันและมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของสินคา้หรือบริการกบัราคา (Price) หากคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การส่งผ่านสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยช่องทาง
ต่างๆ สถานท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัใน
การกระตุน้ยอดขายแนะน าสินคา้สู่ผูบ้ริโภค 

บุคลากร (People) เป็นส่วนขับเคล่ือนส าคญัในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าสินคา้และบริการความเป็นกนัเอง ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การเอาใจใส่การตอบขอ้ซกัถาม
ทศันคติท่ีดีความรวดเร็วในการท างานความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผูบ้ริโภคได ้

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภครวมถึงการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัและการส่งมอบสินคา้และ
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรับรู้และการสร้างความเช่ือมัน่ในการใชสิ้นคา้และบริการ 

กระบวนการบริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขั้นตอนในดา้นการบริการท่ีน าเสนอ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบคุณภาพการให้บริการ และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจโดยพิจารณาจากการ
ให้บริการท่ีมีความสะดวกถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือเหล่าน้ีในการวางกลยทุธ์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ใน
การเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เพ่ือสร้างผลประกอบการท่ีดีกว่าคู่แข่ง 
 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  
 

Rogers (2003) การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการน าเทคโนโลยีท่ีถูกยอมรับมาใชซ่ึ้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั
บุคคลเองหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรวมถึงทศันคติและการใชง้านเทคโนโลยีท่ีง่ายข้ึน
นอกจากนั้นการน าเทคโนโลยีมาใชง้านท าให้แต่ละบุคคลไดรั้บความรู้ เกิดประสบการณ์ การรับรู้และเกิดทกัษะ
ในการใชง้านเพ่ิมข้ึนดว้ยการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลมีผลท าให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์คือการรับรู้คุณค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยีโดยวดัจากการท่ีไดรั้บผลประโยชน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการและ การรับรู้ใน
การใชง้านง่ายซ่ึงความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อวิธีการใชเ้ทคโนโลยีมีขั้นตอนท่ีเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากหรือไม่ต้องใช้
ความพยายามในการเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจส่งผลต่อไปยงัความน่าเช่ือถือคือความเช่ือมัน่ท่ีผูใ้ชง้านเทคโนโลยีมีต่อการ
ใชโ้ดยเกิดความรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยัการในการใชง้าน 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
 

อดุลย ์และดลยา จาตุรงคกุล (2549, 18-19) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยแบ่งเป็นล าดบั
ขั้นต่างๆดงัน้ี 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1259 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ขั้นตอนที่1 การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ  เป็นขั้นแรกของกระบวนการตดัสินใจความ
ตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยตวักระตุน้จากภายใน(Internal Stimuli)กระตุน้จากความตอ้งการท่ีมีอยูป่กติในระดบัสูง
พอท่ีจะกลายเป็นแรงขบัดนั (Drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุ้นภายนอก (External 
Stimuli) 

ขั้นตอนที่2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการหรือความจ าเป็นในสินคา้
หรือบริการนั้นๆแลว้ผูบ้ริโภคจะท าการค้นหาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ โดยผูบ้ริโภคอาจคน้คว้าหา
ขอ้มูลดว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสือ การสอบถามหรือการขอค าแนะน าจากคนใกลชิ้ดรวมถึง การคน้หาขอ้มูล
ในอินเทอร์เน็ตการอ่านขอ้ความท่ีกล่าวถึงสินคา้หรือบริการในเวบ็บลอ็ก เป็นตน้  

ขั้นตอนที่3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ  ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ผูบ้ริโภคมกัจะท าการประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากช่ือเสียงของตราสินคา้ ราคาของสินคา้ คุณภาพของสินคา้  

ขั้นตอนที่4 การซ้ือผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจะ
วางแผนซ้ือสินค้าว่าจะซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออย่างไรซ่ึงเป็นขั้นท่ีส าคญัเน่ืองจากว่าเป็นขั้นตอนท่ีสินค้าหรือ
บริการจะไดถู้กผูบ้ริโภคเลือกตดัสินใจน าไปใช ้ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการประสบความส าเร็จทางการตลาดอยา่งหน่ึงท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั 

ขั้นตอนที่5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ เม่ือลูกคา้เกิดการรับรู้ท่ีดีและประทบัใจในตวัสินค้าเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
สินคา้ และตราสินคา้ ส่งผลให้มีการตดัสินใจซ้ือซ ้ าและเกิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ไดใ้นเวลาต่อมา 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กฤษฏ์ิ ชนะชยั(2561)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง
จากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัใน
เร่ืองความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑ์เวชส าอางมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา พบว่าราคาของผลิตภณัฑ์เวชส าอางมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพมีผลต่อความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแต่ละ
ประเภทพบว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกับนโชเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Youtube มีผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากรในการให้บริการแต่ละประเภทพบว่าการให้ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์เวชส าอางไดถู้กตอ้งและการให้บริการท่ีรวดเร็วมีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพแต่ละประเภทพบว่าการแสดงเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือมีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยู่
ในเกณฑม์ากท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้บริการแต่ละประเภทพบว่าการจดัส่งผลิตภณัฑเ์วชส าอางดว้ยความถูกตอ้ง
และแม่นย  ามีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 

นทัธมน เดชประภสัสร(2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต
พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต
ของผูบ้ริโภคสืบเน่ืองมาจากสังคมในปัจจุบนัก าลงัเขา้สู่การเป็นสังคมเมืองมากข้ึนท าให้มีความเร่งรีบร่วมกับ
การจราจรท่ีติดขดั ปัญหาปริมาณการใชร้ถท่ีมีมากข้ึนท าให้การมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลายโดยเฉพาะทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีมีบริการจดัส่งสินคา้ให้ถึงท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคได ้จึงส่งผลในเชิงบวกกบัการ
ตดัสินใจ 
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ธนวรรณ ส านวนกลาง(2559) ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M-Banking 
พบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์จากการใชM้- Banking จะเกิด
การยอมรับการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)การท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่น M– Banking ท่ีง่ายนั้นมีปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูลเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัจากประสบการณ์ของตวั
ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการยอมรับใช(้Adoption) ผูใ้ชบ้ริการจะเกิดการยอมรับการใชง้านนั้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชบ้ริการเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ “M – Banking” 

สาลินี ลีนะกนิษฐ์(2559) ศึกษาเร่ืองการวางแผนการตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ากลุ่มผิวกระจ่างใสและลด
เลือนร้ิวรอย กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าด้วยสารสกัดจากน ้ ายาพารา พบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับการค้นหาข้อมูลก่อนท่ีจะสัมผสักับสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZMOT) และการแสดงความ
คิดเห็นของสังคมออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีผูบ้ริโภคใชเ้พ่ือประกอบการพิจารณาและการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และพบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อโฆษณาท่ีใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ในปัจจุบนัว่าไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือแต่เป็นเพียงส่วนท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจและท าให้เกิดการรับรู้และจดจ า 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
ตวัแปรอิสระ                                                                                                                           ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยก าหนดประชากร
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ กลุ่มคนวัยท างานช่วงอายุ 25-60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงเคยซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ระดบัLocal Brand โดยแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

        การยอมรับเทคโนโลยี  

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้

ระดบั Local Brand ผา่นช่องทางออนไลน์

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กบังานวิจยั เช่นอาคารส านกังานศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้และผา่นช่องทางสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook, 
Line และ Web page ต่างๆเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นคนในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนประชากร
ทั้งหมดขนาดใหญ่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 
ร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,2549) 

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงใชข้นาดตวัอยา่งอย่างน้อย 384 คนและเพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามและน าข้อมูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั  

เคร่ืองมือวิจัยเพ่ือท าการทดสอบความน่าเ ช่ือถือ(Reliability )โดยการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดว้ยการใช ้Cronbach’s alpha รายปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี
และ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ สามารถยืนยนัไดว้่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยันั้นเช่ือถือได ้โดยไดค้่า Cronbach’s 
alpha ของแต่ละปัจจยัเกิน 0.7 ในทุกส่วนของแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) ส าหรับประมวลผลข้อมูลและน าเสนอใน

รูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี(Frequency)ของค่าเฉล่ีย(Mean) =X,ค่าร้อยละ(Percentage)และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation):S.D. 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน(Inferential Statistics)โดยการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐานโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั คือการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่าง ๆ  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
4.1.ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ72.5 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ42.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ52.0 การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 46.8 มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ คือนอ้ยกว่า  1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ36.5มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย
ในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ต่อคร้ัง คือ 1,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ27.0และปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถาม
มีการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ผา่นส่ือออนไลน์ช่องทาง Facebook มากท่ีสุดจ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 23.0 

 
     4.2 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือ

หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที่ -4.132 .687  -6.014 .000*** 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

     

   ดา้นผลิตภณัฑ ์ .436 .070 .280 6.226 .000*** 
   ดา้นราคา .178 .060 .135 2.962 .003** 
   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .401 .081 .211 4.921 .000*** 
   ดา้นการส่งเสริมการตลาด .154 .068 .098 2.278 .023* 
   ดา้นบุคคล .186 .055 .147 3.401 .001** 
   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .183 .059 .135 3.113 .002** 
   ดา้นกระบวนการบริการ .139 .057 .104 2.424 .016* 
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี .248 .069 .155 3.593 .000*** 

หมายเหตุ * = p < .05 ( มีนยัส าคญั) 
              ** = p < .01 ( มีนยัส าคญัยิ่ง) 
            *** = p < .001(มีนยัส าคญัอยา่งยิ่ง) 

 
เม่ือพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบัLocal Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (สถิติ T ของปัจจัยท่ีมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05)  โดย
เรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหาน้อย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี การให้บริการส่วนบุคคล ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการบริการ และ ดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงใชแ้บบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลครบถว้นทั้งหมด จ านวน 400 ชุดท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับLocal Brandผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.000ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึง
สามารถยอมรับสมมติฐานท่ี1 

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรับรองมาตรฐานสากลสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค
มีลกัษณะของบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ทนัสมยั มีขนาดท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบติัส่วนผสมและกล่ินตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561) ซ่ึงไดท้  าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางจากสารสกดัใบบวับกของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัมีผลอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดรองลงมาคือการมี
สถาบนัท่ีมีช่ือสียงรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อย. GMP เป็นตน้  
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อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึง
สามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 2  

จากการวิจยัพบว่าการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณรวมไปถึงการมีราคาท่ีถูกกว่าทอ้งตลาด มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบักฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561)ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางจากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเม่ือ
พิจารณาปัจจยัดา้นราคาแต่ละประเภทพบว่าราคาของผลิตภณัฑ์เวชส าอางมีความเหมาะสมกบัคุณภาพมีผลต่อ
ความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัค่าสถิติ Tมีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 
จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 3  

จากการวิจัยพบว่าการมีช่องทางท่ีสามารถให้บริการได้24ชั่วโมงง่ายและสะดวกในการสั่งซ้ือมีความ
หลากหลายสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูข้ายไดต้ลอดเวลา ช่วยประหยดัเวลา และมีการจดัส่งสินคา้ถูกตอ้งรวดเร็วมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทัธมน เดชประภสัสร(2558)ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตพบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคสืบเน่ืองมาจากสังคมในปัจจุบนัก าลงัเขา้สู่การเป็นสงัคม
เมืองมากข้ึนท าให้มีความเร่งรีบร่วมกบัการจราจรท่ีติดขดั ปัญหาปริมาณการใชร้ถท่ีมีมากข้ึนท าให้การมีช่องทาง
การจ าหน่ายท่ีหลากหลายโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีบริการจดัส่งสินคา้ให้ถึงท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั
ผูบ้ริโภคได ้จึงส่งผลในเชิงบวกกบัการตดัสินใจ  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.023 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 
จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 4  

จากการวิจยัพบว่าการจดัรายการส่วนลดให้มีความน่าสนใจ มีของแถม และการโฆษณาตามส่ือต่างๆ การ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียมีการบริการเช็คเลขพสัดุ และการมีพรีเซ็นเตอร์ท่ีน่าสนใจมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางจากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทพบว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จักบน
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ,youtube  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1264 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านบุคลากรมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัค่าสถิติ Tมีค่า sig. เท่ากบั 0.001ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึง
สามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 5  

จากการวิจยัพบว่าการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีการให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้งการมีความรู้ในผลิตภณัฑ์ท่ีขายเป็น
อย่างดี และการให้บริการตอบค าถามในช่องทางติดต่ออย่างรวดเร็วของพนกังานโดย ในการวิจยัน้ีมุ่งเน้นการ
ให้บริการของพนกังานท่ีมีหน้าท่ีตอบค าถามผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฏ์ิ 
ชนะชยั (2561)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง
จากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นบุคลากรในการให้บริการ
แต่ละประเภทพบว่าการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เวชส าอางไดถู้กตอ้งและการให้บริการท่ีรวดเร็ว มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านลักษณะทางกายภาพมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 จึง
สามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 6  

จากการวิจยัพบว่า รูปแบบเวป็ไซดท่ี์น่าสนใจ ใชง้านง่ายและสะดวก สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มีความง่ายต่อ
การอ่านและ คน้หา มีความรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูใ้ช ้มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561) เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
แต่ละประเภทพบว่า การแสดงเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ มีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การออกแบบบรรจุภณัฑมี์ลกัษณะเป็นมืออาชีพ มีความเหมาะสมกบัประเภทของสินคา้ท่ีจ าหน่าย  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ด้านกระบวนการบริการมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.016 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 
จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 7  

จากการวิจยัพบว่าการมีขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินคา้ง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561 )เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ แต่ละประเภทพบว่าการจดัส่งผลิตภณัฑเ์วช
ส าอางดว้ยความถูกตอ้งและแม่นย  ามีผลต่อระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดรองลงมาคือมีขั้นตอนในการ
สัง่ซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในเวบ็ไซตท่ี์มีความสะดวกและไม่ยุง่ยากซบัซ้อน  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิหน้าระดับ Local Brand ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากผลการวิจยัค่าสถิติ T มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 
จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี8  

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ส่ือออนไลน์ท่ีมีความง่ายต่อการใชง้านง่ายต่อการ
คน้หาขอ้มูล สามารถช่วยผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนประกอบดว้ยการมีระบบการช าระเงินท่ี
สะดวกและปลอดภยั และ มีการจดัเก็บขอ้มูลของผูซ้ื้อสินคา้และบริการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีระบบการช าระเงินท่ี
ปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบังานวิจยัธนวรรณ ส านวนกลาง(2559)พบว่าดา้นการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์จากการใชM้- Banking จะเกิดการยอมรับการใชง้านอย่าง
ต่อเน่ือง ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)การท าธุรกรรมทางการเงินผา่น M– Banking 
ท่ีง่ายนั้นมีปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูลเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัจากประสบการณ์ของตวัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการยอมรับใช้
(Adoption) ผูใ้ชบ้ริการจะเกิดการยอมรับการใชง้านนั้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชบ้ริการเห็นถึงประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการท า
ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ “M – Banking” 

       

5.สรุปผลการศึกษา 
 

ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและก าหนดกลยุทธ์การ
น าเสนอสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่องทางออนไลน์เพ่ือท าให้เกิดความพึงพอใจ และ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภคและเพ่ือสร้างความได้เปรียบในธุรกิจเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีสุดซ่ึงผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ระดบัLocal Brand นั้นเนน้ขายคุณสมบติั
ของตวัเอง ผูป้ระกอบการจึงควรเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพ การออกแบบ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์  
ผลิตภณัฑ์ควรไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลจะสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ช่น การขอรับรอง
ความปลอดภยัของหน่วยงานรัฐ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด์และควรผลิตสินคา้จากโรงงานท่ีได้รับ
มาตรฐาน GMP ซ่ึงมีการทดสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าและความปลอดภยัในการใช้ผลิตภณัฑ์จะช่วยให้
ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ ประทบัใจและเกิดประสบการณ์ท่ีดีจากการใชผ้ลิตภณัฑท์ าให้เกิดความภกัดี และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว  

2. ด้านราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณรวมไปถึงควรส ารวจราคาของคู่แข่ง
ในทอ้งตลาดและก าหนดกลยุทธ์ราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้เกิดความสนใจ เน่ืองจากสินคา้ Local Brand 
เป็นแบรนดท่ี์ผลิตในประเทศผูบ้ริโภคในปัจจุบนับางกลุ่มไม่ไดย้ึดติดแบรนด์และตอ้งการสินคา้ท่ีตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการโดยค านึงถึงความคุม้ค่ามากกว่าช่ือเสียงของแบรนด์จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้
ระดบั Local brand ไดเ้พ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น Facebook, Line, Instagram เป็น
ตน้มาเป็นตวัช่วยในการส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการรับรู้และเขา้ถึงของกลุ่มลูกคา้ 

4. ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและสร้างความ
น่าเช่ือถือให้แก่ผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือ Social media ต่างๆและใช้พรีเซนเตอร์หรือ 
Blogger ท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคโดยอาจน ากลยุทธ์ Influencer 
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Marketing แบบรีวิวสินคา้มาใชผ้่านทางบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล หรือเซเลบริต้ี เพราะท าให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้
มากข้ึนเร็วข้ึนและมีความน่าเช่ือถือหรืออาจสร้างคอนเทนต์จดักิจกรรมใหผูใ้ชสิ้นคา้จริงเขา้มาช่วยรีวิวสินคา้จะ
ช่วยท าให้สินคา้มีความน่าสนใจมากข้ึน   

5. ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการควรจดัอบรมและสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีความตระหนกัถึงความส าคญัใน
การให้ขอ้มูลและค าแนะน าสินคา้และบริการความเป็นกนัเอง ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การเอาใจใส่การ
ตอบขอ้ซักถามทศันคติท่ีดีความรวดเร็วในการท างานความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กบัลูกคา้ในทุกๆ
ช่องทาง  

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรท ารูปแบบเว็ปไซดใ์ห้มีความน่าสนใจ ใชง้านง่ายและสะดวก 
สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มีความง่ายต่อการอ่านและ คน้หา มีความรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูใ้ช ้

7. ด้านกระบวนการบริการ ผูป้ระกอบการควรท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจจากการให้บริการท่ีมีความ
สะดวกถูกตอ้ง รวดเร็ว โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายควรมีขั้นตอนในการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีง่าย และไม่ซบัซ้อน สามารถ
ใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว 

8. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัมากข้ึนในยุค
สมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคม 5G จากพฤติกรรมชอบความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ตอ้งการเดินทาง ชอบช าระเงินแบบ
ไม่ใชเ้งินสด ผูป้ระกอบการควรพฒันาปรับปรุงช่องทางออนไลน์เช่น Facebook , Line, Instagram ,web page ให้
เกิดความสะดวกและมีความง่ายในการใชง้านมากข้ึน มีความเหมาะสม มีความทนัสมยั และสร้างความประทบัใจ
ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์และความปลอดภยั เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

จากการวิจยัผูวิ้จยัขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดงัน้ี ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัและศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมโดย
เรียงล าดบัความส าคญัและให้น ้ าหนกัการลงทุนในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ และ ด้านช่องทางการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั เพ่ือน าไปสร้างกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพ่ือช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรให้กบัธุรกิจ 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ ส าหรับระยะเวลาท่ีผูวิ้จยัด าเนินการท าการศึกษา
วิจยัแจกแบบสอบถามนั้นนบัว่าเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดัอีกทั้งยงัอยูใ่นช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 
ซ่ึงพนกังานบริษทับางบริษทัมีการWork from Home และมีการเวน้ระยะห่าง (Social Distancing) ซ่ึงเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการแจกแบบสอบถามท าให้เกิดความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนการท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งสภาพจิตใจ
และความพร้อมของผูต้อบแบบสอบถามเองอาจไม่เอ้ืออ านวยในการตอบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรใชวิ้ธีการท าวิจยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นการศึกษาดว้ยเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึก โดยการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามศึกษากลุ่มตัวอย่างในวงกว้างมากข้ึนเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าระดบั Local Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในปริมณฑลหรือภูมิภาคอ่ืนๆ และควรศึกษา
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจ ความภกัดีและการซ้ือซ ้ า  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจใช้บริการอนิเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Relationship Between Brand Value Perception And Intention To Use High 
Speed Internet Service In Bangkok Area. 

 

นิรมล พุฒซ้อน1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Niramon Phudson and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตุัประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
และความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกนัมีความตั้งใจ
ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกนั และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกั
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: คุณค่ำตรำสินค้ำ, คุณภำพท่ีรับรู้, ควำมสัมพันธ์กับตรำสินค้ำ, ประชำกรศำสตร์, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
The propose of this study was to study the factors of decision making to use high speed internet in Bangkok . The 
factors are demographic characteristics internet user behavior and internet brand perception  The questionnaire was 
designed to collect data from 400 participants. For the demographic characteristics analysis by statistics program 
found that participants respond for 2 factors which are level of education and average monthly income . In internet 
user behavior, internet frequency and period of use and internet monthly expense are not the factor .  Finally, for 
internet brand perception, 3 factors which are brand recognition, internet quality and positive brand perception are 
significantly result at 0.01 level. 
 
Keyword : Brand value, Perceived quality, Brand relationship,Demographic, Consumer behavior, 
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1. บทน า 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไป อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทและมีความส าคญั
ต่อชีวิตประจ าวนัของผูค้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การศึกษา การท าธุรกิจ 
ประกอบกบัสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเขา้มา จึงท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป ท าให้จ านวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเพ่ิมสูงข้ึน จึงส่งผลท าให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกบัสภาวะของการแข่งขนัในตลาดบริการอินเทอร์เน็ต การท่ีมีผูใ้ห้บริการเพ่ิมข้ึนจึงเกิดการแข่งขนัใน
เร่ืองของธุรกิจ ราคา รวมถึงด้านคุณภาพซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่การ
แข่งขนัในดา้นราคาไม่สามารถท าให้ธุรกิจหรือองค์กรเติบโตระยะยาวได ้การท าให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและรับรู้ถึง
คุณค่าตราสินคา้ จะท าให้ผูใ้ชง้านนั้นสามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน โดยผูใ้ห้บริการตอ้งเสนอกลยทุธ์ในการสมคัรใช้
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนและการรักษาฐานลูกคา้เก่า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการในการน าเสนอบริการให้ตรงกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง และสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา    
 

1. ประชากรแตกต่างกนัมีความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีแตกต่างกนั 
2. พฤติกรรมแตกต่างกนัมีความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีแตกต่างกนั 
3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

     ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (6Ws และ 1H) 
 
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
1. การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 
2. คุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) 
3. ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand Associations) 

ความตั้งใจใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคดิและทฤษฎีความต้ังใจใช้บริการ (Purchase Intention) 
 
Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใช้สินค้าและการ

บริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก และเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยประกอบดว้ย 4 
อยา่ง ไดแ้ก่ ความตั้งใจ, พฤติกรรมการบอกต่อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา, พฤติกรรมการร้องเรียน  

Engel, Blackwell & Minird (1994) และ Kotler & Armstrong (2002) กล่าวว่าความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ระยะเวลา
ในการเปรียบเทียบสินคา้ก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมีส่วนในความตั้งใจซ้ือ ราคา และความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑค์ู่แข่ง รวมถึงสถานท่ีท่ีซ้ือและเง่ือนไขในการซ้ือผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการ
ตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยท่ีผลิตภณัฑ์บางอย่างต้องใช้ข้อมูลมาก ใช้เวลาในการ
เปรียบเทียบนาน (ฉัตรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมี, 2545, น. 34) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ลือกผลิตภณัฑ์ 
หรือบริการจากทางเลือกหลาย ๆ ทางแลว้ ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะซ้ือเป็นการแลกเปล่ียนเงินหรือสญัญาท่ีจะจ่ายเพ่ือ
ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการตามท่ีตอ้งการและตอ้งพิจารณาประกอบการตดัสินอีก 3 ประการคือ สถานท่ีซ้ือ 
เง่ือนไขในการซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย ถา้ 3 อยา่งน้ีเป็นท่ีพอใจตกลงกนัได ้การตดัสินซ้ือก็เกิดข้ึนแต่หาก
มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่เป็นท่ีพอใจหรือไม่อาจจะรับได ้ผูบ้ริโภคอาจจะไม่ซ้ือแมว้่าพอใจในผลิตภณัฑห์รือบริการแลว้ก็
ตาม (พิบูลย ์ทีปะปาล, 2543)  

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถึงลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ระดบัรายได้ 
อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ  

สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) ไดก้ล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ใน
การบ่งบอกถึงลกัษณะประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคลนั้น ๆ เช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได ้การศึกษา อาชีพ 
ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ และสถานภาพทางสงัคม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic)  ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็น เกณฑท่ี์นิยมใชแ้บ่งส่วนการตลาด ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย มีดงัต่อไปน้ี อาย ุเพศ ลกัษณะครอบครัว รายได ้
การศึกษา และอาชีพ 
 
2.3  แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 
Engle, Blackwell and Miniard (1993) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึงกระบวนการ

ตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเพ่ือท าการประเมินผล การจดัหา การใช ้และการใชจ่้ายเก่ียวกบั
สินคา้และบริการให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค 
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Schiffman  and  Kanuk  (1994) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท า
การคน้หา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล การใชแ้ละการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เช่น อาย ุรายได ้
ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม เป็นตน้ พฤติกรรมการกิน การใช ้การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั (กมลภพ 
ทิพยป์าละ, 2555) โดยส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ  เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุด
จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย, 2554) โดยเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ได้จาก 7 ค าถาม (6W 1H) เพ่ือค้นหาค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 
 
2.4  แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
 

Kotler and Keller (2009) คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าเพ่ิมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งมีคุณค่าทางจิตใจรวมไปถึงทาง
การเงินของบริษทั สะทอ้นถึงความการแสดงออกและความรู้สึกของทางผูบ้ริโภค 

Aaker (2010) การรู้จกัในตราสินคา้ คือ ความสามารถผูบ้ริโภคท่ีจะรู้จกั และจดจ าช่ือในตราสินคา้หน่ึงได ้ตรา
สินคา้ท่ีคุน้เคยหรืออยูใ่นใจของผูบ้ริโภคมกัจะเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือถือมากกว่าตราสินคา้ท่ีไม่เคยรู้จกั 

Sjoerdsma and Van Weele (2015) ปัจจยัดา้นคุณภาพ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัลูกคา้และ
การรับรู้ผลหลงัการซ้ือ 

Deb and Ali Ahmed (2018) คุณภาพการให้บริการหลงัการขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ลูกคา้เกิดดความพึงพอใจ
อยา่งต่อเน่ือง และคุณภาพในการให้บริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการ 

กิตติ สิริพลัลภ (2541) ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ หมายถึง ความสมัพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงตราสินคา้กบัความทรงจ า
ของผูบ้ริโภค ตราสินคา้จึงมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถดึงข่าวเก่ียวกบัตราสินคา้ออกมาจากความทรงจ า ท าให้
สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั รวมทั้งท าให้ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ โดยการสร้างทศันคติเชิงบวก
ให้กบัตราสินคา้ 
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

พชัริตา สุภาพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัตราสินคา้ (X1) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (X2) มีความสมัพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ (Y) ท่ีนยัส าคญัท่ี.05 

เขมิกา สงวนพวก (2549) การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีต่อคุณค่าตราสินคา้ในธุรกิจบริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
จงัหวดัลพบุรี ผลวิจยัพบว่า ในดา้นทศันคติต่อคุณค่าตราสินของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ ตราสินคา้เอไอเอส (AIS) 
และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าในดา้นความเช่ือถือผูบ้ริโภค ความเอาใจใส่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้และอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจผูใ้ห้บริการระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในภาพรวมแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05XXXXXXX 
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สายฝน เลิศพิทกัษธรรม (2558) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ งานวิจยัน้ีพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ดา้น
ความเป็นรูปธรรมกับด้านความเอาใจใส่ และภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผูวิ้จัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชวิ้ธีการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน โดยผลการ
จบัสลากจ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตห้วยขวาง เขตจตุจกัร เขตดินแดง เขตพญาไท ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่ม
ตวัอย่างโดยวิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน แบ่ง
ออกเป็น 5 เขต เขตละ 80 คน น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์
ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็น
ระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ตวัแปรตน้จ านวน 30 ชุด 

ตวัแปร 
ค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s 

Alpha (n=30) 

                   ตวัแปรต้น  

การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 0.907 

คุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) 0.804 
ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand Associations) 0.773 
                  ตวัแปรตาม  
ความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 0.831 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย (Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
Anova หรือ F-Test, สถิติ Correlation, สถิติ Multiple Regression 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง แต่ปัจจัยในด้านระดบัการศึกษาและดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่าง
กนัมีความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

ปัจจยัด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความตั้งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ในดา้นการรู้จกัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในดา้น
คุณภาพท่ีรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก  และในดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัความ
ตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงมาก  ในภาพรวมพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต (รวมทุกดา้น) 
มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
เป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก  

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ ส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในดา้น
ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากท่ีสุด (.458) รองลงมา
คือดา้นคุณภาพท่ีรับรู้(.365)  และดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (.088)  แสดงว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านความสัมพนัธ์กับตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ตวัแปรท่ีผ่านการคดัเลือกมาจึง
สามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

 
Y = b0 + b3X3 + b2X2 + b1X1 + ei   (1) 

 
สมการท่ี (1) แสดงความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง = 0.456 + 0.454 (ดา้นความสัมพนัธ์กบั

ตราสินคา้) + 0.355 (ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้) + 0.080 (ดา้นการรู้จกัตราสินคา้) + ei 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

R Square =0.724 Adjusted R Square = 0.722 SEE= 0.40210 F=345.973 (Sig =0.000) **Significant level at 0.01 
 

4.2 อภิปรายผล 
  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐาน ท่ี 1 : ประชากรแตกต่างกันมีความตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่แตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ในดา้นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา/ปวส.อยา่งมี
นัยส าคญั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาทข้ึนไปมีความตั้งใจใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

ซ่ึงสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมิกา สงวนพวก (2549) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีต่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินคา้ใน
ธุรกิจผูใ้ห้บริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในภาพรวมท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ท่ีไดศึ้กษาถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้น
องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7’C และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 : พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมีความตั้งใจใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกันมีความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกัน ในด้าน
เครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิศรุต พรมมาลุน (2558) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกใชบ้รอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่าดา้นการใชง้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของแต่ละเครือข่าย และดา้นประเภทของ

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

ค่าคงที ่ 0.456 0.114  3.999** 0.000 
1. ด้านการรู้จักตรา
สินค้า 

0.080 0.031 0.088 2.554** 0.011 

2. ด้านคุณภาพทีรั่บรู้ 0.355 0.052 0.365 6.863** 0.000 
3. ด้านความสัมพนัธ์
กบัตราสินค้า 

0.454 0.050 0.458 9.032** 0.000 
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สญัญาณท่ีใชง้านบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ต Wi-Fi Hotspot (ตวักระจายสญัญาณ) เลือกใชบ้ริการมีมากท่ีสุด อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายฝน เลิศพิทกัษธรรม (2558) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการ
ให้บริการและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ จากการ
วิจยัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการ
ตอบสนองและดา้นการให้ความเช่ือมัน่ พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความสัมพนัธ์กับตรา
สินคา้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และสุดทา้ยดา้นการรู้จกัตราสินค้า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศินภา เลาหสินณรงค์ (2558) ศึกษาเร่ือง
คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมแท ้ผลวิจัยพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมแท้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวิภา พรภกัดีเทวะนุกูล (2555) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ
เครือข่ายโทรศพัทร์ะบบ 3G ของ AIS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
การรู้จักตราสินค้าในด้านคุณค่าและความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลงในระดบัสูง 
ความสมัพนัธ์ของการรู้จกัตราสินคา้ และคุณค่าตราสินคา้ กบัความตั้งใจเลือกซ้ือโทรศพัทร์ะบบ 3G ของ AIS ของ
ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมพบว่ามีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมษา ราษฎร์เจริญ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเคอร่ี เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราอยูร่ะดบัปานกลาง ความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดอยูร่ะดบัปานกลาง ความภกัดีในการใชบ้ริการโดยรวมอยูร่ะดบัสูง  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : อิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความสัมพนัธ์กับตรา
สินคา้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และสุดทา้ยดา้นการรู้จกัตราสินค้า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัณัฐวิภา พรภกัดีเทวะนุกูล (2555) ศึกษาคุณค่า
ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเครือข่ายโทรศพัท์ระบบ 3G ของ AIS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรู้จักตราสินค้าในด้านคุณค่าและความคิดเห็นต่อเอกลักษณ์และ
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลงโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ความสัมพนัธ์ของการรู้จกัตราสินคา้ และความสัมพนัธ์ของ
คุณค่าของตราสินค้า กับความตั้ งใจเลือกซ้ือโทรศัพท์ระบบ 3G ของ AIS ของผู้ใช้บริการโดยรวมพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน ามาพฒันาแนวคิด และสามารถสร้างองคค์วามรู้ เช่น 
ในดา้นประชากรศาสตร์สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ในเร่ืองการออกแพค็เกจอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม
ตามกลุ่มผูใ้ชง้านเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีเปล่ียนแปลงไป ในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ท าการตลาด
แบบ Mass Market โดยการแบ่งตาม Segmentation สร้าง Awareness จากช่องทาง Online ในดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ให้
ความส าคญัในเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้งให้กบัลูกคา้ มีเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐานจากทาง กสทช.มีรางวลั
การันตีในดา้นต่าง ๆ เช่น การเป็นเครือข่ายท่ีเร็วท่ีสุด, มีคุณภาพสญัญาณอินเทอร์เน็ตท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ
ให้กบัผูใ้ชง้าน ในดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ การท า CRM ให้กลุ่มลูกคา้เพ่ือสร้างมาตรฐานความพึงพอใจใน
แบบท่ีแตกต่างและสร้างประสบการณ์พิเศษให้กบัลูกคา้ การท า CSR ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มี
บริการหลงัการขายภายใน (SLA)  ดูแลและตอบสนองลูกคา้ด้วยความรวดเร็ว และทนัใจ  สามารถตอบสนอง
ผูใ้ชง้านได ้
 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้มีจ านวนมากข้ึนเพ่ือท าให้ผลการศึกษาน่าเช่ือถือ
และเกิดการผิดพลาดของขอ้มูลนอ้ยลง เพราะจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้
ทราบขอ้มูลพฤติกรรมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ให้เกิด
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี และควรมีการศึกษาขอ้มูลโดยการใชต้วัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทาง
การตลาดรวมทั้งตวัแปรเร่ืองการสร้างความพึงพอใจ และปัจจยัเร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีจะสร้างความภกัดี
ต่อตราสินคา้ในอนาคต 
 
5.3  ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมุ่้งเนน้ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการจบัสลากแบบไม่ใส่

คืนและเลือกจ านวน 5 เขตในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และสืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิท-19 จึงท าให้ผูวิ้จยัไม่
สามารถควบคุมหรือหลีกเล่ียงได ้จึงไม่สามารถออกไปแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีต่าง ๆ ได ้ขอ้มูลในส่วนของ
แบบสอบถามจึงได้จดัท าในรูปแบบ Online และใช้ค าถามคดักรองระบุเขตให้กบัผูต้อบแบบสอบถามไดร้ะบุ  
ซ่ึงส่งผลต่อความยากในการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลอาจจะไม่ครอบคลมุของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของกลุ่มคน Gen Y 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decision Factors to Choose a Travel Agency Service for Gen Y People In the 
Bangkok 

 

เนติพงศ์  เนาวนัติ1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Natipong Naovanut and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด(7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มคน GEN Y ท่ีมีช่วงอายตุั้งแต่ 21-38 
ปี ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผล
การศึกษา คือ การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัน าเท่ียวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลจากส่ือโฆษณาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัน าเท่ียวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 ปัจจัยการส่ือสารส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์, พฤติกรรมของผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ต่อกำรตัดสินใจ
เลือกใช้บริกำรบริษัทน ำเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y  
 

Abstract 

This research aimed to study 1) demographic factors, gender, age, status, education level, occupation, income 
influencing the decision to use travel agency services of Gen Y in Bangkok area. 3) Marketing Mix Factors (7Ps) 
Affecting Gen Y Travel Agency Service Decision Making in Bangkok. This research is a survey research. The 
sample group was GEN Y people from 21-38 years old who used to serve travel agencies in Bangkok. By 
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sampling, 400 people used questionnaires as a data collection tool. The data were analyzed using percentage, mean 
and standard deviation statistics. The results of this research were found that demographic factors were gender, 
age, status, education level, occupation, income differing, and there was no different level of decision making to 
use travel agency services. Significantly at 0.05 The different exposure behavior from advertising media had no 
significant difference in decision-making levels to use travel agency services at 0.05. Communication factors, 
marketing mix; Influence on the decision to use travel agency services of Gen Y in Bangkok. The five variables 
influenced the decision to choose travel agency services among Gen Y people in Bangkok. Statistically significant 
at the level of 0.01 
 
Keywords: Demographic factors, consumer behavior, marketing mix factors. For the decision to choose a travel 
agency of the Gen Y group 
 

1. บทน า 
 

ในโลกปัจจุบนัจากประชากรไทยจ านวน 67 ลา้นคน พบว่าสัดส่วนโครงสร้างประชากรจะแบ่งกลุ่ม Greatest 
Gen (3แสนคน) Silent Gen (5.4ลา้นคน) Baby Boomer (15ลา้นคน) Gen X (16ลา้นคน) Gen Y (19ลา้นคน) และ 
Gen Z (10.6ลา้นคน) จะเห็นว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือ Gen Y ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 19 ลา้นคนในปัจจุบนั(คิด
เป็นร้อยละ 28 ของประชากรรวม) และใน 10-20 ปีข้างหน้าจะทวีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพราะอยูใ่นวยัท่ีก าลงัเติบโตดา้นหนา้ท่ีการงานและยงัเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 50 
ของแรงงานทั้งระบบ(38ลา้นคน)  

การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองยนต์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัของไทยในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา  ในภาวะท่ีเศรษฐกิจ
โลกชะลอตวัย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อย่างไรก็ดี ซ่ึงในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่2019 ส่งผลให้บริษทัน าเท่ียวในประเทศไทย
ขาดรายไดจ้ากการท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดจ านวนลงและมาตรการต่างๆของแต่ละประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด(7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ : (2538) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบ เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการ
แบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วย
ก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรทางดา้นประชากร
ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาตวั
แปรน้ีอยา่งรอบครอบ 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนบัว่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยของผูบ้ริโภค 

4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวัแปรท่ีส าคญัต่อการก าหนด
ส่วนของตลาดโดยทัว่ไป รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถ
ในการซ้ือสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้แทท่ี้จริงแลว้อาจใชเ้กณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Cronbach ( สุดาวรรณ ขนัธมิตร : 2538 ) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองค์ประกอบ 7 
ประการ ดงัน้ี 

1. ความมุ่งหมาย ( Goal ) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท่ี์ท าให้เกิดกิจกรรม คนเรามีพฤติกรรมเกิดข้ึนก็
เพราะตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเองหรือตอ้งการท าตามวตัถุประสงคท่ี์ตนไดต้ั้งไว ้

2. ความพร้อม ( Readiness ) ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการประกอบพฤติกรรมเพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการ 

3. สถานการณ์ ( Situation ) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือมีโอกาสหรือสถานการณ์
นั้นๆเหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

4. การแปลความหมาย ( Interpretation ) แมจ้ะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแลว้ คนเราก็มกัจะประเมิน
สถานการณ์หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆลงไป 

5. การตอบสนอง ( Respond ) หลงัจากไดแ้ปลความหมายหรือไดป้ระเมินสถานการณ์ แลว้พฤติกรรมกจะถูก
กระท าตามวิธีการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีไดรั้บ ( Consequence ) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแลว้ผลท่ีไดจ้ากการกระท านั้นๆอาจจะตรงกบัความ
ตอ้งการ หรืออาจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีตนเองไดค้าดหวงัไว ้
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7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั ( Reaction to Thwarting ) เม่ือคนเราไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ไดก้็จะประสบกบความผิดหวงัซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวงัแลว้คนๆนั้นก็ อาจจะกลบัไปแปลความหมายใหม่เพ่ือท่ีจะ
หาวิธีท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเองใหม่ 
 
2.3 แนวคดิเกี่ยวและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 

Kotler and Keller : 2016 กล่าวถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ว่ามี (1) ผลิตภณัฑห์มายถึง สินคา้และ
บริการอนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์หลกัและผลิตภณัฑ์เสริม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือ
การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั (2) ราคา (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การท่ีจะส่งมอบบริการ
เท่าไหร่ และเกิดข้ึนสถานท่ีไหนและส่งมอบกนัอย่างไร (4) การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมดา้นการออกแบบ
ส่ิงจูงใจและการส่ือสารดา้นการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ (5) บุคลากร ตอ้งใชค้วามพยายาม
ในการวางแผนทั้งดา้นก าลงัคน การสรรหา การคดัเลือกบุคลากรและการฝึกอบรมพฒันา และตอ้งสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด (6) หลกัฐานทางกายภาค คือสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ
ท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละส่ิงอ านวยความสะดวกต่อผูป้ฏิบติังานและลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (7) กระบวนการ เป็นวิธี
ในการท างานสร้างและส่งมอบผลิตภณัฑ์โดยต้องอาศยัการออกแบบและปฏิบติัให้ได้ตามกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิผล 
   
2.4  แนวคดิทฤษฎีการต้ังใจในการใช้บริการ 
 

ชยั ลิขิตธรรมโรจน์ : (2545) ไดก้ล่าวไวว้่า การตั้งใจ (Intention) หมายถึงการเอาใจจดจ่อซ่ึงเป็นกตดัสินใจท่ีจะ
เลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหน่ึงมีทิศทางแน่วแน่ของจิตมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนต่อส่ิงท่ีปรารถนาและแสดงออก
ตามท่ีมีทศันคติหรือมีความเช่ือต่อส่ิงนั้น Howard : (1994) กล่าวว่าการตั้งใจซ้ือและใชบ้ริการคือสภาพทางจิตใจ 
(Mental State) ท่ีสะทอ้นการวางแผนของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้ตราสินคา้ใดๆ จ านวนเท่าไรในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

การตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึงเป็นตวัเลือกแรก ซ่ึง
สามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ (Zeithaml, Berry, & Parasuraman : 1990)ความตั้งใจซ้ือเป็น
การแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรกเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ โดยความจงรักภกัดีประกอบดว้ย 4 มิติ 1. ความตั้งใจซ้ือ 2. พฤติกรรมการบอกต่อ 3. ความอ่อนไหวต่อ
ปัจจยัดา้นราคา 4. พฤติกรรมการร้องเรียน  
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      

วนิดา เลิศพิพฒันานนท ์ (2561) ศึกษาเร่ือง รูปแบบพฤติกรรม และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของคนไทย Gen 
Y พบว่า การไดเ้ท่ียวในแบบท่ีตอ้งการ การไดรั้บความสนุกสนาน วฒันธรรมวิถีชีวิต การสืบคน้ขอ้มูล ความสวย
งานของสถานท่ีเท่ียว มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว 
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สุภาพรรณ อุ่นเสรีและประนอม ค าผา (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใน
การเลือกซ้ือแพค็เกจทวัร์จากธุรกิจน าเท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนัจะมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัต่อปัจจยัในดา้นของบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและดา้นกระบวนการในการให้บริการ 
     วิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง
พระนครศรีอยธุยา จดัหวดัพระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่า ในส่วน
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อดา้นวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

สุชาดา ธโนภานุวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการน าเท่ียวของบริษทัน า
เท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ เน่ืองจากความสะดวกสบายสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ 

พงศเ์สวก อเนกจ านงคพ์ร  (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของประชากรรุ่นเบบ้ีบูมในกรุงเทพมหา
นคร พบว่า ประชากรรุ่นเบบ้ีบูมเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนและเพ่ือการศึกษาเรียนรู้โดยมกัจะเดินทางไปเป็น
ครอบครัวหรือหมู่คณะ 

ภูริพฒัน์ สดใส  (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสวนน ้ า
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสวนน ้าขนาดใหญ่ 

หทยัรัตน์ แซ่ล้ิม และ พีรภาว ์ทวีสุข  (2559) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑ์นมโคพร้อมด่ืมยเูอชทีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดลว้นส่งผลต่อผลความตั้งใจใน
การจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑน์มโคพร้อมด่ืมยเูอชที 

เมลดา ธนิตนนท ์ (2560) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียว
บา้นบางเขน พบว่า ความสัมพนัธ์ในครอบครัว สัมผสับรรยากาศ คุยงาน ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว 

พรทิพย ์บุญเท่ียงธรรม (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัการท่องเท่ียวใน
การมาเท่ียวสถานท่ีน้ีแบบเชิงเกษตร 

สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมทวัร์จากบริษทัใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการหาขอ้มูลข่าวสารและ
ไดรั้บแรงจูงในทางท่องเท่ียวจากขอ้มูลท่ีอยูใ่นอินเตอร์เน็ต 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ กลุ่มคน Gen Y ท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 21 – 38 ปีท่ีเคยใชบ้ริการบริษทั

น าเท่ียว จ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่ม

ตวัอย่างท่ีไม่ใชห้ลกัการของความน่าจะเป็น เน่ืองจากเป็นการวิจยัท่ีศึกษาจากกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มลูกคา้
Gen Y ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการวิจยั ทั้งน้ี
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการคดัเลือกแบบมีจุดประสงค์หรือเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามท่ีก าหนดคุณลกัษณะไว ้ ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยใช้ 
บริการบริษทัน าเท่ียว โดยผูวิ้จัยจะส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ Google Form การแจกคิวอาร์โคด้
ให้กบับริษทัน าเท่ียวต่างๆ เช่น หนุ่มสาวทวัร์ แอทสยามทวัร์ รวมถึงเพจท่องเท่ียวและขอความร่วมมือจากบริษทั
น าเท่ียวและเพจท่องเท่ียวในการกระจายแบบสอบถามส่งให้กบัลูกคา้ของทางบริษทัและเพจในการกรอกขอ้มูลใน
แบบสอบถาม และตอบกลบัมายงัผูวิ้จยัจนครบจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือวิจยัท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป (Robinson et al, 1991)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
Anova หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
 

ขอ้มูลทาง
ประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มคน Gen Y 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน า
เท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
ต่างกนัจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวท่ีไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นดา้นจงัหวดัท่ีตดัสินใจ วตัถุประสงในการเดินทาง 
ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาเดินทาง ดา้นงบประมาณ ดา้นวิธีการติดต่อซ้ือโปรแกรม ความถ่ีการเดินทาง แหล่งขอ้มูล
การตดัสินใจ เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจ ท่ีต่างกนัจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจัยการส่ือสารส่วนประสมทางการตลาด  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการส่ือสารส่วนประสมการตลาด มี
อิทธิพลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทั้ง 5 
ด้านส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามคือการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
บริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 43.60 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยท่ี
ปรับมาตรฐานแลว้พบว่า ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ß มากท่ีสุดเท่ากบั .879 รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ß 
เท่ากับ .231  รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า ß เท่ากับ .226 รองลงมาคือดา้นราคา  ß เท่ากับ .223  
รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่า ß เท่ากบั .138 แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน
ผูใ้ห้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สูง
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา  และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัการส่ือสารส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.808 0.258  3.135 0.002** 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.021 0.089 0.026 0.237 0.812 
2. ดา้นราคา  0.223 0.063 0.218 3.542 0.000** 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   0.138 0.042 0.137 3.312 0.001** 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.226 0.080 0.268 2.836 0.005** 
5. ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ   0.879 0.061 0.669 14.401 0.000** 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.231 0.055 0.299 4.221 0.000** 
7. ดา้นกระบวนการ   -0.050 0.054 -0.066 -0.927 0.354 

R Square =0.436  Adjusted R Square = 0.426 SEE= 0.48604 F=43.242 (Sig=0.000) **Significant level at 0.01  
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ตวัแปรท่ีผา่นการคดัเลือกมาจึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
    Y = b0+b3X3 +b2X2+b1X1+ei 
    Y = .808+.223(X2)+.138(X3) +.226 (X3)+.226(X4) +.879 (X5) +.231 (X6) 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  = 0.223 (ดา้นราคา) + 
0.138 (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.226 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) + 0.879 (ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ) + 
0.231 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) +ei 
 

4.2 อภิปรายผล 
     

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของกลุ่มคน Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ  อายุ  อาชีพ รายได้และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนนัตพร ศรีวิไล และคณะ (2556) ท าการศึกษาปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียว
จงัหวดันครพนม  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุรายไดร้วมต่อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา ต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวิจยัยิ่งยศ ปัญญาโน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวจงัหวดัอบุลราชธานีโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่ี
ท่องเท่ียวจังหวดัอุบลราชธานีพบว่า เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจมาท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมของกลุ่มคนผู้บริโภคต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มคนผูบ้ริโภคดา้นจงัหวดัท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมทวัร์เพ่ือเดินทาง
ท่องเท่ียว ดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ดา้นผูท่ี้ร่วมเดินทาง ดา้นระยะเวลาท่ีเดินทาง ดา้นงบประมาณในการ
เดินทางเฉล่ียต่อคน ด้านวิธีในการติดต่อเลือกซ้ือโปรแกรมทวัร์ ด้านความถ่ีในการเดินทาง ด้านแหล่งข้อมูล
ส าหรับการตดัสินใจ และด้านส่ิงจูงใจหรือเหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกซ้ือทวัร์ไปท่องเท่ียวยงัจังหวดันั้นๆท่ี
ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  
ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่ใช่เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร บุญเพชรแก้ว และคณะ (2561) ท าการศึกษา
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวแบบโลวค์าร์บอนเกาะ
หมาก จงัหวดัตราด  ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาคร้ังแรก และเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
หมาก จงัหวดัตราดท่ีมีพฤติกรรมต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
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อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยการส่ือสารส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการส่ือสารส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน า
เท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั
น าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ดา้นราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด พนกังานผูใ้ห้บริการ ลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสม
หทยั จารุมิลินท (2560) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว
ของกลุ่มคน GenYในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได ้โดยเป็นแนวทาง
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยให้แก่ธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ของกลุ่มคน Gen Y เช่น ธุรกิจบริษทัน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ สายการบิน เป็นแนวทาง เพ่ือการปรับปรุง 
พฒันาและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีมีเหมาะสมความคุ้มค่า เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการ
เดินทาง เพ่ิมความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ เพ่ิมวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายและสะดวกรวมถึงให้
ความส าคญักบัความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งเน้นในเร่ืองของบริษทัมีมาตรฐานใน
การให้บริการท่ีดีภายในองค์กร เพ่ือสร้างการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Yให้มาก
ยิ่งข้ึน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
     

ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัน าเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y เช่น 
ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดึงดูด ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกและละเอียด
ครอบคลุมมากข้ึน  และน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปรับเปล่ียนพฒันาการให้บริการให้
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
      

ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียว
เท่านั้น เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอยา่งได ้ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศยั
วิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการท าการวิจยัคร้ังน้ี
ค่อยขา้งจ ากดั จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนในการน าไปอ้างอิงกลุ่มประชากรได ้และเน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวัทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายได ้ท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์
และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงปัจจยัต่างๆ 
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ความคดิเห็นของผู้ประกอบการ เร่ือง อตัราส่วนทางการเงนิที่กระทบต่อ 
ระบบการลงทุนในดจิิทัลมาร์เกต็ติง้ 

Entrepreneur's opinion in Financial Ratios which Affect the Level of 
Investment in Digital Marketing 

 

บรรพต สุระมานะ1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Bunphot Suramana and Pattaragit Netiniyom, 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ เร่ืองอตัราส่วนทางการเงินท่ีกระทบต่อระดบั
การลงทุนในดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งคือผูป้ระกอบการ จ านวน 400 
คน สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบอนัดบั ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ อตัราส่วนทาง
การเงิน ประกอบไปดว้ย สภาพคล่องทางการเงิน หน้ีสิน ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และก าไร 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่ออตัราส่วนทางการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการ
ทดสอบเชิงสถิติ พบว่า อตัราส่วนทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงินมีผลกระทบต่อระดบัการลงทุนในดิจิทลั
มาร์เกตต้ิง ทั้งงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง และต่อปี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : อัตรำส่วนทำงกำรเงิน, กำรลงทุน, ดิจิทัลมำร์เกตติง้ 

 

Abstract  
This research is objective for study the entrepreneur's opinion in financial ratios which affect the level of 
investment in digital marketing. The researchers use the questionnaire as a tool to store data from a sample group. 
Number of 400  entrepreneur.  Data analysis uses Ordered logistic regression. Selected factors subject to the 
analysis have been financial ratios as follows: liquidity, liability, assets management and profit.  
The results found that the entrepreneurs have opinions on level of investment in digital marketing at the moderate 
level. Ordered logistic regression shows financial affect the level of investment in digital marketing, both budgets 
for creating digital marketing per time and per year at a significant level of 0.05. 
 

Keywords: Financial Ratios, Investment, Digital Marketing 
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1. บทน า 
  

กว่า 30 ปีมาแลว้ ท่ีดิจิทลัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อชีวิตของคนเรา ตั้งแต่เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1984 ท่ี
โลกไดท้ าความรู้จักกับ World Wide Web และการเช่ือมต่อแบบ TCP/IP ท่ีท าให้โลกของเราใกลก้ันมากข้ึน และ
กวา้งมากข้ึน เม่ือเป็นยคุท่ีขอ้มูลจ านวนมหาศาลถูกจดัเก็บ เรียบเรียง และน าเสนอแก่โลกให้เราไดเ้ขา้ถึงกนัมากข้ึน 
จากนั้นในอีก 30 ปี โลกไดมี้นวตักรรมใหม่ ๆ ดิจิทลัเทคโนโลยีไดรั้บการพฒันาเร่ือย ๆ  จนมีส่ิงประดิษฐ์เกิดข้ึนมา
ต่าง ๆ มากมาย 

ประเทศไทยก าลงัอยู่ในยุคของ Content & Data เป็นยคุเร่ิมตน้ข้ึนมาในยุครุ่งเรืองของ Devices ท่ีเอ้ือต่อการผลิต
คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลอ้งมือถือท่ีละเอียดข้ึนหลกัลา้นพิกเซล กล่องถ่ายวิดีโอดิจิทลั  สมาร์ทโฟน รวม
ไปถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บ Database ท่ีดีข้ึน จนสามารถพฒันาเป็น Data mining ท่ีเราสามารถมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได ้และการท าตลาดในสมยัน้ี คือ Content Marketing, Social Media Marketing, Data driven Marketing และ
การท าไวรัลวีดีโอจ านวนมากก็เกิดในยคุน้ี (สโรจ เลาหศิริ, 2560) 

การลงทุนในดิจิทลัมาร์เกตต้ิงมีการเติบโตอยา่งตอเน่ือง และเป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของธุรกิจโดยใช้
ส่ือดิจิตอลท่ีสามารถเชา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความส าคญั และสนใจท่ีจะศึกษา 
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ เร่ืองอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีกระทบต่อระดบัการลงทุนในดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง โดย
ศึกษาถึงปัจจยัอตัราส่วนทางการเงิน ประกอบไปดว้ย  สภาพคล่องทางการเงิน หน้ีสิน ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย ์และ ก าไร  เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์การต่าง ๆ สามารถน าผลวิจยัไปปรับใชก้บัการลงทุนในดิจิทลัมาร์เกต
ต้ิง เพ่ือให้บริษทัสามารถปรับกลยทุธ์ในการลงทุนในดิจิทลัมาร์เกตต้ิงได ้
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ดิจิทลัมาร์เกตต้ิง หรือ การตลาดดิจิทลั คือ พฒันาการของตลาดในอนาคตเกิดข้ึนเม่ือบริษทัด าเนินงาน

ทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีมีรหัสระบุตวัผูใ้ช้ไดจึ้งท าให้นักการตลาด
สามารถส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กบัลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละคนในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์กบัลูกคา้คนต่อไป ต่อเน่ือง
และสอดคลอ้งกนัเหมือนการท างานของเครือข่ายเซลลป์ระสาทสั่งการ นกัการตลาดสามารถน าขอ้มูลท่ีทราบแบบ
เรียลไทม์น้ี รวมทั้งความคิดเห็นท่ีรับตรงจากลูกคา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคในโอกาสต่อๆ ไป โดย 
Chaffey (2009) ก็ไดใ้ห้ความหมายของเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดออนไลน์เอาไวว้่า เป็นเทคนิคการส่ือสารผ่าน
ออนไลน์ท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของการรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) ของผูบ้ริโภค ท าให้เกิด
ความคุ้นเคย น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือทั้งจากทางออนไลน์และ
ช่องทางออฟไลน์แบบดั้งเดิม เช่น ทางโทรศพัท์หรือหน้าร้านโดยได้ระบุถึงเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด
ออนไลน์ไดแ้ก่  Search Marketing, Online PR , Online Partnership,  Interactive Ads, Opt in e-mail, Viral marketing 
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2.1.2 การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน โดย กุลภทัรา สิโรดม (2549) กล่าวว่า การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจและ
สามารถน ามาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินในกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกนั การศึกษา
อตัราส่วนทางการเงินจะท าให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการไดดี้ 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินเพ่ือหา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างรายการหน่ึงกบัรายการหน่ึง อตัราส่วนทางการเงินแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) อตัราส่วน
สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity or Short Term Solvency Ratios) อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความคล่องตวั
ทางการเงินระยะสั้นแสดงให้เห็นถึง ความสามารถของกิจการในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจให้สามารถ
ด าเนินไปไดต้ามวงจรการ ด าเนินงานตามปกติและสามารถช าระหน้ีระยะสั้นอนัเกิดจากการด าเนินงานไดท้นัเวลา 
ธุรกิจท่ีมี สภาพคล่องทางการเงินท่ีดีย่อมช้ีให้เห็นว่าสามารถด าเนินธุรกิจไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยไม่ติดขดั (2) 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการท างาน (Activity Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถของกิจการในใช้
ทรัพยากร หรือสินทรัพย ์(3) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน (Debt Management Ratios) อตัราส่วนแสดงถึง การลงทุน
สินทรัพยข์องกิจการส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด โดยมาจากหน้ีสินเทียบกบัเงินทุนอ่ืนๆ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั 
ก าไรสะสม เป็นตน้ โดยอตัราส่วนน้ีบ่งบอกถึงความเส่ียงทางการเงินท่ี เพ่ิมข้ึนดว้ย (4) อตัราส่วนวดัความสามารถ
ในการท าก าไร (Profitability Ratio) อัตราส่วน วัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และ
ความสามารถในการท าก าไรของแต่ละ กิจการโดยพิจารณาจากยอดขาย สินทรัพย ์ส่วนของผูถื้อหุ้น หรือมูลค่าหุ้น 
และ (5) อตัราส่วนคุณภาพก าไร (Quality of Earning Ratios) อตัราส่วนท่ีค านวณข้ึนจากงบกระแสเงินสดเพ่ือท า
ให้ทราบว่า กิจการสามารถ ก่อให้เกิดกระแสเงินสดมากน้อยเพียงใดท่ีจะชดเชยความจ าเป็นในการลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร ความจ าเป็นในการจ่ายช าระหน้ีสิน รวมถึงความสามารถในการรักษาระดบัสินทรัพยไ์วไ้ดห้รือไม่ 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เกียรติศกัด์ิ เหล่าเลิศวิไล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนโฆษณาบนเฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการใชง้าน ปัจจยัดา้นธุรกิจ และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการลงทุน
โฆษณาบนเฟซบุ๊กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พีรดา ผลเพ่ิม, ณัฐสพนัธ์ เผ่าพนัธ์ุ และพรวรรณ นนัทแพศย ์(2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
การท าการตลาดดิจิทลั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าการตลาดดิจิทลัเกิดจากความตอ้งการท่ีจะแข่งขนั
ไดจ้ากระบบตลาดท่ีแข่งขนัมากข้ึนท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจปรับตวัเขา้หาผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคคือผูท่ี้ก าหนดตลาด
ในปัจจุบนั การท าการตลาดดิจิทลัผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ใจและยอมรับกระบวนการท าการตลาดดิจิทลัท่ีมากข้ึน เพ่ือ
เป็นการพฒันาธุรกิจท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงลูกคา้และการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางธุรกิจ อีกทั้งยงัสามารถน าไปสู่การ
วางแผนเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน 

สมทบ แก้วเช้ือ, บัณฑิต ผงันิรันดร์ และธนพล ก่อฐานะ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั อยู่ในระดบั มาก และ 2) ปัจจัยด้านคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และนวตักรรมการจดัการ ส่งต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ในยคุดิจิทลั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จัยสนใตท่ีจะศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงิน ประกอบไปดว้ย 
สภาพคล่องทางการเงิน หน้ีสิน ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์ ก าไร ท่ีส่งผลต่อระดบัการลงทุนในดิจิทลั
มาร์เกตต้ิง 
 

 
 

3. วธีิการวจิยั 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ ผา่นเวบ็ไซต ์(Google Forms) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลธุรกิจของผูป้ระกอบการ ท่ีสะดวกและให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุปผล  

โดยข้อมูลด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู ้ประกอบการประเภทอุตสาหกรรม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินคา้อุปโภคและบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ทรัพยากร บริการ/ท่ีปรึกษา เทคโนโลยี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น การศึกษาคร้ังน้ีคือหาไดจ้ากการค านวณจากสูตรการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณี ไม่ทราบขนาดของประชากรโดยสูตรของ Cochran (1953) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน 
ท่ีสะดวกและให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามออนไลน์    

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire โดยแบบสอบถาม แบ่งรูปแบบเน้ือหาของ
ค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  (1) ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ สถานภาพองคก์ร ยอดขายเฉล่ีย
ต่อปียอ้นหลงั 3 ปี  จ านวนพนกังาน ประเภทอุตสาหกรรม ผลก าไรของอุตสาหกรรมยอ้นหลงั 3 ปี  รูปแบบธุรกิจ 
และระยะเวลาจดทะเบียนจดัตั้ง เป็นการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) (2) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมเก่ียวกบัดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง ไดแ้ก่ รูปแบบส่ือท่ีใชส่ื้อสารกบัลูกคา้ และรูปแบบส่ือท่ีใชส่ื้อสารกบั Supplier 
มีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) (3) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับอตัราส่วนทางการเงิน 
ประกอบไปดว้ย สภาพคล่องทางการเงิน  หน้ีสิน ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และความสามารถในการ
ท าก าไร ลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มี 5 ระดบั และ (4) ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มูลการลงทุนในดิจิทลั
มาร์เกตต้ิง ไดแ้ก่ งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง และต่อปี เป็นการตอบค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list)  

การทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีกระทบต่อระดบัการลงทุนในดิจิทลัมาร์เกตต้ิง ด้วยการวิเคราะห์ดว้ย
แบบจ าลองท่ีประยกุตม์าจากการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบอนัดบั (Ordinal Logistic Regression) 

 
 

อตัราส่วนทางการเงิน  
1. สภาพคล่องทางการเงิน  
2. หน้ีสิน   
3. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์ 
4. ก  าไร 

ระดับการลงทุนในดิจิทลัมาร์เกตติง้ 
1. การจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง 
2. การจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อปี 
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4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั โดยส่วนท่ี 1 เป็นสถิติพรรณนา โดยวิเคราะห์เป็นสัดส่วนร้อยละ และ

อตัราส่วนทางการเงิน ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard) ในส่วนของขอ้มูลองคก์ร พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด มียอดขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท มีพนักงาน 10 - 50 คน ประเภคธุรกิจเป็น
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลก าไรของอุตสาหกรรมยอ้นหลงั 3 ปี พบว่า ส่วนใหญ่มีก าไร นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท 
เป็นธุรกิจรูปแบบครอบครัว และมีระยะเวลา 6 - 15 ปี ในส่วนของพฤติกรรมเก่ียวกบัดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง รูปแบบส่ือ
ท่ีใช้ส่ือสารกับลูกค้า และ  Supplier ส่วนใหญ่ใช้ส่ือ Website ในส่วนของข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินโดย
ภาพรวมอบู่ในระดบัปานกลาง ในส่วนของงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง (ค่าเฉล่ียในภาวะปกติ ก่อน
โควิด 19 คร้ังต่อคร้ังและต่อปี ส่วนใหญ่มีงบประมาณ 10,000 - 100,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงอนุมานของการวิจยัน้ีใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบเรียงล าดบั 
(Ordered logistic regression) โดยแบ่งตวัแปรเกณฑท่ี์แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ ไม่มีค่าใชจ่้าย มีค่าเป็น 1, นอ้ย
กว่า 10,000 บาท มีค่าเป็น 2, 10,000 - 100,000 บาท มีค่าเป็น 3, 100,000 - 500,000 บาท มีค่าเป็น 4, 500,000 - 
1,000,000 บาท มีค่าเป็น 5, มากกว่า 1,000,000 บาท มีค่าเป็น 6 ส่วน ตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนทางการเงิน 
ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพคล่องทางการเงิน หน้ีสิน ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และก าไร 
เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดงักล่าวมีค่าค่อนข้างสูงผูวิ้จยัจึงท าการตรวจสอบปัญหา
เก่ียวกบัความเป็นพหุสัมพนัธ์ร่วม (Multicollinearity) โดยการทดสอบจาก ค่า Tolerance และค่า VIF (กลัยา  วา
นิชย์บญัชา 2549) พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 0.234 – 0.410 โดย และค่า VIF (Variance 
Inflation Factor) มีค่าตั้งแต่ 2.437 - 4.281 ซ่ึงมีค่าไม่ถึง 10 แสดงว่าตวัแปรท่ีศึกษาไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุ
สมัพนัธ์ร่วม ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

4.1 1 สถิติเชิงอนุมานเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ งบประมาณในการจัดท า
ดิจทิัลมาร์เก็ตติง้ต่อคร้ัง 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวางชุดของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบว่า ความผนัผวนในตวัแปร ตามท่ีไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรใด ๆ ใน –2LL(Intercept Only) null modelเท่ากบั 1189.231 แต่เม่ือน าตวัแปร อิสระ
เขา้มา ความผนัผวนในตวัแปรตามท่ีไม่สามารถอธิบายไดล้ดลงเหลือ 1166.110 ใน final model และมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่า แบบจ าลองมีความเหมาะสม แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ของชุดตวัแปรอิสระกบัตวัแปรงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1189.231    
Final 1166.110 23.122 4 .000 

 
สถิติทดสอบ Deviance ส าหรับการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบพบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือตวั

แบบมีความเหมาะสม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของตวัแบบพยากรณ์งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง ดว้ยสถิติ Pearson 
และ Deviance  

 Chi-Square Df Sig. 
Pearson 1649.008 1556 0.050 
Deviance 1110.216 1556 1.000 

อตัราส่วนทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน มีค่า P-value นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 นัน่คือ อตัราส่วน
ทางการเงิน ด้านสภาพคล่องทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับ งบประมาณในการจัดท าดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิง 
ต่อคร้ัง จากค่า Odd Ratio ของ สภาพคล่องทางการเงิน เท่ากบั 1.927 นัน่คือ การเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยของ สภาพคล่อง
ทางการเงิน จะเพ่ิมงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ัง 1.927 เท่า ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง อตัราส่วนทางการเงิน กบั งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ต
ต้ิงต่อคร้ัง 

 Estimate 
(β ) 

Std. Error Wald df Sig. OR 
(Exp (β ) 

Threshold งบประมาณต่อคร้ัง = 1 0.180 0.404 0.198 1 0.656  
งบประมาณต่อคร้ัง = 2 1.502 0.411 13.390 1 0.000*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 3 2.754 0.425 42.064 1 0.000*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 4 3.552 0.438 65.770 1 0.000*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 5 4.180 0.455 84.327 1 0.000*  

Location 
Origin สภาพคล่องทางการเงิน  0.656 0.184 12.683 1 0.000* 1.927 

หน้ีสิน  0.099 0.142 0.488 1 0.485 1.104 
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย ์ 

-0.422 0.210 4.029 1 0.045 0.656 

ก าไร  0.112 0.191 0.343 1 0.558 1.119 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

4.1.2 สถิติเชิงอนุมานเพ่ือวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ งบประมาณในการจัดท า
ดิจทิัลมาร์เก็ตติง้ต่อปี 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวางชุดของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบว่า ความผนัผวนในตวัแปร ตามท่ีไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรใด ๆ ใน –2LL (Intercept Only) null model เท่ากบั 1253.802 แต่เม่ือน าตวัแปร อิสระ
เขา้มา ความผนัผวนในตวัแปรตามท่ีไม่สามารถอธิบายไดล้ดลงเหลือ 1227.313 ใน final model และมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่า แบบจ าลองมีความเหมาะสม แสดงดงัตารางงท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ของชุดตวัแปรอิสระกบัตวัแปรงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อปี 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1253.802    
Final 1227.313 26.489 4 0.000 
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สถิติทดสอบ Deviance ส าหรับการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบพบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือตวั

แบบมีความเหมาะสม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ความเหมาะสมของตวัแบบพยากรณ์งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อปี ดว้ยสถิติ Pearson 
และ Deviance  

 Chi-Square Df Sig. 
Pearson 1685.998 1556 0.011 
Deviance 1171.761 1556 1.000 

 
อตัราส่วนทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน มีค่า P-value นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 นัน่คือ อตัราส่วน

ทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบั งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ต     ต้ิงต่อปี จาก
ค่า Odd Ratio ของ สภาพคล่องทางการเงิน เท่ากบั 2.008 นัน่คือ การเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยของ สภาพคล่องทางการเงิน 
จะเพ่ิมงบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อปี 2.008 เท่า ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง อตัราส่วนทางการเงิน กบั งบประมาณในการจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ต
ต้ิงต่อคปี 

 Estimate 
(β ) 

Std. Error Wald df Sig. OR 
(Exp (β ) 

Threshold งบประมาณต่อคร้ัง = 1 0.233 0.402 0.335 1 0.562  
งบประมาณต่อคร้ัง = 2 1.308 0.407 10.324 1 0.001*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 3 2.327 0.417 31.079 1 0.000*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 4 3.060 0.427 51.403 1 0.000*  
งบประมาณต่อคร้ัง = 5 3.541 0.435 66.199 1 0.000*  

Location 
Origin สภาพคล่องทางการเงิน  0.697 0.184 14.404 1 0.000* 2.008 

หน้ีสิน  -0.140 0.141 0.985 1 0.321 0.869 
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย ์ 

-0.409 0.210 3.802 1 0.051 0.664 

ก าไร  0.301 0.191 2.503 1 0.114 1.351 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบั งบประมาณในการจัดท า

ดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ังและต่อปีผลการวิจยัพบว่า สภาพคล่องทางการเงินมีกระทบต่อระดบัการลงทุนในดิจิทลั
มาร์เกตต้ิง ทั้งงบประมาณในการจัดท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ังและต่อปี เม่ือพิจารณาข้อค าถามในส่วนของ
อตัราส่วนทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ “การลงทุนโฆษณาใน 
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Facebook จะไดผ้ลมากท่ีสุดเม่ือยอดขายเพ่ิมข้ึน” นัน่คือยอดขายจากการลงทุนโฆษณาใน Facebook ระดบัการ
ลงทุนในดิจิทลัมาร์เกตต้ิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Chaffey (2009) ท่ีกล่าวว่า เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกียรติศกัด์ิ เหล่าเลิศวิไล (2558) 
ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนโฆษณาบนเฟซบุ๊กในประเทศไทย” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ดา้นการใชง้าน ปัจจยัดา้นธุรกิจ และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการลงทุนโฆษณาบนเฟซบุ๊กอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
1. อตัราส่วนทางการเงินโดยภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่ออตัราส่วนทางการเงินโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี สภาพคล่องทาง
การเงิน รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และก าไร และหน้ีสิน ตามล าดบั  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั อตัราส่วนทางการเงิน มีเพียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อ
การจดัท าดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงต่อคร้ังและต่อปี โดนมีทิศทางในทางบวก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามในส่วนของอตัราส่วน
ทางการเงิน ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ “การลงทุนโฆษณาใน Facebook 
จะไดผ้ลมากท่ีสุดเม่ือยอดขายเพ่ิมข้ึน” ดงันั้นทางผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการควร
วางแผนกลยทุธ์โดยเนน้การท าการตลาดผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น การเจาะกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีละเอียดข้ึน และ
ผูใ้ชง้านท่ีใชง้าน Facebook เป็นประจ า เป็นตน้ 
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ปัจจัยด้านคุณภาพและส่วนประสมทางการตลาด (8P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการทางการเงนิกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพษิณุโลก 

The effects of service quality and marketing mix (8P) on the customer decision 
to receive financial service at GHB area Phitsanulok. 

 

บัญชรี มีผดุง1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Bancharee Meephadung and Jaratchwahn Jantharat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ชุด และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติความแปรปรวนและใชส้ถิติถดถอย
แบบเส้นตรงพหุคูณ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ  
ผลการศึกษาพบว่า  ข้อ มูลผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อายุ เฉล่ีย 
อยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
15,001-25,000 บาท ส าหรับระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นคุณภาพพบว่า อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (8P) พบว่าทุกดา้นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดยกเวน้ดา้นช่องทางการบริการและดา้นส่งเสริมการตลาด 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (8P) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
และดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีผลต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค ำส ำคัญ:คุณภำพกำรบริกำร, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the effects of qualitative factors and marketing mix (8P) on 
the customer decision to receive financial service at the Government Housing Banks (GHB) area Phitsanulok. The 
research collected data from 400 questionnaires. Then, the data were analyzed with one-way anova and multiple 
regression analysis to find the relationships among dependent and independent variables.  
The research results show that most of the questionnaire responders were females, married, 31 to 40 years old, 
graduated with a bachelor’s degree and currently working in the public sector with average salary from 15,001-
25,000 baht. The analysis indicates that the opinion on the qualitative factors was in the strongly agree level.  
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: bancharee9531@gmail.com 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: jaratchwahn@gmail.com 
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Whereas the opinion on the Marketing mix (8P) was all in the strongly agree level except the place and promotion 
strategies. The multiple regression analysis reveal that the qualitative factors (reliability, customer responsiveness, 
tangibility and confidence) and the marketing mix (8P) (product, people, physical evidence, process, and 
productivity) affect the customer decision to receive financial service at GHB area Phitsanulok with the statistically 
significant test result of p = 0.05 
 
Keywords: quality of service, marketing mix, decision making 

 

1. บทน า 
 

กลุ่มธุรกิจธนาคารในปี 2563  มีการหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริหาร
จดัการดา้นตน้ทุนในการบริการ มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสาขาและการทบทวนจ านวนสาขาท่ี
ให้บริการลูกค้าประกอบกับพิจารณาจ านวนพนักงานแต่ละสาขาให้มีความเหมาะสมกับการบริการท่ีทั่วถึง 
(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2562) และในยุคของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีช่องทางการบริการทางการเงินท่ีสาขา
ของธนาคารยงัมีความจ าเป็นต่อประเทศไทยท่ีเป็นประเทศก าลงัพฒันาอยา่งไร  

ศูนย์ท่ีปรึกษาบริษัท Mckinsey ศึกษาในด้านพฤติกรรมการใช้บริการสาขาในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และประเทศอิตาลีท่ีเร่ิมเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอยา่งแน่นอน โดยในดา้นการ
วางแผนทางการเงิน เน่ืองจากสาขาของธนาคารยงัเป็นช่องทางท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุด จากงานวิจยัน้ีสามารถ
น ามาใชใ้นการบริการของธนาคารในประเทศไทยท่ีมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีต ่ากว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้
ตามบทความจึงแสดงถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ียงัตอ้งการใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารยงัคงมีอยู ่(Mckinsey 
and Company, 2016)  

ประกอบกบัผลวิจยัการตลาดสินเช่ือและเงินฝากปี 2561 จากฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ี
รายงานผลการวิจยัในดา้นการรับรู้ของธนาคารว่าลูกคา้ตอ้งการให้เพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงและปรับปรุงการ
บริการ ท่ียงัเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารในปัจจุบนัท่ีธนาคารตอ้งหาแนวทางการพฒันาและเพ่ิมกลยทุธ์ในการ
บริการท่ีเป็นมาตรฐานทุกสาขาของธนาคาร จึงเกิดโครงการท่ีช่ือว่า  Soul of Service  ท่ีน ามาวดัคุณภาพ ในการ
บริการ ผา่น 2 Touch Point ท่ีส าคญั คือ จุดให้บริการสาขาผา่นพนกังานและตวัแทนธนาคารและจุดให้บริการผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเร่ืองคุณภาพการบริการและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เพ่ือให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถน าผล
วิจยัไปใชใ้นการพฒันาดา้นคุณภาพการการบริการและปรับปรุงการด าเนินงานของธนาคารตอบสนองทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
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2.  แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับตวัแปรเร่ืองคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
Kotler and Keller (2016) อา้งถึง Leonard L. Berry and A. Parasuraman (1991) 
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry (1991) กล่าวถึง ในการท าการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภค

แบบเจาะจงกลุ่มผลวิจยัพบว่าการประเมินคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กันในระดบัสูงท่ีเป็นสาระส าคญั
จ านวน 5 ดา้น สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) เป็นการบริการตามท่ีไดส้ญัญาไวท้ ั้งระยะเวลาและการปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ อีกทั้งการจดัการปัญหาการบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง  

2.  ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) การให้ความสนใจในการบริการลูกค้าเป็นรายบุคคลตอบสนอง
ความตอ้งการลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเขา้ใจและศึกษาในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

3.  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) การตอบสนองต่อลูกคา้ในทนัที โดยให้ความส าคญัต่อปัญหา
และความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือช่วยเหลือและบริการให้ตรงตามความตอ้งการ  

4.  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ลกัษณะการบริการท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัและรับรู้ทาง
กายภาพหรือสามารถเห็นทางสายตา กล่าวคือเป็นการบริการลูกคา้ดว้ยความตั้งใจ สามารถน าเสนอการบริการให้
ลูกคา้สามารถสมัผสัถึงบริการต่าง ๆ ได ้

5.  ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) การบริการท่ีปลูกฝังความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้านั้นต้องอาศยั
ระยะเวลาในการท า เพ่ือท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงความปลอดภยัในการท าธุรกรรมผา่นการบริการจากพนกังาน  

 เม่ือศึกษาถึงตวัแปรคุณภาพการบริการและจากการทบทวนงานวิจยัของ สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ท่ีไดก้ล่าวถึง 
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่าปัจจยัคุณภาพบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้น
เห็นอกเห็นใจเข้าใจและรู้จักลูกค้า จึงท าให้ผูวิ้จัยอยากทราบถึงคุณภาพการบริการของสาขาธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในปัจจุบนัท่ีลูกคา้สามารถรับรู้คุณภาพไดต้วัแปรทั้ง 5 ดา้นของคุณภาพการบริการน้ี 

 

แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับตวัแปรเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (8P) 
Booms และ Bitner (1981) กล่าวถึง การน าส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของ Mccarthy มาผสมผสานกนัอีก 3 

ปัจจยัในธุรกิจการบริการ คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวมเป็นส่วนประสมทาง
การตลาด (7P) เพ่ือการสนบัสนุนให้การบริการสามารถแข่งขนัเพ่ือสร้างความแตกต่างและพร้อมขยายไปยงัพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ของตลาดเป้าหมายได ้ อีกทั้ง Kotler and Keller (2016) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดคือชุดของตวัแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งผสมผสานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จะเพ่ิมอีก 1 ปัจจยั 
คือ ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดด้งัน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ คือจดัเป็นส่ิงแรกท่ีองค์กรออกแบบและ
พฒันาว่าองค์กรพร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจ โดยสร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความความต้องการของลูกคา้ท่ี
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ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถจบัตอ้งไดจ้ะมีลกัษณะรูปทรง สี รูแปบบท่ีแตกต่างกนัหรือมีตราผลิตภณัฑ ์ ท่ีลูกคา้สามารถ
มองไดด้ว้ยสายตา  

2.  ราคา (Price) Philip Kotler (2003) กล่าวความหมายไวว้่า ดา้นราคาท่ีมาพร้อมกบัการรับรู้คุณค่าในรูปของ
จ านวนตวัเงินท่ีลูกคา้สามารถหาขอ้มูลมาใชใ้นการเปรียบเทียบคุณค่ากบัราคาของผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น ๆ  

3.  ช่องทางการจ าหน่าย (Place) Philip Kotler (2003) กล่าวความหมายไวว้่าดา้นช่องทางการจ าหน่ายจัดเป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานท่ีท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ลูกคา้ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) Philip Kotler (2003) กล่าวความหมายไวว้่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด
จดัเป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีตอ้งมีการออกแบบรูปแบบทางการตลาดให้สอดคลอ้ง
กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ดว้ย 

5.  กระบวนการ (Process) ศิริวรรณ และคณะ (2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กระบวนการ จดัเป็น จะท าอยา่งไร
ให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์และบริการ ผ่านขั้นตอนและวิธีปฏิบติัอย่างไรท่ีองค์กรตอ้งมีการจดัการ 
จ านวนพนกังานและรูปแบบการบริการเพ่ือตอบสนองลูกคา้     

6.  บุคคล (People) ศิริวรรณ และคณะ (2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ในดา้นบุคคล ท่ีว่าในงานการบริการหรือ
การผลิตสินคา้ปัจจยัท่ีส าคญัและเป็นแรงขบัเคร่ืองขององคก์รนั้นคือ พนกังานท่ีไดรั้บการปลูกฝักค่านิยมหลกัใน
การท างานขององคก์รให้เกิดแก่พนกังานนั้น 

7.  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ศิริวรรณ และคณะ (2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ว่า จดัเป็นภาพรวมขององคก์รท่ีลูกคา้สามารถรับรู้และสัมผสัได ้ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม หรือใน
งานบริการท่ีลูกคา้มาสามารถจบัตอ้งไดน้ั้น  

8.  ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) การก าหนดผลการด าเนินงานเข้าเป็นปัจจัยในส่วนประสม
การตลาดแบบองค์รวมท่ีจะวดัผลงานท่ีเป็นไปได้ต่อการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆท่ีส่งผลกระทบทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน โดยเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงศกัยภาพในการบริการของธุรกิจบริการให้
มีคุณภาพ (Kotler and Keller, 2016) 

จากการศึกษาตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด (8P) และการทบทวนงานวิจยัของ ศิรินภา พงศศิ์ลาทอง (2559) 
ท่ีกล่าวถึง การศึกษาในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากธนาคารพาณิชยไ์ทยของกลุ่มลูกคา้ใน 
สปป.ลาว ท่ีท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) โดยท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างลูกค้า
สปป.ลาว  จ านวน 400 คน ท่ีใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าให้ผูวิ้จยัอยากทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด (8P) ท่ีสาขาธนาคารอาคาร
สงเคราะห์น ามาใชใ้นการท าตลาดและบริการลูกคา้ว่าตวัแปรใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจากลูกคา้ 

 
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
Kotler and Keller (1988) กล่าวคือ กระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการตรวจสอบบทบาทส าคญัใน

การตดัสินใจซ้ือท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค เพ่ือท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน 
1.  การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การรับรู้ปัญหากระบวนการซ้ือเร่ิมตน้จากขั้นตอนการเกิดปัญหาหรือ

ความตอ้งการซ้ือท่ีเกิดจากปัจจยัภายในท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคล  
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2.  การคน้หาขอ้มูล (Information Search) การคน้หาขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลท่ีจ ากดัเท่านั้น การคน้หา
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เกินกว่าคร่ึงท่ีมองหาขอ้มูลเพียงแหล่งเดียวและมีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นท่ีคน้หาขอ้มูลจากหลายๆแหล่ง  

3. ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เป็นกระบวนการท่ีสร้างการแข่งขนัให้ตราสินคา้ท่ีจะแสดง
ถึงการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์และบริการ ไม่มีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือกระบวนการ
เดียวท่ีผูบ้ริโภคจะใชใ้นการตดัสินใจซ้ือจากหลายกระบวนการ  

4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลผูบ้ริโภคจะก าหนดกลุ่มของผลิตภณัฑ์และ
การบริการในตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจท่ีตอ้งการซ้ือตราสินคา้น้ีมากท่ีสุด ในการตดัสินใจซ้ือมี 5 ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ให้ความสนใจ คือ ตราสินคา้ ตวัแทนจ าหน่าย คุณภาพ เวลาและระบบการช าระเงิน 

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) เม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละการบริการแลว้ 
จะมีขอ้คดัแยง้เม่ือไดต้ดัสินในบางอย่างไปแลว้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในการส่ือสารทางการตลาดควรให้
ความน่าเช่ือถือและจบัตอ้งไดเ้พ่ือสร้างทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง  

จากการทบทวนงานวิจยั อารีย ์จนัทะศรี (2556) ท่ีกล่าวถึง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P)  โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 391 คน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางท่ี 
0.05 ของปัจจยัทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพและดา้นกระบวนการ  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัการทบทวนงานวิจยัท าให้ผูวิ้จยัไดก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 
 
กรอบแนวคดิ 
 

 
 
 
 
 

ดา้นประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ   2.  อายุ   3.  สถานภาพ 
4.  การศึกษา  5.  อาชีพ  6.  รายได ้
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538, น. 41-42) 

 
ทฤษฎีคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
1.  ความน่าเช่ือถือ   
2.  การเขา้ใจและรู้จกัลกูคา้ 
3.  การตอบสนองลูกคา้   
4.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
5.  การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้       
( Leonard L. Berry and A. Parasuraman ,1991) 

แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (8P) 
1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์   
2.  ดา้นราคา    
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5.  ดา้นบุคคล    
6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
7. ดา้นกระบวนการ   
8. ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Kotler and Keller, 2016) 

 

ตดัสินใจใชบ้ริการทาง 
การเงินกบัธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ 

(Kotler and Keller, 2016) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

งานวจิยันี้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึน
จาก การทบทวนวรรณกรรมการคน้ควา้ขอ้มูลทาง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน อธิบายตามขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ปัจจุบนัท่ีมาใช้
ธุรกรรมดา้นสินเช่ือและเงินฝากกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก จ านวนประชากร  82,871 คน ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสูตร Taro Yamane Formula ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 % โดยใชค้่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม 5% 

n =                                N 
                                                             1 + Ne2 

เม่ือ   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
N = ขนาดประชากร  
e = ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดเป็น 0.05  

สามารถ ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี       
n =    82,871 

     1 + 82,871 * (.05)2 

n =         398.07   คน ประมาณ 400 คน 
ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือความเหมาะสมผูวิ้จยัจึงขอเก็บจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีค านวณให้เป็น 400 คน และ

ท าการก าหนดสัดส่วนประชากรจ าแนกตามสาขาของธนาคาร โดยวิธี Quota Sampling คือ การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา สามารถก าหนดสดัส่วนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้เหมาะสมกบัขนาดของสาขาไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการจ าแนกขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

       
ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิ้จยัจะสร้างแบบสอบถามแลว้น าไปแจก

ให้กบัผูต้อบแบบสอบถามตามสาขาท่ีผูวิ้จยัสะดวก ซ่ึงสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
 

สาขา จ านวนบญัชีสินเช่ือ จ านวนบญัชีเงินฝาก ผลรวม สัดส่วน(%) จ าแนกแต่ละสาขา(คน) 
พิษณุโลก 21,265 14,596 35,861 45 400*45%= 180 
เพชรบูรณ์ 10,984 6,408 17,392 20 400*20%= 80 
สุโขทยั 4,681 4,109 8,790 10 400*10%= 40 
อุตรดิตถ ์ 4,872 3,342 8,214 10 400*10%= 40  
พิจิตร 4,172 4,101 8,273 10 400*10%= 40 

บึงสามพนั 1,930 2,411 4,341 5 400*5%= 20 
ผลรวมประชากร 47,904 34,967 82,871 100 400 
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สถิตเิชิงพรรณนา 
ส่วนที่ 1 ค าถามมี 6 ขอ้ เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลลกัษณะบุคคล เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ สถิติเชิงพรรณนาได้ใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) เพ่ือทดสอบ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนและการหาค่าร้อยละ ส่วน อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชม้าตร
วดัจดัล าดบั (Ordinal Scale) เพ่ือทดสอบ วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนและการหาค่าร้อยละ  

ส่วนที่ 2 ค าถามมี 21 ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการเป็นค าถามใน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การ
เขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ การตอบสนองลูกคา้ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ สถิติ
เชิงพรรณนาไดใ้ชม้าตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) เพ่ือทดสอบวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนที่ 3 ค าถามมี 26 ข้อ เก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) เป็นค าถามใน 8 ปัจจัย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการ และดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน สถิติเชิงพรรณนาไดใ้ชม้าตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 
เพ่ือทดสอบวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนที่ 4 ค าถามมี 6 ขอ้ เก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 
ในแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3, 4 น้ีใชม้าตรวดั 5 ระดบั (Five-point Likert Scales) ไดแ้ก่  

ระดบัคะแนนท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนนท่ี 4 หมายถึง มาก 
ระดบัคะแนนท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัคะแนนท่ี 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัคะแนนท่ี 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียแบบมาตรวดั 5 ระดบั (Five-point Likert Scales) ผูวิ้จยัไดใ้ชค้่าทาง
สถิติของคะแนนเฉล่ียโดยก าหนดช่วงการวดั 

 คือ     ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต ่าสุด     =      5-1    =   0.80 
          จ านวนระดบั                               5 

เกณฑก์ารแปลความหมายความ ในแบบสอบถามในตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามจึงมีระดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ตรงกบัผูต้อบมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ตรงกบัผูต้อบมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ตรงกบัผูต้อบปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ตรงกบัผูต้อบนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-0.80 หมายถึง ตรงกบัผูต้อบนอ้ยท่ีสุด 

สถิตเิชิงอนุมาน 
ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน  (Anova) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression) ท่ีเป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร จ านวน 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระตั้งแต่ 
2 ตวัข้ึนไป เป็น เทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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คร้ังที่ 1 วิเคราะห์ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขต น าขอ้มูลมาประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ (f-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (anova) 

คร้ังที่ 2 วิเคราะห์ตวัแปรคุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก น าขอ้มูลมาประมวลผลแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

คร้ังที่ 3 วิเคราะห์ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด (8P) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการทางการเงินกบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลกน าขอ้มูลมาประมวลผลแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

4. ผลการศึกษาและอภปิราย    
 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 

69 สถานภาพสมรส จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8  อายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 31-40 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 มี ระดบัการศึกษาเฉล่ียปริญญาตรี จ านวน 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001-25,000 บาท จ านวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.5   

จากงานวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ส าหรับระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นคุณภาพพบว่า อยู่ใน
เกณฑ์มากท่ีสุด และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) พบว่าทุกดา้นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดยกเวน้ดา้นช่องทาง
การบริการและดา้นส่งเสริมการตลาดตามตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

ตวัแปร ค่ากลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 
ดา้นความน่าเช่ือถือ                                      
ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้                                                   
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

4.4262 
4.4294 
4.3475 
4.2880 
4.4519 

0.52014 
0.59249 
0.64394 
0.66585 
0.55778 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่ามีค่ากลางสูงสุด คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจกบัลูกคา้ มีค่ากลาง เท่ากบั 4.4519 รองลงมา คือ 

ดา้นการเขา้ใจและรู้จักลูกค้า มีค่ากลาง เท่ากบั 4.4294 และมีค่ากลางต ่าสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการมีค่ากลาง  เท่ากบั 4.2880 จากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างลูกค้าธนาคารท่ีให้ความส าคญักับ
ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นในระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงธนาคารจะตอ้งให้ความส าคญั
เพ่ือสร้างและรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริการของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ีดีต่อไป 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) 
ตวัแปร ค่ากลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการบริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

4.2131 
4.2469 
4.0819 
4.2013 
4.3988 
4.3325 
4.3813 
4.3575 

0.56422 
0.63411 
0.73748 
0.63557 
0.61904 
0.61549 
0.61003 
0.57245 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 3  พบว่ามีค่ากลางสูงสุด คือ ดา้นบุคคล  มีค่ากลาง เท่ากบั 4.3988 รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ 

มีค่ากลาง เท่ากบั 4.3813 และมีค่ากลางต ่าสุด คือ ดา้นช่องทางการบริการ มีค่ากลาง  เท่ากบั 4.081 จากขอ้มูลท่ีได้
แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ธนาคารท่ีให้ความส าคญักบัระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
(8P) ในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 6 ดา้น ยกเวน้ ดา้นช่องทางการบริการและดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีธนาคารควรให้ความส าคญัท่ีจะพฒันาใน 2 หวัขอ้น้ีในการท าการตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และอ๊อฟ
ไลน์ เน่ืองจากในปัจจุบนัธนาคารมีการพฒันาการบริการเพ่ิมช่องทางการบริการแบบออนไลน์มารองรับพฤติกรรม
ลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป เพ่ือท่ีจะให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็วในยคุดิจิทลัเพราะในหวัขอ้ค าถามลูกคา้รับรู้ถึง
จ านวนและจุดบริการธนาคารท่ีมีจ านวนไม่มากและพ้ืนท่ีแต่ละสาขามีจ านวนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ประกอบกบัใน
กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งต่างจงัหวดัตอ้งการการท าการตลาดท่ีมีแรงจูงใจจากการจดัการดา้นส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงใน
ปัจจุบนัธนาคารจะมีการจดังาน GHB Home Loan Fair สลบัจดังานแต่ละสาขาเขตพิษณุโลก ในทุกๆไตรมาสเพ่ือ
กระตุน้การเพ่ิมยอดสินเช่ือและเงินฝากของลูกค้า ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) จะช่วยสนบัสนุน
คุณภาพการบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อมาตรฐานคุรภาพการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 
4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
วเิคราะห์ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เขตพษิณุโลก น าข้อมูลมาประมวลผลข้อมูลทางสถิต ิF-test วเิคราะห์ความแปรปรวน (Anova) ได้ดังนี้ 
เพศ ต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตพิษณุโลกแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย ต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบั

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตพิษณุโลกไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผลไดว้่าลกัษณะประกรศาสตร์ในดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัจากงานวิจยัของ ศศิพร บุญชู 

(2560) กล่าวถึง หัวข้อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวโครงการบา้นจัดสรร ในอ าเภอเมือง จังหวดั
ราชบุรี เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 คน สถิติท่ีการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปวน พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโครงการบา้น
จัดสรรในอ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรีอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิศนี เพ่ง
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พิทกัษธ์รรม (2559) กล่าวถึง หวัขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการฝากถอนท่ีเคาน์เตอร์สาขา
ธนาคารพาณิชย์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแนวคิดลกัษณะประชากรศาสตร์ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 405 คน พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ
ใชบ้ริการ จากผลการศึกษาท่ีไดธ้นาคารสามารถจดักลุ่มลูกคา้ของธนาคารสาขาในเขตพิษณุโลกท่ีเป็นเพศหญิง ท่ี
ธนาคารสามารถออกผลิตภณัฑห์รือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารกบัลูกคา้กลุ่มน้ีได ้

 
วเิคราะห์ตวัแปรคุณภาพการให้บริการ 5 ด้านและส่วนประสมทางการตลาด (8P) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ทางการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก น าข้อมูลมาประมวลแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

การวิเคราะห์และมีความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆ ตามตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 ดงัน้ี 
B  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในสมการท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ 
Beta  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
t  หมายถึง ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของสมการแต่ละค่า 
Sig.  หมายถึง ระดบันยัส าคญั 

 
ตารางที่ 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก ดว้ยวิธีสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

*อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 R=0.740, R Square=0.548, Adjust R Square=0.542, Std.Error of the Estimate=0.40706     
 
จากตารางท่ี 4 จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย 
1 ดา้น ของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก อีกทั้งพบว่า R Square = 0.548 อธิบายไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
5 ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 54.8 อีกร้อยละ 45.2 เป็นผลมา
จากปัจจัยอ่ืนและเม่ืออธิบายทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นปัจจยัคุณภาพการบริการกับตวัแปรตามการ
ตดัสินใจใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงบวกทั้ง 5 ดา้น กล่าวคือ เม่ือลูกคา้ให้ความส าคญักบัคุณภาพการ
บริการทั้ง 5 ดา้นเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให้ลูกคา้มีการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

              ตวัแปร  Std.Error  Beta     t     F   Sig 
Constant .189  4.882 95.424 .000* 
ดา้นความน่าเช่ือถือ                                                                    
ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

.059 

.065 

.063 

.060 

.069 

.109 

.046 

.195 

.331 

.141 

2.114 
0.724 
2.884 
4.949 
2.189 

 .035* 
.469 
.004* 
.000* 
.029* 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1306 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

พบว่าพบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. ในแต่ละดา้นคุณภาพการบริการ ผลลพัธ์ค่า Sig. ในดา้นท่ีมี ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ท่ีเรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) จากมากไปน้อย กล่าวคือ เรียงจาก
ปัจจยัตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อตวัแปรตามมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้น
การตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า ดา้นความน่าเช่ือถือและด้านกระบวนการ โดยทั้ง 4 ดา้น
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

อภิปรายผลการศึกษาจากตารางท่ี 4 ไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 5 ดา้นในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการ
ตอบสนองลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า นั้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจเน่ืองจากธุรกิจธนาคารจดัเป็นงานบริการท่ีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริการท่ีหลากหลาย รับรู้ไดด้ว้ย
การส่งผา่นประสบการณ์การบริการท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสัทั้งบรรยากาศของสาขา พนกังาน อาคารและสถานท่ี ในทาง
ตรงกนัขา้มไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญชภา แจง้เวชฉาย (2559) กล่าวถึง ท่ีศึกษาหวัขอ้คุณภาพการให้บริการ
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการ
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการเขา้ใจและ
รู้จกั และงานวิจยัของ สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) กล่าวถึง ปัจจยัคุณภาพการบริการในดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากการศึกษาตวัแปรด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ โดยในดา้นการเขา้ใจและรู้จกั ท่ีไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการนั้น เน่ืองจากการบริการท าธุรกรรมทางการเงินจ าเป็นต้องอาศยัความปลอดภยัของขอ้มูล 
ประกอบกบัการให้บริการในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนลูกคา้ใชบ้ริการทางการเงินดว้ยดิจิทลัมากข้ึน  

 
ตารางที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) กบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงิน 
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก ดว้ยวิธีสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

*อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 R=0.884, R Square=0.712, Adjust R Square=0.706, Std.Error of the Estimate=0.32587 
 
จากตารางท่ี 5 จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย 

              ตวัแปร  Std.Error  Beta     t     F   Sig 

Constant .138  2.411 121.030 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการบริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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.132 
-.099 
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  0.003* 
0.053 
0.248 
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0.004* 
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0.018* 
0.000* 
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1 ดา้น ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

พบว่า R Square = 0.712 อธิบายไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้น
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 71.2 อีกร้อยละ 28.8 เป็นผลมา
จากปัจจยัอ่ืน 

เม่ืออธิบายทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) ในดา้นราคาและด้าน
กระบวนการกับตัวแปรตามการตัดสินใจใช้บริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงลบ กล่าวคือ เม่ือลูกค้าให้
ความส าคญักบัดา้นราคาและดา้นกระบวนการเพ่ิมข้ึนแต่จะส่งผลให้ลูกคา้มีการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารท่ีลดลง 
ทั้งน้ีสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดว้่า จากปัจจยัดา้นราคา กรณีอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีแต่ละธนาคารแข่งขนั
ลดอตัราดอกเบ้ีย ตามนโยบายทางการเงิน โดยกลุ่มลูกคา้ของธนาคารรับรู้อยู่แลว้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต ่ากว่าธนาคารอ่ืนๆ แต่ยงัธนาคารอ่ืนๆ ก็ตอ้งปรับลดอตัราดอกเบ้ีบตามนโยบายทางการเงิน 
เช่นกนั ท าไมลูกคา้ยงัไม่ไดน้ าปัจจยัน้ีมาใชต้ดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอยา่งเดียวตอ้งน าปัจจยัอ่ืนๆมาร่วมตดัสินใจ
ดว้ย ท าให้ธนาคารตอ้งรับรู้ถึงปัจจยัอ่ืนๆของส่วนประสมทางการตลาด (8P) ควบคู่กบัการสร้างคุณภาพมาตรฐาน
การบริการท่ีช่วยให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จากปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง เชิงลบนั้น สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดว้่าการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือบริการท่ีไม่ซับซ้อนของธนาคารยงัคงไม่ส่งผลต่อกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งในการตดัสินใจใช้
บริการ ทั้งน้ีอาจแสดงถึงกลุ่มลูกคา้ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัขั้นตอนการบริการแต่อาจจะให้ความส าคญักบัการ
บริการภาพรวมของพนกังานสาขาและความพร้อมของพนกังานเม่ือถึงการรับบริการของตนเอง ซ่ึงเป็นตวัส าคญัท่ี
ช่วยส่งผลต่อตดัสินใจมาใชบ้ริการท่ีสาขาแทนการใชบ้ริการออนไลน์ดว้ยตนเอง 

พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. ในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) ผลลพัธ์ค่า Sig. ในดา้นท่ีมี ค่า Sig 
มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ท่ีเรียงตามค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) จากมากไปนอ้ย กล่าวคือ 
เรียงจากปัจจยัตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อตวัแปรตามมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทั้ง 6 ดา้น
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

อภิปรายผลการศึกษาไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P) ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทั้ง 6 ดา้น
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณัฐณี  คุรุกิจวาณิชย ์(2558) ท่ีศึกษาหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์ของ
ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) และการตดัสินใจใช้
บริการ 6 ดา้น จากการสุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสิน 
ในเขตธนาคารออมสินภาค 3  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการ (8P) ในดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน จะเห็นไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก ทั้งน้ียงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสอดคลอ้งโดยตรง 
ทั้งน้ีการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริการเพ่ือส่งมอบประสบการณ์ในการบริการท่ีมีคุณค่า
แก่ลูกคา้ ท่ีจะสามารถวดัผลถึงคุณภาพการบริการท่ีเป็นมาตรฐานของทั้ง 6 สาขา ในเขตพิษณุโลก การตอบสนองต่าน
โยบายธนาคารถึงโครงการ Soul of service ของแต่ละสาขาในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมาท่ีแต่ละสาขาไดรั้บการประเมินท่ี
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและต ่ากว่ามาตรฐาน มีการปรับตวัและพฒันาในช่วงท่ีรวบรวมแบบสอบถามให้ผูม้าใชบ้ริการ
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าโครงการ Soul of service น้ีสามารถพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ
บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก ไดดี้ 

ในทางตรงกนัขา้มไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัสดา มีดว้ง (2558) กล่าวถึง ท่ีศึกษาในหัวขอ้วิจยัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสินส านกัราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสิน 

ทั้งน้ีธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจท่ีก ากบัดูแลโดยกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยท่ีสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกคา้ในดา้นราคาท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจาก
ธนาคารมีบทบาทในด้านการช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถวางแผนทางการเงินและสร้างความ
มัน่คงทางการเงินสนบัสนุนให้คนไทยมีบา้นเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยการควบคุมอตัรา
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ียได ้แต่ธนาคารอาคารสง
เคราะห์จะรับนโยบายต่างๆเพ่ือช่วยเหลือลูกคา้จากรัฐบาล เช่น โครงการบา้นลา้นหลงั โครงการผ่อนดีมีดาวน์ จึงท า
ให้ลูกคา้รับรู้ไดว้่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  

ท่ีรวมไปถึงการไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากจากบญัชีออมทรัพยอ์อมทรัพยพิ์เศษและสลากออมทรัพยจ์าก
กรมสรรพากรซ่ึงจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้เกิดการออมและฝากเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่เน่ืองจากปัจจุบนั
เทคโนโลยีเขา้มาเปล่ียนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีใชช่้องทางการบริการท่ีเป็นดิจิทลัมากข้ึน
จากผลวิจยัน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (8P)  ในดา้นช่องทางการบริการจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก ซ่ึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดมี้นโยบายท่ีน าเทคโนโลยีมาพฒันาการบริการ
ให้ลูกคา้ เช่น การพฒันา แอปพลิเคชนัทางการเงิน GHB ALL เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมท่ีหลากหลายต่างๆของลูกคา้ 
 

5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวเิคราะห์การถดถอย (Multiple Regression)  
ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ ปัจจยัด้านการตอบสนองลูกค้า  ปัจจยัด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ปัจจัย

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 
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ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า พบว่า มีค่า Sig. มากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าปัจจยัดา้นการเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้าน
กระบวนการและปัจจัยด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน  พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านช่องทางการบริการ พบว่า มีค่า Sig. มากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดง ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพิษณุโลก 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
พิษณุโลกท่ีตอ้งให้ความส าคญัท่ีจะตอ้งมีการพฒันาแนวความคิดในการบริการรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีความแตกต่าง
จากธนาคารเฉพาะกิจอ่ืนๆ อยา่งมีศกัยภาพทางธุรกิจ โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 

1. ผู้บริหารและกลุ่มงานบริหารจัดการสาขาร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญด้านการออกแบบ
กระบวนการในการบริการของพนักงานสาขาให้สอดคล้องกับแนวคดิที่ได้พฒันาขึน้  

องคป์ระกอบของการบริการ (Service package)  ท่ีมีองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. ส่ิงของทางกายภาพ การจดัรูปแบบและการตกแต่งภายในสาขา รวมไปถึงโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น เคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งมีความพร้อมในการบริการและขั้นตอนการใชง้านไม่ยุง่ยาก 
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบสาขาดว้ยการสร้างบรรยากาศในสาขาให้ดูมีความทนัสมยัมากข้ึน ท่ี
ส าคญัส่ิงของทางกายภาพจะตอ้งพร้อมให้บริการอยูเ่สมอทั้งความเรียบร้อยของอาคาร สถานท่ีและพนกังาน 

2. ผลประโยชน์ดา้นการรับรู้ ส่ิงท่ีลูกคา้จะรับรู้การบริการไดโ้ดยตรง คือ พนกังานท่ีให้บริการในสาขา ผูบ้ริหาร
ตอ้งให้ความส าคญัท่ีสุด เพราะการสร้างทศันคติท่ีดีในการบริการแก่พนกังาน ท่ีสามารถพฒันาไดต้ั้งแต่ตน้น ้ าของ
การคดัเลือกพนักงานท่ีมีทกัษะท่ีมีใจด้านการบริการ รวมไปถึงการออกแบบลกัษณะงานท่ีชดัเจนท่ีมีการระบุ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของงาน (KPI) และควรให้การพฒันาความรู้ทกัษะทางดา้นสายงานทั้งงานสินเช่ือและการเงิน
เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญในการบริการ  

3. ผลประโยชน์ทางดา้นจิตวิทยา การเขา้มามีส่วนรวมในการบริการของธนาคารส่วนใหญ่จะถูกพฒันามาจาก
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป พนกังานสาขาตอ้งเปล่ียนรูปแบบการบริการให้เป็นท่ีปรึกษาและรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกคา้ให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยธนาคารสามรถน าเคร่ืองบริการอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้
ร่วมกบัการบริการของพนกังานในสาขา เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้ลูกคา้  

2. การพัฒนาให้มีคุณภาพการบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริหารจัดการภาพรวมการบริการที่
ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตฐานการบริการที่จะสามารถเทียบกับธนาคารอ่ืนๆ       

การวางแผนการบริการท่ีพนกังานแต่ละสาขาของธนาคารตอ้งทราบถึงต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีจดัเจน 
ก าหนดเป้าหมายสาขาให้เป็นแนวทางเดียวกับธนาคาร ตอบสนองต่อโครงการ Soul of service ท่ีต้องให้
ความส าคญักบัขั้นตอนการติดตามท่ี ระบุผลการประเมินตั้งแต่เร่ิมระหว่างโครงการและหลงัจากผ่านการประเมิน 
ท่ีจะสามารถปรับแผนการบริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพ่ือท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
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ร่วมกนัและขั้นตอนการพฒันาจะเป็นขั้นตอนท่ีมาจากผลการประเมินโครง Soul of service ปี 2563 ท่ีผูบ้ริหารแต่
ละสาขาตอ้งน ามาศึกษา ในหัวขอ้ท่ีตอ้งแกไ้ข ตามผลวิจยัท่ีศึกษาน้ีท าให้ผูวิ้จยัทราบถึงปัจจยัดา้นประสิทธิภาพท่ี
แสดงถึงการบริการไดม้าตรฐานหรือเกินกว่ามาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด ท่ีผูบ้ริหารสาขาสามารถจดักิจกรรมการ
สร้าง Service Mind ให้เกิดข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของพนักงานสาขาแต่ละคนได้ให้บริการลูกค้าท่ี
แตกต่างกนั จะช่วยฝึกการแก้ไขปัญหาและตอบสนองขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้ไดอ้ย่างเป็นมืออาชีพประกอบกบัการ
สร้างแรงจูงใจพนกังาน ท่ีผูบ้ริหารสาขาสามารถน ามาใชก้ระตุน้การท างานให้เกิด Service Mind แก่พนกังานใน
สาขาท่ีมีการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนัแลว้ อีกทั้งสามารถมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัหรือลกัษณะงาน
ท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีหลากหลายกระจายงานให้พนกังานรับรู้ถึงคุณค่าของงานบริการท่ีท า      

 
5.3 ข้อเสนอแนะวจิยัในคร้ังต่อไป 
การคน้ควา้อิสระจากงานวิจยัน้ีถา้มีระยะเวลารวบรวมผลเพ่ิมเติม สามารถน าหัวขอ้น้ีน าไปศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม

กบัธนาคารเฉพาะกิจอ่ืนๆท่ีเป็นคู่เทียบหรือคู่แข่งขนักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตาม
งานวิจยัน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คู่แข่งขนัท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสามารถหาขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัของแต่ละธนาคารเฉพาะกิจอ่ืนๆได ้ อีกทั้งควรมีการท าวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีควบคู่
ไปกบัการแจกแบบสอบถาม ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเห็นท่ีเป็นสาระส าคญัในการบริการ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรธนาคารออมสินในดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน 2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งงาน และอายุการท างาน โดย
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสังกดัธนาคารออมสินภาค 7 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
บุคลากรในสังกดัธนาคารออมสินภาค 7 โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยใชสู้ตรของ Yamane จ านวน 
100 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสิน 
สูงสุดได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับัญชา ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามล าดบั 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ พบว่า ในเพศชาย มีความพึงพอใจ
มากกว่าเพศหญิง จ าแนกตามช่วงอาย ุช่วงอาย ุ55-60 ปี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ช่วงอาย ุ40-54 ปี  และ 
ช่วงอายุ 22-39 ปี  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดบั จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า พนกังานระดบับริหาร มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ลูกจ้างปฏิบติัการ และ พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด
ตามล าดบั จ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี  มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ประสบการณ์ 3-5 ปี ประสบการณ์ 5-10 ปี และ ประสบการณ์นอ้ยกว่า 3 ปี มีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ:  ควำมพึงพอใจ, ควำมผูกพันต่อองค์กร, ธนำคำรออมสิน 
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Abstract 
In the paper, the researcher aims to study factors which effect on satisfaction and relationship of staff toward 
Government Savings Bank in career advancement, salary and welfare, relationship between colleagues and chief, 
working environment, and stability of career aspects. The data were collected by using questionnaires and the 
participants of the study were 884 persons of staff at Government Savings Bank Region 7 which included 612 persons 
of official staff and 272 persons of hiring staff. The participants were random by using purposive sampling which 
used formula of Yamane which the confidence level 90% can have discrepancy 10% from 100 samples. According 
to the study, The results of these analyses showed that the factors that affecting the satisfaction and employee 
engagement of Government Savings Bank Personnel were 1) Job security  2) Relationships with colleagues and 
supervisors 3) Job progress , and 4) Salary and benefits 
The findings classification of employee satisfaction were as follow : (1) Males were more satisfied than females. (2) 
Age range 55-60 years there were the most satisfied , Followed by age range 40-54 years and  Age range 22-39 were 
the least satisfied. (3) Executive staffs were the most satisfied and Operation staffs were the least satisfied. (4) The 
Staffs  have been working more than 10 years were the most satisfied , then followed by staff who have been working 
for 3-5 years, 5-10 years and less than 3 years respectively 
.  
Keywords: The Government Savings, Bank Satisfaction, organizational commitment 
 

1. บทน า 

 
ยทุธศาสตร์การด าเนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2563-2567 ท่ีจะมุ่งเนน้การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

ลดตน้ทุน บริหารผลตอบแทนและความเส่ียง เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิง
พาณิชย ์(Traditional Banking) ผนวกกบัการด าเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐ ดว้ยการยกระดบัการ
ส่งเสริมการออม การสร้างวินยัทางการเงิน พฒันาและยกระดบัความเขม้แข็งของประชาชนฐานราก กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม เดก็/เยาวชน และผูสู้งวยั เพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได ้ดว้ยการให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการ
เขา้ถึงบริการทางการเงินพ้ืนฐาน (Social Development Banking) ควบคู่กบัการยกระดบัองคก์รสู่ Digital Banking เพ่ือ
รองรับลูกค้าจาก Traditional Banking และ Social Banking เพ่ือรองรับทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคต ภายใต้
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีศกัยภาพ (Fundamental Capabilities) ท่ีเป็นกลไกสนับสนุนท่ีส าคญัในการผลกัดันให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  (ธนาคารออมสิน. แผนวิสาหกิจธนาคารออมสินปี 2563-2567) 

ในภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด 
ปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
เติบโตตามสายอาชีพ  มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง ทศันคติเชิงบวก ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ อีกทั้ง
เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้พนกังานและลูกจา้งมีการพฒันาตนเองในการท าตลาด สร้างการรับรู้และความคุน้เคยกบั
ลูกคา้ น ามาซ่ึงการขยายฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้สร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั อีกทั้ง
ในปัจจุบนัการขายมีความส าคญัมากข้ึน การขายดว้ยการบริการท่ีดีนั้น ตอ้งสร้างมาตรฐานการบริการให้ดีจนลูกคา้
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เกิดความเช่ือมัน่ และเป็นประโยชน์อยา่งสูงขององคก์รในการสร้างยอดขายอยา่งย ัง่ยืน  ภายใตค้่านิยมองคก์ร GSB 
Way วิถีออมสิน เติมเตม็สงัคมไทย คิดกวา้งไกล เหนือขีดจ ากดั 

ธนาคารออมสินมีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 1,062 สาขา มีหน่วยให้บริการ 22 แห่ง มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 23,156 
อตัรา (ขอ้มูลอตัราก าลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุGeneration Y (อาย ุ22-39 
ปี) คิดเป็นร้อยละ 68 จึงเป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์ต่างๆของธนาคาร 
และส าหรับช่วงอายุท่ีมีการลาออกมากท่ีสุดของพนกังาน  ไดแ้ก่ช่วงอายุ 31-40 ปี และของลูกจา้ง ไดแ้ก่ช่วงอายุ 
25-30 ปี ซ่ึงจัดอยู่ระหว่างกลุ่ม Generation Y (อายุ 22-39 ปี) และ Generation X (อายุ 40-54ปี) การท่ีบุคลากร
ลาออก ท าให้ธนาคารเสียตน้ทุนเพ่ิมข้ึนในกระบวนการสรรหาและการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม่เพ่ือให้เติบโต
ตามสายอาชีพ  

หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน จะส่งผลให้บุคลากรท างานไดอ้ย่างมีความสุข มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการท างาน และศกัยภาพขององคก์ร ตลอดจนอตัราการลาออกหรือยา้ยงานขององค์กร ดงันั้นการทราบปัจจัยท่ี
ท าให้ให้เกิดความพึงพอใจในการท างานและเกิดความผูกพนัต่อองค์กรจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เพ่ือท่ีจะรักษา
บุคลากรให้คงอยู่และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพนัต่อองค์กรให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้องค์กรด ารงอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยืน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว์เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวของกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ ซ่ึงได้

กล่าวไวว้่ามนุษยคื์อส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงเม่ือไดรั้บ
การตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ก็จะมีความปรารถนาอย่างอ่ืนเขามาแทนท่ี ซ่ึงเม่ือใดท่ีมนุษยมี์ความปรารถนา
เกิดข้ึนก็จะมี แรงขบัและการกระท าท่ีถูกปลูกเร้า จากนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจข้ึนจากการท่ีไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามความปรารถนา มาสโลว ์(Barry. 1989 : 35-38 ; อา้งถึงใน พรอุมา พุกกะณะสุต. 2549 : 31, นุชนารถ ช่ืนฤดี) 

สุพิชฌาย ์ล้ิมตระกูลไทย , ประสพชยั พสุนนท์ (2561) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครูใน
โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความผูกพนั และปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ 
ครูในโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจ านวน 250 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูในโรงเรียนเอกชน แห่งหน่ึงโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครูคือ ความทา้ทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน 
ความยากง่ายของงาน การตอบสนองจากองค์กร และความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัใน องคก์ร จากผลการวิจยัพบว่า 
ความยากง่ายของงาน และการตอบสนองจากองคก์ร มีผลต่อความผกูพนัต่อ องคก์รของครู 

แนวคิดความผกูพนัองคก์ร (Organization Commitment) 
Sheldon (1971, p. 143) เห็นว่าความผูกพนัองคก์ารเป็นการประเมินความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ารในด้าน

บวกและมีความตั้งใจท างานเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์การ และได้เสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
องคก์าร คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือตดัสินใจเลือกอาชีพการท างาน ระดบัความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเพ่ือนร่วมงาน
ท าให้เกิดความผกูพนั และส่งเสริมค่านิยมดา้นอาชีพ ประสบการณ์ในการท างานและความน่าสนใจของอาชีพ 
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Porter et al. (1974, pp. 603-609) ศึกษาความผูกพนัองค์การพบว่า มีองค์ประกอบดงัน้ี ความเช่ือมัน่ ยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ เป็นความเช่ือ ยอมรับใน และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ รวมถึงความรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคลอ้งกับองค์การ บุคลากรท่ีมีความผูกพนั
องคก์าร จะมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร ความเตม็ใจ ความทุ่มเท ความพยายาม เป็นความตั้งใจและ
พร้อมท่ีจะใชค้วามสามารถในการท างานให้กบัองคก์ารอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือแกไ้ขและพฒันาองคก์ารให้บรรลุเป้าหมาย 
แมจ้ะไม่ไดรั้บผลตอบแทนก็ตาม รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตวัเพ่ือประโยชน์และความส าเร็จขององคก์าร 
ความภกัดี เป็นความปรารถนาท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกในองค์การ โดยมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ ไม่
ปรารถนาจะออกจากองคก์ารไป ถึงแมว้่าองค์การอ่ืนจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่า บุคลากรมีความภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิกในองคก์าร และพร้อมท่ีจะบอกผูอ่ื้นว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

สามารถสรุปไดว้่า ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์รท าให้เกิดลกัษณะความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรท่ีมี
ต่อองค์กร ซ่ึงแสดงออกในความเช่ือถือและยอมรับ ความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่างองค์กรและบุคลากรเขา้
ดว้ยกนั ท าให้เกิดโครงสร้างการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดความส าเร็จขององค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ เม่ือ
บุคลากรมีทศันคติท่ีดีและมีความคิดไปในทางท่ีดีต่อองคก์ร จะส่งผลให้มีความซ่ือสตัยต่์อองคก์รและความมีความ
เตม็ใจในการร่วมเป็นสมาชิกท่ีสร้างเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความผกูพนัสร้างความเตม็ใจท่ีจะท างานท่ีรัก 
จากความรู้สึกดงักล่าว ท าให้มีแนวโนม้ต ่ามากท่ีบุคคลนั้นจะไม่สร้างประสิทธิภาพในผลงานและตอ้งการออกจาก
การเป็นสมาชิกองคก์ร 

พงศกร เผ่าไพโรจนกร (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัธ์ต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังาน 
บริษทั ซีเมนส์ จ ากดั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ซีเมนส์จ ากดั โดย
ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนด 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั การศึกษา 
อายงุาน เงินเดือน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ความมัน่คงในงาน ความส าเร็จใน
การท างาน ความรับผิดชอบในงาน ปัจจยัดา้นลักษณะองค์การ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน นโยบาย 
กฎข้อบงัคบัและขั้นตอนต่างๆในการท างาน และปัจจยัด้านประสบการณ์จากการท างาน ได้แก่ การเหนความ
ส าคญัของงาน สภาพการท างาน ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานและ องค์การ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัท่ีก าหนดกบัความผูกพนัต่อองค์การ และเพ่ือทราบระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ซี
เมนส์ จ ากดัในปัจจุบนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานบริษทั ซี เมนส์ จ ากดั จ านวน 325 คน โดยท า
การค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัดส่วน การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร และประสบการณ์ จากการท างาน ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบ
ความผกูพนัต่อองคก์าร และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for WINDOWS สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่างค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถา้พบความแตกต่างจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชสู้ตรตาม
วิธี LSD และหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

แสงเดือน รักษาใจ (2554) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั กรุงเทพ
ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือพนักงานบริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยตวัอยา่งในกลุ่ม ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 277 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
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วิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่า ความเท่ียงส่วนท่ี 2 และ 3 เท่ากบั 0.84 และ 0.86 ตามล าดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การวิเคราะห์ Independent T-Test 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA และ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ไดก้ าหนดความมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยั พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20 –30 ปี มีระยะเวลาการ
ท างาน ตั้งแต่ 1 ปี – 4 ปี และมีการศึกษาในระดบั ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ มีความพึงพอใจต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
เก่ียวกบัลกัษณะงานทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นความมีอิสระในการท างาน ประกอบดว้ย พนกังานท่ีมีโอกาสก าหนด
เป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าท่ีของตนเองตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหน้าท่ีตลอดเวลาและสามารถใช้
วิจารณญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้2. ดา้นการมีส่วนรวมในการท างาน ประกอบดว้ยพนกังาน
จะท างานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท ามีความจ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆอยู่เสมอและมี
ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 3. ด้านความคาดหวงัในโอกาสก้าวหน้า ประกอบดว้ย 
หน่วยงานมีการสนบัสนุนพนกังานในการไดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีความรู้สึกต่อโอกาสก้าวหน้าจากการท างาน 
และ มีโอกาสท่ีไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั 

วรารักษ์ ลีเลิศพนัธ์ (2557) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายรายการและฝ่าย
โฆษณา บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผล
ต่อ ความผูกพนั ต่อองค์กรของ พนกังานฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณา บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์ เรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา และสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของ พนกังานฝ่ายรายการและ
ฝ่ายโฆษณาของ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานฝ่าย บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 347 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสถิติท่ี
ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าสถิติ  t-test F-
test และค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นความผูกพนั
องค์กรของพนกังาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า -พนักงาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ
สถานภาพ ครอบครัว รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัจะปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อ 
องคก์รต่างกนั -ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั
ปัจจยัดา้นความผูกพนัองค์กร มีความสัมพนัธ์กนั และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก -ปัจจยัดา้นความตอ้งการ
ของพนักงาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด (มหาชน) กับปัจจัยด้านความผูกพนัองค์กรมี
ความสมัพนัธ์กนั และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสงักดัธนาคารออมสินภาค 7 มีจ านวน 884 อตัรา แบ่งเป็น 
พนกังาน 612 อตัรา และลูกจา้ง 272 อตัรา ( ขอ้มูล ณ 8 กรกฎาคม 2563 จากหน่วยแผนและพฒันางานสาขา ภาค 7)   
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคลากรในสังกดัธนาคารออมสินภาค 7 โดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชสู้ตรของ Yamane (Taro Yamane,1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 90 ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10 มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

ก าหนดให้  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N= จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ความคลาดเคล่ือน 10% 

จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณ คือ  

n=  884/(1+884〖(0.1)〗^2 )=89.84 ตวัอยา่ง 
จากการค านวณโดนใชสู้ตร Yamane จะไดต้วัอยา่งอย่างน้อย 89.84 ตวัอยา่ง ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะก าหนด

ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 100 ตวัอยา่ง 
โดยคิดเป็นอตัราส่วนดงัน้ี  

 พนกังาน      (612*100)/884=69.23  คิดเป็น 70 ตวัอยา่ง  
 ลูกจา้ง      (272*100)/884=30.77  คิดเป็น 30 ตวัอยา่ง 
 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไวแ้ลว้
โดยผูอ่ื้น ไดแ้ก่หนงัสือ งานวิจยั และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือ
ให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา (Study Instrument)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ซ่ึงถามถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคลากรสงักดั

ธนาคารออมสินภาค 7 โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและต าแหน่งงาน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ 
ลิคเคอร์ท (Likert Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ

ระดบั ดงัน้ี 
 คะแนน    ระดบัความพึงพอใจ 

  1    นอ้ยท่ีสุด 
  2    นอ้ย 
  3    ปานกลาง 
  4    มาก 
  5    มากท่ีสุด 
 

วธีิการวเิคราะห์ (Data Analysis) 
น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแยกตามหวัขอ้ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและต าแหน่งงาน โดยน าเสนอในรูปของตาราง
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพ่ือท าการวิเคราะห์ผล โดยแบ่งเป็น 5 
ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย มีคะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 
 ระดบัความพึงพอใจ   คะแนน 
 มากท่ีสุด   5 คะแนน 
 มาก   4 คะแนน 
 ปานกลาง   3 คะแนน 
 นอ้ย   2 คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ โดยท าการแปลความหมาย
ของระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย    การแปลความหมาย 
 1.00-1.49    นอ้ยท่ีสุด  
 1.50-2.49    นอ้ย 

2.50-3.49  ปานกลาง 
3.50-4.49  มาก 
4.50-5.00    มากท่ีสุด 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
เพศ : ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  รองลงมาเป็นเพศชาย 

จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 24.00 
อายุ : ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 22-39 ปี มากท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 40-54 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และมีอายุระหว่าง 55-60 ปี จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน : ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพนกังานจ านวน 70 คน แบ่งเป็น พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และพนกังานระดบับริหาร จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมาคือ ต าแหน่ง
ลูกจา้งปฏิบติัการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดบั  

ประสบการณ์การท างาน : ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 3 ปีมากท่ีสุด จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มี
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีประสบการณ์การท างาน 3-5 ปี น้อย
ท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย(  ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผกูพนัในการปฏิบติังานของ
บุคลากรธนาคารออมสิน 

 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผกูพนัในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสิน 
สูงสุดได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บ ังคับบัญชา ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ พบว่า ในเพศชาย มีความพึงพอใจ
มากกว่าเพศหญิง จ าแนกตามช่วงอาย ุช่วงอาย ุ55-60 ปี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ช่วงอาย ุ40-54 ปี  และ ช่วง
อายุ 22-39 ปี  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดบั จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า พนกังานระดบับริหาร มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมา ลูกจ้างปฏิบติัการ และ พนักงานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามล าดบั 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี  มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา ประสบการณ์ 3-5 ปี ประสบการณ์ 5-10 ปี และ ประสบการณ์นอ้ยกว่า 3 ปี มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ตามล าดบั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารออมสินน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาประกอบรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวทางท่ี 1 การปรับโครงสร้างงานและแบ่งขอบเขตหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
ปัญหาดา้นค่าตอบแทนไม่สัมพนัธ์กบัภาระหน้าท่ีในการท างาน จากผลส ารวจจะเห็นไดว้่าบุคลากรภายในองค์กร

ค่อนขา้งให้ความส าคญัอย่างมากในประเด็นน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ22-39 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากร
ส่วนใหญ่ภายในองค์กร เน่ืองจากบุคลากรรู้สึกว่าตนเองไดค้่าแรงไม่เหมาะสมกับกับปริมาณงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายให้ท า โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือองค์กรจะตอ้งด าเนินการประชุมเพ่ือหาจุดเพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ี ซ่ึงจะตอ้งเน้นในเร่ืองของการจดัขอบเขตการรับผิดชอบและลกัษณะงานอย่างชดัเจนและมี
การกระจายปริมาณงานให้พนกังานภายในแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการในลกัษณะน้ี นอกจากท าให้

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและความผูกพันในการปฏบิัตงิานของบุคลากร
ธนาคารออมสิน 

 ระดับ อนัดับ 

1.ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  3.87 มาก 3 
2.ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.72 มาก 5 
3.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 3.96 มาก 2 
4.ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 3.79 มาก 4 
5.ดา้นความมัน่คงในงาน 4.00 มาก 1 
ภาพรวมความพึงพอใจและความผูกพันในการปฏบิัตงิานของบุคลากรธนาคาร

ออมสิน 

3.87 มาก  
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พนกังานสามารถเห็นขอบเขตงานของตนเองชดัเจนและสามารถจดัสรรการท างานไดดี้มากข้ึนแลว้ กระบวนการ
ท างานก็จะเป็นระบบและสามารถตรวจสอบมากข้ึน 

แนวทางท่ี 2  การปรับโครงสร้างและอตัราก าลงัคนให้สมัพนัธ์ปริมาณงาน 
ตามท่ีไดก้ล่าวถึงว่าพนกังานภายในองค์กรค่อนขา้งให้ความส าคญัอย่างมากเร่ือง ปัญหาดา้นค่าตอบแทนไม่

สัมพนัธ์กบัภาระหน้าท่ีในการท างาน เน่ืองจากพนกังานรู้สึกว่าตนเองไดค้่าแรงไม่เหมาะสมกบักบัปริมาณงานท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมายให้ท า นอกจากวิธีการแบ่งภาระงานและขอบเขตงานให้ชดัเจนแลว้ อีกประเด็นส าคญัคือ
การจัดอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัหน่วยงานและภาระงานท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับ ซ่ึงบางหน่วยงานอาจมี
สมาชิกในหน่วยงานน้อย แต่ปริมาณงานนั้นมีมาก ท าให้พนกังานตอ้งท างานหลายอย่าง ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลเสีย
หลายอยา่งตามมา คือ พนกังานเร่งท างานและอาจท าให้ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้  

ทั้งน้ีองคก์รจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมว่าในองคก์รนั้นมีหน่วยงานใดบา้งท่ีภาระงานไม่สัมพนัธ์กบัจ านวน
พนกังาน จากนั้นตอ้งมีการเพ่ิมโครงสร้างก าลงัคนของหน่วยงานท่ีปริมาณงานมาก แต่จ านวนพนกังานน้อย และ
ลดโครงสร้างก าลงัคนของหน่วยงานท่ีปริมาณงานนอ้ย 

 
แนวทางท่ี 3 การส ารวจความคิดเห็นดา้นสวสัดิการค่าท่ีพกัและค่ารักษาพยาบาล 
ปัญหาดา้นสวสัดิการค่าท่ีพกัและค่ารักษาพยาบาลก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของ

พนกังาน ซ่ึงพนกังานมองว่าสวสัดิการค่าท่ีพกัและค่ารักษาพยาบาลท่ีองคก์รให้แก่พนกังานนั้นน้อยเกินไป ทั้งน้ี
องค์การอาจต้องมีการส ารวจว่าพนักงานในองค์กรมีความคิดเห็นอย่างไรกับสวสัดิการขององค์กร ส ารวจว่า
สวสัดิการประเภทใดใช้มากหรือใช้น้อย จากนั้นเม่ือได้รับ Feedback กลบัมาแล้ว จะต้องน าผลส ารวจมาเขา้ท่ี
ประชุมและปรึกษาหารือว่าควรจะต้องปรับสวสัดิการในด้านต่างๆอย่างไร ซ่ึงอาจจะเป็นการตดังบประมาณ
สวัสดิการบางประเภทท่ีพนักงานใช้น้อย และมาเพ่ิมงบประมาณแก่สวัสดิการท่ีพนักงานใช้มากหรือให้
ความส าคญัมากท่ีสุด 

 
ขอ้ดีและขอ้เสียแต่ละแนวทางเลือก (Pro & Con) 
แนวทางท่ี 1 การปรับโครงสร้างงานและแบ่งขอบเขตหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
ขอ้ดี  - พนกังานรู้ขอบเขตภาระหน้าท่ีงานของตนเอง และสามารถบริหารจดัการการท างานของตนเองได ้ว่า

ต้องท างานช้ินใดก่อนหรือหลงั รวมไปถึงท าให้การท างานภายในองค์กรเป็นระบบและเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็
สามารถตรวจสอบขอ้ผิดพลาดไดง่้ายข้ึนว่าเกิดจากจุดใด 

ขอ้เสีย – หากมีการจดัภาระหนา้ท่ีงานไม่เหมาะสมแก่แต่ละบุคคล อาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่วยและท างานไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
แนวทางท่ี 2  การปรับโครงสร้างและอตัราก าลงัคนให้สมัพนัธ์ปริมาณงาน 
ขอ้ดี – พนกังานรู้สึกว่ามีก าลงัคนภายในหน่วยงานเหมาะสมกบัภาระงาน รวมไปถึงการท างานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและเร็วข้ึน อาทิ หน่วยงานท่ีปริมาณงานมาก ไดส้มาชิกในหน่วยงานมากข้ึน ก็จะท าให้สามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็วมากข้ึน 
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ขอ้เสีย – งบประมาณในดา้นโครงสร้างก าลงัคนจะสูงข้ึน เน่ืองจากเม่ือมีการว่าจา้งบุคลากรมากข้ึน ก็จะท าให้
จะตอ้งจ่ายเงินเดือนให้แก่พนกังานเพ่ิมมากข้ึน 

 
แนวทางท่ี 3 การส ารวจความคิดเห็นดา้นสวสัดิการค่าท่ีพกัและค่ารักษาพยาบาล 
ขอ้ดี – ท าให้สามารถจดัการและปรับปรุงสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานไดม้ากข้ึน รวม

ไปถึงสามารถลดงบประมาณจากการลดหรือตดัสวสัดิการบางอยา่งท่ีพนกังานไม่ไดใ้ชไ้ด ้
ขอ้เสีย – หากมีการเพ่ิมสวสัดิการบางอย่างให้กบัพนกังานอาจส่งผลให้งบประมาณดา้นสวสัดิการนั้นสูงข้ึน

ตาม 
 
งบประมาณแต่ละแนวทางเลือก (Budget)  
แนวทางท่ี 1 การปรับโครงสร้างงานและแบ่งขอบเขตหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย ด าเนินการโดยเสนอเร่ืองต่อส านกังานใหญ่ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
แนวทางท่ี 2  การปรับโครงสร้างและอตัราก าลงัคนให้สมัพนัธ์ปริมาณงาน 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย ด าเนินการโดยหน่วยแผนและพฒันางานสาขาภาค 7 
แนวทางท่ี 3 การส ารวจความคิดเห็นดา้นสวสัดิการค่าท่ีพกัและค่ารักษาพยาบาล 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย ด าเนินการส ารวจโดยหน่วยแผนและพฒันางานสาขาภาค 7 และน าเสนอเร่ืองต่อส านกังาน

ใหญ่ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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การพฒันาแนวคดิผลติภัณฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร
ในพืน้ที่จังหวดัขอนแก่น 

Development of Product Concept for a Concrete Fence for The Housing Real 
Estate Operators in Khon Kaen Province 

 

บุปผา มนทนม1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 
Buppa Montanom and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑร้ั์วคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ใชแ้บบสอบถามส ารวจพฤติกรรม ทศันคติ ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและ
ความชอบรูปแบบร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปจากผูป้ระกอบการ 120 คน น ามาสร้างแนวคิดผลิตภณัฑโ์ดยใช ้Orthogonal 
Design วิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์รวม และความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ 150 คน ดว้ยวิธี Conjoint Analysis 
ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์คดัเลือกไดส้ าหรับน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไปคือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป
โชว์ผิว 1 ดา้นสูง 2 เมตร ราคา 1,800 บาท รวมถึงการท่ีพนกังานให้การบริการดว้ยใจและสามารถแนะน าขอ้มูล
ให้กบัลูกคา้ได ้
 
ค ำส ำคัญ: แนวคิดผลิตภัณฑ์, ร้ัวคอนกรีตส ำเร็จรูป, ส ำรวจผู้บริโภค, ผู้ประกอบกำรบ้ำนจัดสรร 
 

Abstract 
The objective of this study was to develop a product concept for a concrete fence for the housing real estate 
operators in Khon Kaen Province. The questionnaires surveys of consumer behavior and attitude, the important 
of marketing mix factors, and the liking of concrete fence pattern were conducted with120 samples of housi ng 
real estate operators. Product concepts were then developed using the Orthogonal Design. The concepts were test 
with 150 housing real estate operators by analyzing total utility and consumer’s satisfying using Conjoint Analysis. 
Result s found that the selected concept for further development was the concept of the 1-side surface-showed 
concrete fence, 2 meters height, the price is 1,800 baht and staffs having service mind and can give customer the 
information. 
 
Key words: Product concept, Concrete fence, Consumer survey, Housing real estate operators  
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1. บทน า  
     

ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป เป็นช้ินส่วนผลิตจากคอนกรีตอดัแรง เป็นหน่ึงในการก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
นิยมใชท้ าร้ัวโครงการหมู่บา้นจดัสรร บา้นพกัอาศยั ฯลฯ ติดตั้งไดส้ะดวกรวดเร็ว ช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง 
แขง็แรง ดูเรียบร้อยสวยงาม สามารถซ่อมแซมไดง่้ายโดยไม่ตอ้งร้ือถอนโครงสร้างทั้งหมด ปัจจุบนัมีความตอ้งการ
มากกว่าก าลงัการผลิตแผ่นร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปของผูผ้ลิตท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกลเ้คียง 
ดงันั้นจึงท าให้ทางผูศึ้กษาได้เล็งเห็นโอกาสในการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์ร้ัว
คอนกรีตส าเร็จรูปให้ตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการให้มากท่ีสุด ดงันั้นจึงท าการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑร้ั์วส าเร็จรูป ท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และความชอบของรูปแบบ 3) เพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑร้ั์วคอนกรีตส าเร็จรูป และท า
การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑร้ั์วคอนกรีตส าเร็จรูป โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ 1)ไดรู้ปแบบแนวคิดในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 2)ไดวิ้ธีการด าเนินการศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนาแนวคดิผลิตภัณฑ์ 
      

กระบวนการการพฒันาผลิตภณัฑว์่ามีทั้งหมด 8 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การคิดคน้แนวคิดใหม่ 2) การคดัเลือกแนวคิด
ใหม่ต้องสอดคล้องกับ ว ัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และทรัพยากรขององค์กร 3) การพัฒนาและทดสอบแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ 4) การพฒันากลยุทธ์ทาง การตลาด 5) การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ 6) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 
Development) เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ 7) การทดสอบตลาด 8) การน าผลิตภณัฑ์ใหม่ออกขายสู่ตลาด 
(Kotler & Keller, 2016) 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ แนวคดิผลิตภัณฑ์และการทดสอบแนวคดิผลิตภัณฑ์ 
 

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ จะมีข้อก าหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Specification) , 
ขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ ์(Product Specification), ตวัขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์(Product Specification) และกระบวนการ
ท่ีมีความวิวฒันาการอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ (Creative) แต่จะมีการเฉพาะเจาะจง (Focus) อยู่ในกรอบของ
จุดมุ่งหมายของขอ้จ ากดัของโครงการและท่ีส าคญั คือการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะตอ้งไม่เป็นการน าผลิตภณัฑ์ออก
นอกแผนกลยทุธ์ของธุรกิจ (Earle & Earle, 1999) 

การเลือกแนวคิดผลิตภณัฑ์ใหม่ ส าหรับกิจการมาทดสอบว่าผูบ้ริโภคเป้าหมายให้การยอมรับและมีทศันคติต่อ
แนวคิดท่ีกิจการทัว่ไปมกัน ามาทดสอบ ผลิตภณัฑใ์หม่ทางดา้นคุณลกัษณะและคุณสมบติัใหม่ มีการพฒันาอยู่เสมอ 
ผลิตภณัฑ์ใหม่อาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นการเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมหรือเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงบางอย่างใน
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ตวัเดิม หรือเป็นการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือสินคา้ตวัเดิมแต่ในตลาดใหม่ (สุรชยั นิวติัเจริญรุ่ง, 
2553) 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการส ารวจตลาด 
 
การส ารวจตลาด คือกระบวนการท่ีผูจ้ดัการจะต้องใช้เพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทาง

การตลาดในสภาวะการณ์ปัจจุบนัทั้งน้ีเพ่ือเป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน และเป็น
การติดตามความเคล่ือนไหวของสภาพการณ์ส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา เพ่ือใชใ้นการปรับกลยทุธ์ทางการตาดให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป (Kotler & Keller, 2016) 

 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาถึงวิธีการของตวับุคคล กลุ่มคน รวมถึงองค์กรในการเลือก (Select) การซ้ือ (Buy) 

การใช ้(Use) และการใชจ่้าย (Dispose) เก่ียวกบัตวัสินคา้ (Goods) การบริการ (Services) ความคิด (Idea) หรือการสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีจะสร้างความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือ เลือกใชสิ้นคา้หรือเลือกใชบ้ริการ ตามความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ 
(Kotler & Keller, 2016) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นในภาพรวมของการตดัสินใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค โดยจะมีล าดบัขั้นตั้งแต่ การ
จดัหา การบริโภคสินคา้ การท้ิงหรือการใชบ้ริการ ท่ีมีผลต่อกิจกรรม ประสบการณ์บุคคล สามารถท าให้แบ่งองคป์ระกอบ
หลกัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 5 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) การตดัสินใจท่ีจะซ้ือหรือไม่ 2) การบริโภค 3) ส่ิงท่ีมีการ
น าเสนอ 4) หน่วยท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 5) ระยะเวลา (Hoyer & Macinnis, 2020) 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 
ทศันคติ เป็นการประเมินในค่าหรือการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของหรือเหตุการณ์ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น 

1) ส่วนของความรู้สึก (Affect) บ่งบอกถึงความรู้สึกของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเก่ียวกบัจุดประสงค์ของทศันคติใน
ตอนนั้น 2) ส่วนของพฤติกรรม (Behavior) บ่งบอกถึงความอยากต่อการกระท ากับส่ิงใดส่ิงหน่ึง 3) ส่วนของ
ความรู้และความเข้าใจ (Cognition) บอกถึงความเช่ือในความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ท่ีเก่ียวข้องกับจุดประสงค์ของ
ทศันคติหลกั (Solomon, 2013) 

 
2.6 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยไดท้ าการแบ่งประเภทกิจกรรมทางการตลาดออกเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ ๆ ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ 4Ps ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) 
และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (Kotler and Keller, 2016)  

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใดท่ีเสนอขายต่อตลาด เป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้มีทั้งลกัษณะท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้สินคา้ท่ีมีตวัตน (Physical Product) มีรูปร่าง มองเห็น และสามารถ
สมัผสัได ้ส่ิงของท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) หรือการให้บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์ 
หรือความพึงพอใจท่ีเสนอขายแก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2558) 
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2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ชุฎาธาร เทียมสวรรค ์และ รุจาภา แพ่งเกสร (2560) ศึกษาเก่ียวกบั การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
การศึกษาปัจจยัส่วนองค์กรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป และศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนองค์กรดา้นประเภท
โครงการ ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้าง และด้านผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อการเลือกซ้ือร้ัว
คอนกรีตส าเร็จรูป แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

ปณิตา วงศม์หาดเลก็ (2558) ไดท้  าการศึกษาวิจยัน าร่องมีวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษาองคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภค
ท่ีตอ้งการปรับปรุงบา้นเพ่ือผูสู้งอายพึุงพอใจต่อผลิตภณัฑ์บา้นประกอบส าเร็จเพ่ือผูสู้งอายุและมีเป้าหมายท่ีจะน า
ผลการศึกษาไปพฒันาผลิตภณัฑ์ ในการวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้นใจเร่ืองบา้นส าเร็จรูป จ านวน 42 คน ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวมช้ีให้เห็นว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งเปรียบเทียบราคากบัขนาดของบา้นโดยให้ความส าคญักบัระยะเวลานอ้ยกว่า 2 ปัจจยัแรก ผลการวิเคราะห์ 
Conjoint Analysis ในเร่ืองขององค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจหรือการตดัสินใจเลือก เม่ือพิจารณา
ความส าคญัขององค์ประกอบด้านต่างๆ ของบ้านประกอบส าเร็จท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นประกอบส าเร็จ พบว่าองคป์ระกอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือราคา  

 
2.8 กรอบแนวคดิในการศึกษา  

 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3. วธีิการศึกษา 

  
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey 

Research)  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น อายุ

ระหว่ าง  30  -  65  ปี  จ านวน 257  ผู ้ประกอบการ  (โครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น : 
http//www.baanfinder.com/th/projects 20 มีนาคม 2564.) การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาใชสู้ตรของ Bartlett, 
Kotrlik and Higgins (2001) ในการก าหนดขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ือง ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 117.62 คน 
ดงันั้นเพ่ือให้การเก็บขอ้มูลและค านวนเป็นจ านวนเต็ม จึงเพ่ิมจ านวนของตวัอยา่งเป็น 120 คน  

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล  
 

ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ี โดยท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaires) ดว้ย Google Form แลว้ขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น
จ านวน 120 คนจากจ านวนทั้ งหมด 257 ผู ้ประกอบการ (โครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น:  
http//www.baanfinder.com/th/projects 20 มีนาคม 2564.) ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง งบประมาณ ท่ีใชใ้น
การก่อสร้างโครงการ ใช้มาตรการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และการวดัแบบมาตรจัดล าดบั 
(Ordinal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยและร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ เหตุผลใน
การเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ประโยชน์ของการเลือกซ้ือ ชนิดของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป ช่องทาง
ในการเลือกซ้ือ ใชม้าตรการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ยและร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีผลต่อร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป ใชเ้คร่ืองวดัของ Solomon (2013) ในการวดั
ทศันคติทั้ง 3 ดา้น ดา้นความรู้สึก (Affect) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognition) ดา้นพฤติกรรม (Behavior) โดยใช้
มาตรวดั Likert Scale 5 ระดบัตั้งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและเกณฑก์ารแปลผล  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยใชม้าตรวดั Important 
Scale 5 ระดบัตั้งแต่ความส าคญัมากท่ีสุด จนถึงความส าคญัน้อยท่ีสุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและเกณฑก์ารแปลผล  
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ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป ประกอบดว้ย ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 1 ดา้น ร้ัว
คอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 2 ดา้น ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปแบบมีช่อง ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปแบบมีลวดลาย และร้ัวกนั
น ้าท่วมคอนกรีตส าเร็จรูป โดยใช ้Hedonic Scale โดยการก าหนดค่าระดบัคะแนนความชอบของรูปแบบ ออกเป็น 
5 ระดบัตั้งแต่มากท่ีสุด จนถึงนอ้ยท่ีสุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานและเกณฑก์ารแปลผล 

 
3.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

ท าการทดสอบแบบสอบถาม ผูป้ระกอบการ จ านวน 30 คน  ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 วดัความส าคญัของ
ทศันคติทั้ง 3 ดา้น แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ครอนบาค ดา้นความรู้สึกเท่ากบั 0.924 ดา้นความรู้ความ
เข้าใจเท่ากับ 0.895 และด้านพฤติกรรมเท่ากับ 0.971 ตามล าดบั ในส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 4 ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ์เท่ากบั 0.931 ดา้นราคาเท่ากบั 0.922 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเท่ากบั 
0.892 และดา้นส่งเสริมการตลาดเท่ากบั 0.920 ตามล าดบั  จึงมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้[5] 

 
3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ด้วย Google Form เ พ่ือให้
ผูป้ระกอบการสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกต่อผูศึ้กษาในการการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาได้
ช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษา และอธิบายถึงความหมายของขอ้ค าถามแต่ละขอ้อยา่งละเอียด จากนั้นไดท้ าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถาม แลว้จึงท าการเขา้รหสัเพ่ือประมวลผลขอ้มูล  

 
3.4 การสร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภัณฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

3.4.1 การสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
การสร้างแนวคิดของผลิตภณัฑ์โดยน าผลการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และ

ความชอบของรูปแบบร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปของผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น แลว้น ามา
สร้างแนวคิดพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยค าสัง่ Orthogonal Design ในโปรแกรม SPSS version 26   

3.4.2 การทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ขอนแก่นจ านวน 150 คน ไม่เก่ียวรวมกบักลุ่มตวัอยา่งก่อนหน้าน้ีท่ีท าการทดสอบไป120คน โดยน าไปวิเคราะห์
ความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

4.1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปที่  2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหรือต าแหน่ง และ
งบประมาณท่ีใชใ้นการก่อสร้างโครงการ 

 
จากรูปท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นชายเพศชาย ร้อยละ 51.70 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 50 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ81.7 เจ้าของโครงการ ร้อยละ 26.7 งบประมาณท่ีใช้ก่อสร้างในโครงการ 
4,000,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 25.80  

4.1.2. ผลการศึกษาพฤตกิรรมในการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

 
 

รูปที่ 3 จ านวนร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

จากรูปท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชว์ผิว 2 ด้าน ร้อยละ 35.9 (K1/4) 
ตดัสินใจเลือกซ้ือจากวสัดุ ร้อยละ 46.7 (K2/3) เลือกร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือจุดประสงคใ์ชเ้ป็นร้ัวโครงการ ร้อย
ละ36.6 (K3/3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคือตวัเอง ร้อยละ 58.3 (K4/1) ซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป
เพ่ือประโยชน์ในความสะดวกในการใชง้าน ร้อยละ 58.3 (K5/2)  และซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปจากช่องทางโรงงาน 
ร้อยละ 48.4 (K6/2) 
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4.1.3 ผลการศึกษาทัศนคตทิี่มีผลต่อร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

 
 
รูปที่ 4 ผลการศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
จากรูปท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความรู้สึก (Affect) กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัประเด็นร้ัวคอนกรีต

ส าเร็จรูปสามารถช่วยให้การท างานสะดวกสบายมากข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 (A1/3) ด้านความรู้ ความเขา้ใจ 
(Cognition) พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัประเด็น ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปสามารถติดตั้งไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 (C1/3)  ดา้นพฤติกรรม (Behavior) ) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัประเดน็ ฉนัคิดว่า
จะใชร้ั้วคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในอนาคต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 (B1/5) 

 
4.1.4 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

 
 
รูปที่ 5 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 
จากรูปท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีอายุการใช้

งานท่ียาวนาน และติดตั้งไดง่้ายรวดเร็ว เหมาะสมการทุกสภาพพ้ืนท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.57 เท่ากนั (P1/3,P1/4)  ดา้นราคา 
(Price) กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.53 (P2/1) ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึงช่องทางการติดต่อไดง่้ายมีค่าเฉล่ีย 4.57 
(P3/2) ดา้นการส่งเสริม (Promotion) กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือบริการจดัส่งถึงท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.67 
(P4/1) 
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4.1.5 ผลการศึกษาความชอบรูปแบบของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

 
 

รูปที่ 6 ค่าเฉล่ียและการแปรผลความชอบรูปแบบของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
 
จากรูปท่ี 6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความชอบรูปแบบของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปก าแพงกนัดิน ในระดบัชอบมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาคือ ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 1 ดา้น มีค่าเฉล่ีย 4.60 ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 2 
ดา้น มีค่าเฉล่ีย 4.52 ตามล าดบั 

 
4.2 ผลการสร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภัณฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
4.2.1 ผลการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป 
จากผลการศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาความชอบของรูปแบบร้ัว

คอนกรีตส าเร็จรูปได ้3 คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นราคา การส่งเสริมการตลาดและผลิตภณัฑ ์ค่าความส าคญั
คิดเป็นร้อยละ 40.50, 33.60 และ 25.90 ตามล าดบั จากนั้นน าค่าความส าคญัท่ีไดม้าวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่
ละคุณลกัษณะ  

 

 
 

รูปที่ 7 ค่าความพึงพอใจของระดบัคุณลกัษณะในแต่ละคุณลกัษณะ 
 
จากค่าอรรถประโยชน์รวม (Total utility) รูปท่ี 7 ท าให้สามารถสร้างแบบจ าลองหลกัของการวิจยั ซ่ึงเป็น

แบบจ าลอง อรรถประโยชน์โดยรวมไดด้งัสมการ (1) 
อรรถประโยชน์รวม Y  =  7.625 + 0.257product1 - 0.257product2 - 0.784 promotion1 + 0.784promotion2 - 

0.562price1 -1.125price2 -1.687price3 (1) 
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โดยท่ี Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด Product1 คือ ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 1 ดา้น Product1 คือ 
ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปก าแพงกนัดิน Promotion1คือ มีบริการจดัส่งถึงท่ี Promotion2คือ พนกังานให้ความส าคญักบั
ลูกคา้และแนะผลิตภณัฑไ์ดค้รบถว้น Price1 คือ เมตรละ 1,800 บาท Price2 คือ เมตรละ 2,000 บาท Price3 คือ เมตร
ละ 2,200 บาท  

ซ่ึงค่าความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการให้ความพึง
พอใจคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ หากมีร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีมีลกัษณะโชว์ผิว 1 ดา้น จะท าให้ระดบัความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนเป็น 0.257 หน่วย และหากพนกังานให้ความส าคญักบัลูกคา้และแนะน าผลิตภณัฑ์ไดค้รบถว้น จะท าให้
ระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเป็น 0.784 หน่วย แต่ทั้งน้ีหากราคาของร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปเมตรละ 2,200 บาท จะท า
ให้ระดบัความพึงพอใจลดลงเป็น 1.687 หน่วย 

จากนั้นน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมดว้ยทฤษฎี Conjoint Analysis ไดชุ้ดทางเลือก
มา 12 ชุดทางเลือกและได้ท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form แล้วขอความร่วมมือจาก
ผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 150 คนจากจ านวนทั้งหมด 257 ผูป้ระกอบการ ไม่นบั
รวมกบัจ านวน 120 คนท่ีท าแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนหนา้เพ่ือหาล าดบัของคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 

 
 
รูปที่ 8 อรรถประโยชน์รวมและล าดบัของคุณลกัษณะของชุดทางเลือก    

 
จากรูปท่ี 8 อรรถประโยชน์รวมและล าดบัคุณลกัษณะของชุดทางเลือกทั้ง12 ชุดทางเลือก พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้

ความสนใจชุดทางเลือกท่ี 4 โดยมีระดบัความพึงพอใจรวม 8.104 รองลงมาคือชุดทางเลือกท่ี 10 โดยมีระดบัความ
พึงพอใจรวม 7.590 ตามล าดบั 

 
4.3 อภิปรายผลการศึกษา 

 
ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจผลิตภณัฑ์จากชุด

ทางเลือกท่ี 4 ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปโชวผิ์ว 1 ดา้น สูง 2 เมตร ราคา 1,800 บาท และการท่ีพนกังานให้ความส าคญักบั
ลูกคา้และสามารถแนะน าขอ้มูลได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปณิตา วงศม์หาดเลก็ (2558) ไดท้ าการศึกษา
วิจยัน าร่องมีวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษาองคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการปรับปรุงบา้นเพ่ือผูสู้งอายพึุงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์บ้านประกอบส าเร็จเพ่ือผู ้สูงอายุ  ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวมช้ีให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
เปรียบเทียบราคากบัขนาดของบา้น พบว่าองคป์ระกอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือราคา 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
        

การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑร้ั์วคอนกรีตส าเร็จรูป ตามขอ้มูลท่ีไดเ้ก่ียวกบัร้ัวคอนกรีต
ส าเร็จรูปท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย โดยท าการศึกษา พฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความชอบของรูปแบบร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป โดยท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ดว้ย 
Google Form ในการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัขอนแก่น อายรุะหว่าง 30 - 65 ปี จ านวน 120 คนจากจ านวนผูป้ระกอบการทั้งหมด 257 คน (โครงการหมู่บา้น
จดัสรรในจงัหวดัขอนแก่น: http//www.baanfinder.com/th/projects 20 มีนาคม 2564.) และน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมดว้ยทฤษฏี Conjoint Analysis เพ่ิมอีก 150 คน ผลวิเคราะห์พบว่าคุณลกัษณะดา้น
ราคาเป็นคุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปณิตา วงศ์มหาดเล็ก 
(2558) ท่ีใดใ้ชท้ฤษฎี Conjoint Analysis พบว่าองคป์ระกอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือราคา  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะดา้นราคา เป็นคุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงผล

ดงักล่าวท าให้ทราบว่า ราคาของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับผูป้ระกอบการบา้น
จดัสรรในจงัหวดัขอนแก่นมากท่ีสุด ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงตอ้งท าการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ ์โดยค านึงถึงตน้ทุนของ
สินคา้ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบกบัคูแ่ข่งในธุรกิจผลิตร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปขายในทอ้งตลาดของพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป       

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ยงัไม่ไดมี้การศึกษาถึงการพฒันาแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ให้รวดเร็ว และการท า

ตลาดในรูปแบบซ้ือขายสินคา้ผ่านช่องทาง Online เน่ืองจากปัจจุบนักระแสการซ้ือขายแบบ Online ไดรั้บความ
นิยมจากผูป้ระกอบการค่อนขา้งมาก เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการรับขอ้มูลของสินคา้ ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการซ้ือขายร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปผา่นช่องทาง Online เพ่ิมเติม 
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อทิธิพลของ Beauty Influencer และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้าของกลุ่มวยัท างาน 

Influence of beauty influencer and marketing mix (7P’s) on facial skin care 
product purchasing power of working-age population 

 

บุศรินทร์  ภู่เกตุ1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
 Budsarin  Phuket and Pussadee Polsaram 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของ Beauty Influencers  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน ผ่านการส ารวจออนไลน์จากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุ 18-60 ปี ซ่ึงเคยรับชม Beauty Influencers และซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา 
จ านวน 384 ตวัอยา่ง ผลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด 
อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรมการซ้ือเฉล่ีย 3-4 คร้ัง/6 เดือน ปริมาณ
เฉล่ีย 3-4 ช้ิน/คร้ัง และค่าใชจ่้ายประมาณ 1,553 บาท/คร้ัง โดยอิทธิพลของ Beauty Influencers ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมดา้นความถ่ี แต่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณและค่าใชจ่้าย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส าหรับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือด้านความถ่ีและปริมาณ แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : Beauty Influencer, ส่ือสังคมออนไลน์ , ส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P’s), พฤติกรรมกำรซือ้, ผลิตภัณฑ์
บ ำรุงผิวหน้ำ 
 

Abstract 
The research aims to study the relationship between beauty influencers and marketing mix (7P's) which affects 
the facial skin care product purchasing power of working-age population through online survey from a random 
sample of 384 persons  aged from 18 to 60 who have watched beauty influencers via social media during the last 
six months preceding the interview. The result of the survey reveals that most sample is a single woman with a 
bachelor's degree, who works as an office worker, aged between 31 and 40 and earn over 30,000 THB/month. The 
majority tend to buy facial skin care product 3 to 4 times per month and up to 3 to 4 items for each purchase with 
a total of 1,533 THB each time. The research finds out that there is no correlation between the influence of beauty 
influencers and purchasing behavior in term of frequency, however, the influence correlates with the number of 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: kate.budsarin.gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
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item and cost per purchase with a statistically significant test result at 0.05. As for marketing mix (7P's), there is 
a positive correlation with purchasing behavior in terms of frequency and number of item per purchase, however, 
the marketing mix does not correlate with cost per purchase with a statistically significant test result at 0.05.  
 
Key word: Beauty Influencer, Social Media, Marketing Mix (7P’s), purchasing behavior, facial skin care 
 

1. บทน า 
 

ค ากล่าวท่ีว่า มีรูปเป็นทรัพย ์ยงัใชไ้ดก้บัสงัคมทุกยุคทุกสมยั เพราะคนท่ีมีใบหน้าสวยงาม ผิวพรรณดี ดูมีราศี
บนใบหนา้เปรียบเหมือนการมีทรัพยอ์ยูก่บัตวัเพราะมกัจะเป็นท่ีนิยมชมชอบแก่ผูพ้บเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวยั
ท างานซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งพบปะผูค้นมากมาย การมีรูปเป็นทรัพย ์จึงเป็นเหมือนใบเบิกทางท่ีจะท าให้ไดรั้บโอกาสดีๆ 
ในหนา้ท่ีการงาน เพ่ือน าพาชีวิตให้กา้วไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในชีวิต โดยค่านิยมดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีท าให้ผูค้นทุกยุคทุกสมยัให้ความส าคญักบัการดูแลตนเองให้สวย หล่อ และมีผิวพรรณดีเป็นอนัดบัแรก 
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้ตนเองโดดเด่นกว่าผูอ่ื้นและเป็นท่ียอมรับในสังคม ท าให้อุตสาหกรรมความงามเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้ในสถานการณ์ท่ีโลกต้องเผชิญกับแรงกดดนัอย่างหนัก 
โดยเฉพาะจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 ท่ีทุกประเทศต่างประกาศนโยบายผลกัดนัให้คนอยูบ่า้นและ
ใส่หน้ากากอนามยักนัมากข้ึน พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปจากการปรับตวัตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตแนวใหม่ท่ีเกิดจากผลกระทบของวิกฤติโควิด 19 ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีและใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดง่้ายข้ึนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ท าให้ผูบ้ริโภครับ
ข่าวสารจากผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ตวัจริงผ่านการรีวิวสินค้าโดยบล๊อกเกอร์ เน็ตไอดอล ซ่ึงไม่ใช่ตวัแทนของเจ้าของ
ผลิตภณัฑห์รือพรีเซนเตอร์อีกต่อไป ท าให้ผูบ้ริโภค มีความภกัดีในแบรนดล์ดลง และมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนใจไป
ทดลองแบรนดอ่ื์นๆ ไดเ้ร็วข้ึน 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้นใจศึกษาอิทธิพลของ Beauty Influencers และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างานมากนอ้ยเพียงใด โดยหวงัว่าการศึกษาในคร้ังน้ี 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและนกัการตลาดในการกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือออกผลิตภณัฑ์ใหม่สู่ตลาด หรือการ
สร้างกระแสความนิยมผลิตภณัฑ์เดิมให้เป็นท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ลยทุธ์ของ Influencers Marketing 
ในการส่ือสารทางการตลาดได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและเข้ากับยุคสมยั สร้างกระแสตอบรับท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาเพ่ือจดัสรรงบประมาณทางการตลาดไดอ้ย่างคุม้ค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดท่ีจะท าให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองค์กรใช้เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kotler & Keller, 2012) จากปัจจยัพ้ืนฐานเดิมจะประกอบดว้ย 4 
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ปัจจยั หรือ เรียกว่า 4P’s ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับการตลาดสมยัใหม่ท่ีมีการบริการ เข้ามาร่วมด้วย จึงได้
พิจารณาเพ่ิมอีก 3 ปัจจยั คือ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) รวมเรียกปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยน้ีใหม่ว่า 7P’s  โดย ชญาดา  สมศกัด์ิ 
(2559) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินค้าและบริการ 7P’s ทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีทางบริษทัไดน้ าเสนอออกขายสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ โดยท่ีความพึงพอใจนั้นอาจเกิดไดจ้าก รูปลกัษณ์คุณสมบติั ตราสินคา้ สี บรรจุ
ภณัฑ์ ช่ือเสียงของบริษทั แต่สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ต่อ
ผูบ้ริโภคท่ีเล็งเห็นถึงความตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้นมาตอบสนอง ดา้นราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภค
จ่ายออกไปเพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการกลบัมา หรืออาจมองว่าเงินท่ีจ่ายออกไปนั้นคือคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจาก
การใชป้ระโยชน์ในสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคา หรือจ านวนเงินท่ีตอ้งออกจ่าย
ไปกบัคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บหลงัจากไดสิ้นคา้หรือบริการนั้นแลว้ ซ่ึงหากเปรียบเทียบแลว้ คุณค่ามีมากกว่า
ราคา ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากองคก์รออกสู่ตลาดเพ่ือให้ถึงมือของผูบ้ริโภคไดท้นัเวลาและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ 
เพ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการหรือเป็นการเตือนความทรงจ าในตวัสินค้าหรือบริการโดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้การซ้ือและการขายใน
สินคา้และบริการ ดา้นบุคคล คือ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือใชบ้ริการ
จากทกัษะ ความรู้ ความสามารถในดา้นการส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ ดา้นกระบวนการ หมายถึง วิธีการส่งมอบคุณภาพ
การบริการให้กบัผูม้าใชบ้ริการ โดยมีการออกแบบกระบวนให้เช่ือมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองผูม้าใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง ส่งผลให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในกระบวนการ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดล้อมรอบบริเวณพ้ืนท่ีให้บริการ ตั้ งแต่อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การตกแต่งสถานท่ีทั้งภายในและภายนอก การแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ เน่ืองจากการบริการเป็น
ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่ลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีผูม้าใชบ้ริการสมัผสัได ้จึงใชล้กัษณะต่างๆ ท่ีจบัตอ้งไดร้ะหว่าง
มาใชสิ้นคา้หรือบริการเป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพในการเลือกเขา้มาใชบ้ริการ 

2.  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค Phillip Kotler (2003) ไดอ้ธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึง
มีเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ 
ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผู ้ผลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูบ้ริโภคแลว้เกิดการตอบสนอง 
หรือตดัสินใจซ้ือ  

3.  แนวคิดการบริโภคข่าวสารและขอ้มูลในส่ือสังคมออนไลน์ เม่ือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปโดยการ
บริโภคข่าวสารและขอ้มูลในส่ือสงัคมออนไลน์มากข้ึนเร่ือยๆ ผูมี้อิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencers) กลายเป็น
บุคคลท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค สร้างการรับรู้ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคและโนม้นา้วสู่การตดัสินใจซ้ือไดจ้ากความ
ช่ืนชอบและการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายกว่าการส่ือสารการตลาดรูปแบบเดิมๆ ทั้งยงัประหยดังบประมาณการลงทุน
จ านวนมาก 
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4.  แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าทางความคิด (Opinion Leaders) ผูมี้อิทธิพลทางความคิด Influencers ในโลกออนไลน์ท่ี
มีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากและกลายเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มผูติ้ดตามเหล่านั้น คนธรรมดาท่ีมี
ความสนใจหรือทดลองใชแ้ละมาน าเสนอผ่านโลกออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกดูจริงใจและใกลต้วัมากกว่า
การโฆษณาแบบทัว่ๆ ไป เพราะการท่ีมีคนออกมาน าเสนอขอ้มูลของแบรนด์ผูบ้ริโภคมกัจะเช่ือมากกว่าท่ีแบรนด์
ออกมาน าเสนอข้อมูลเอง เพราะผู้บริโภคจะเห็นว่ามีคนพิสูจน์สินค้าและบริการนั้นๆ แล้วว่าดีจริง Beuaty 
Influencer  ถือเป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิดในดา้นผลิตภณัฑค์วามสวยงาม โดยเป็นผูแ้นะน าผลิตภณัฑ ์ทดลองใช้
ผลิตภณัฑ ์และเผยแพร่ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้กลุ่มผูติ้ดตามหรือผูรั้บชม เกิดความคิดคลอ้ยตามในผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
ถือเป็นผูมี้อิทธิพลในช่องทางของโลกออนไลน์ท่ีช่วยสร้างการรับรู้ และกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการเลือก
บริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านั้นได ้

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กญัญารินทร์  วฒันเรืองนนัท์ (2558) ไดศึ้กษา เร่ือง อิทธิพลของ Beauty Influencers ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือเคร่ืองส าอางค์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ลกัษณะทางประชากร
ทางด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารจาก Beauty Influencerss ผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
ประเภทของ Beauty Influencers ท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ พฤติกรรมการซ้ือ และแนวโน้ม
พฤติกรรมหลงัจากไดท้ าการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั การเปิดข่าวสารมีความสัมพนัธ์
กับทัศนคติท่ีมีต่อ Beauty Influencers หลังจากได้ท าการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองส าอางผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์การเปิดข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อ Beauty Influencers หลงัจากไดท้ าการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ทศันคติท่ีมีต่อ Beauty Influencers หลงัจากไดท้ าการเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางตามค าแนะน าของ Brand Advocates ท่ีไดท้  าการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางตามค าแนะน าของ Stakeholder 
Influencerss และทัศนคติท่ีมีต่อ Beauty Influencerss มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ Beauty 
Influencers หลงัจากไดท้ าการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

กานต์ติมา ฤทธ์ิวีระเดข (2560) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์ผูท้รงอิทธิพล Micro Influencers ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยทุธ์ผูท้รงอิทธิพล 
Micro Influencerss มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นเน้ือหามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ตามมาดว้ยรูปแบบการน าเสนอและบุคลิกภาพของ
ผูท้รงอิทธิพล Micro Influencerss ตามล าดบั 

กฤษฎ์ิ  ชนะชัย (2561) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางคจ์ากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผล
ต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองมาคือดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) การค านึงต่อ  การดูแล
สุขภาพดา้นความงามและการรับรู้ความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า พบว่า ปัจจยัดา้น
ราคามีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด และการจดัจ าหน่าย 
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สรรพสิริ  ชยัเกียรติธรรม (2560) ไดศึ้กษา เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด รองมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

 

3. ระเบียบวธีิศึกษาวจิยั 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ในการท าการศึกษา คือ ประชากรทุกเพศทั้งเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือกท่ีเป็นกลุ่มวยัท างานมีอายรุะหว่าง 
18 - 60 ปี ซ่ึงเคยรับชมขอ้มูลข่าวสารจาก Beauty Influencers ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และเคยซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา โดยในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบขนาดของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชากร
ไทยในช่วงวยัท างานท่ีมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ท่ีเคยรับชมขอ้มูลข่าวสารจาก Beauty Influencers ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ และเคยซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมาท่ีแน่นอนทั้งหมด (N) ดงันั้นสูตรท่ีใชใ้นการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างประชากร จะใชสู้ตรของ W.G.Cochran ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 5% โดยจากสูตรค านวณจะได้กลุ่ม
ตวัอยา่งในการเก็บแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด โดยการแจกแบบสอบถามจะใชก้ารสุ่มดว้ยวิธีตามสะดวก โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ในการสร้างแบบสอบถามและส่ง Link แบบสอบถามผ่านทางส่ือออนไลน์
ในช่องทางต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มตัวอย่างจะเข้าชมหรือเข้ารับฟังข่าวสารข้อมูลข่าวสารจาก Beauty 
Influencers โดยแจกผา่นช่องทาง Line, Youtube, Facebook โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปรต้น คือ  
1. อิทธิพลของ Beauty Influencers ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นเน้ือหาน าเสนอ และดา้นรูปแบบการน าเสนอ 
2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ 

(คร้ัง/6 เดือน) ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง (ช้ิน) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง (บาท) 
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้

ต่อเดือน รวมจ านวน 6 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) และเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close Ended 
Questionnaires) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามก าหนด (Norminal Scale) ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ สถานภาพ และ
ใชร้ะกบัการวดัขอ้มูลประเภทจดัล าดบั (Ordinal scale) ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open Ened Questionaire) ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสัง่ซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถระบุขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ส่วนท่ี 3 อิทธิพลของ Beauty Influencers ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านเน้ือหา และด้านรูปแบบการน าเสนอ 
จ านวน 9 ขอ้ ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบั
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ความคิดเห็นของตนมากท่ีสุด ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัความคิดเห็น 5 คือ เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง,  4 คือ เห็นดว้ย, 3 คือ เฉยๆ, 2 คือ ไม่เห็นดว้ย, และ 1 คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ี
สอบถามความคิดเห็นของผูต้อบ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของตน
มากท่ีสุด ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัความคิดเห็น 5 คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง,  4 คือ 
เห็นดว้ย, 3 คือ เฉยๆ, 2 คือ ไม่เห็นดว้ย, และ 1 คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั  ประกอบด้วย   
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอย่าง ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และระดบัรายได้ต่อเดือน จะใช้สถิติในการอธิบายคือ ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ส าหรับตวัแปรด้านระดบัความเห็น ได้แก่ อิทธิพลของ Beauty Influencers ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
เน้ือหา และดา้นรูปแบบการน าเสนอ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ จะใชส้ถิติในการอธิบายคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ตวัแปรดา้นปริมาณ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสามารถวดัค่าไดเ้ป็นตวัเลขและเป็นมาตรวดัแบบ Ratio Scale ไดแ้ก่ 
ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ จะใชส้ถิติในการอธิบายคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยคร้ังน้ีใช้สถิติ
สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปร และใชส้ถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 61 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57% มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62 ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ และมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่จะมีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 3-4 คร้ังในรอบ 6 เดือน ปริมาณการซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 3-4 ช้ิน และมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง
ประมาณ 1,553 บาท     

อิทธิพลของ Beauty Influencers ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกมาก
ท่ีสุดต่ออิทธิพลของ Beuaty Influencers ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของกลุ่มวยัท างาน โดย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหาการน าเสนอของ Beauty Influencers มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.50 รองลงมาไดแ้ก่ดา้นบุคลิกภาพของ Beuaty Influencers มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และด้านรูปแบบการ
น าเสนอของ Beuaty Influcers มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเชิง
บวกมากท่ีสุดต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของ
กลุ่มวยัท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 
รองลงมาไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.42 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และดา้น ช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของ Beauty Influencers ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ 
ดา้นความถ่ีในการซ้ือ (คร้ัง/ 6 เดือน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  แต่มีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน ดา้นปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง (ช้ิน) และดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.118 และ 0.100 ตามล าดบั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็นต่อ Beauty Influencers โดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน 
ดา้นปริมาณการซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ต่อคร้ังมากข้ึนเลก็นอ้ย  

ผลการศึกษาอิทธิพลของ Beauty Influencers มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยั
ท างาน พบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กญัญารินทร์  วฒันเรืองนนัท์ (2558) พบว่า 
ทศันคติท่ีมีต่อ Beauty Influencer มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ Beauty Influencers หลงัจากไดท้ า
การเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แพร ไกรฤกษ ์(2559) พบว่า บิวต้ีบล๊อก
เกอร์มีอิทธิผลกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงาม โดยแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่ออิทธิพลของบิวต้ี
บล๊อกเกอร์ ว่ามีอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์เสริมความงามท่ีรีวิว เพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กับ
ผลิตภณัฑ์ได ้และความน่าเช่ือถือของบิวต้ีบล๊อกเกอร์แต่ละคนนั้น มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอย่างมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กานต์ติมา ฤทธ์ิวีระเดช (2561) พบว่า บุคลิกภาพของ     ผูท้รงอิทธิพลไมโครอิน
ฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่ม
วยัท างาน พบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤษฏ์ิ ชนะชยั (2561) พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางสารสกัดจากใบบวับกของผูบ้ริโภค 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรรพสิริ  ชยัเกียรติธรรม (2560) พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปุญญิสา  สมฟองทอง (2558) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจส าหรับการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมจากสารสกดัเคมีสงัเคราะห์หรือสารสกดัจากธรรมชาติ 

ผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดา้น
ความถ่ีในการซ้ือ (คร้ัง/6 เดือน) และปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.139 และ 
0.244 ตามล าดบั แต่ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของกลุ่มวยัท างาน ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
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ต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นความถ่ีในการซ้ือ (คร้ัง/6 เดือน) 
พบว่า มีความสมัพนัธ์ในเชิงเส้นตรงกบัตวัแปรจ านวน 1 แปร คือปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงสามารถท านายพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน ดา้นความถ่ีในการซ้ือ (คร้ัง/6 เดือน) ไดร้้อยละ 8.5 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 ดา้นปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง (ช้ิน) พบว่า มีความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรงกบัตวัแปรจ านวน 1 แปร คือ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถท านายพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของกลุ่มวยัท างาน ดา้นปริมาณ
การซ้ือต่อคร้ัง (ช้ิน) ไดร้้อยละ 5.7 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง (บาท/คร้ัง) 
พบว่า มีความสมัพนัธ์ในเชิงเส้นตรงกบัตวัแปรจ านวน 1 แปร คือปัจจยัดา้นบุคลากร ซ่ึงสามารถท านายพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของกลุ่มวยัท างาน ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง (บาท/คร้ัง) ไดร้้อยละ 1.3 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้า
ของกลุ่มวยัท างาน วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใชก้ลยุทธ์ของ Influencers Marketing จากการใชบุ้คคลท่ีมี
ช่ือเสียงในโซเชียลมาช่วยท าการโปรโมท ท าคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ จากปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
ช่วยสร้างยอดขายและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีดี ช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจถึงคุณภาพของสินคา้และแบรนด์ได้ 
รวมถึงใช้พิจารณางบประมาณทางด้านการตลาดท่ีเหมาะสม ระหว่างการใช้งบประมาณส าหรับกลยุทธ์ 
Influencers Marketing ท่ีมีตน้ทุนต ่า และการวางแผนการใชง้บประมาณการตลาดดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและ
คุม้ค่าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจะท าให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ เพ่ือท าให้สามารถวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน รวมศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหลงัจาก
ซ้ือผลิตภณัฑ ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ า การศึกษา
งานวิจิยในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในการสร้างฐาน
ลูกคา้ให้แขง็แกร่งมากข้ึน  

ในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ในช่วงสถานการณ์ Social Distancing และ Work From Home จึงท าให้ต้องด าเนินการ
แจกแบบสอบถามผ่านทางส่ือออนไลน์ด้วย Google Form ทั้งจ านวน ถือเป็นข้อจ ากดัในการศึกษาวิจยัภายใต้
สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ท าให้ผูวิ้จยัตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการแจกแบบสอบถามผ่านทางส่ือออนไลน์ 100% แทนการแจกแบบสอบถาม
ผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะไม่สามารถแจกแบบสอบถามแบบออฟไลน์ได้เน่ืองจากมีการปิด
สถานท่ีส าคญั เช่น ห้างสรรพสินคา้หรือเขตชุมชนต่างๆ จึงไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวตามห้างสรรพสินคา้ได ้อย่างไรก็ตาม ดว้ยกลุ่มเป้าหมายของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้เคย
รับชมข่าวสารจาก Beauty Influencers ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ ผูวิ้จยัจึงเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งจากส่ือสังคม
ออนไลน์ในการเก็บขอ้มูลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบบออนไลน์ 100% แทน 
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The strategies to increase restaurant business operation profits 
Case Study of Grandmother Restaurant Bangkok 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธ์ในการเพ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหาร
คุณยายกรุงเทพมหานคร โดยแหล่งขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เจ้าของร้านอาหารคุณยายและการแจกแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารคุณยาย
จ านวน 384 คน และขอ้มูลทุติยภูมิจากบทความ ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปหา
ค่าสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
สถานการณ์การด าเนินธุรกิจตามทฤษฎี SWOT Analysis และการสร้างกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix 
Analysis และใช้ตารางการตดัสินใจในการเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม  ผลการศึกษาพบว่า  ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารคุณยาย มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูท่ี่ระดบัความส าคญัเห็นดว้ยทุก
ดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และจากการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินธุรกิจ (SWOT Analysis) เพ่ือ
หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมตามทฤษฎี TOWS Matrix ผู ้ศึกษาได้ท าตารางการตัดสินใจถ่วงน ้ าหนัก กลยุทธ์ เพ่ือ
เสนอแนะกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม และกลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดคือ กลยทุธ์ปรับปรุงกระบวนการเดลิเวอร่ี ซ่ึงเป็นกล
ยุทธ์ท่ีสามารถกระตุน้ยอดขายผา่นระบบเดลิเวอร่ี นอกจากน้ียงัเสนอแนะให้ท ากลยุทธ์ CRM รักษาฐานลูกคา้เก่า
ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจในการใช้บริการและกลบัมาใช้บริการซ ้ าอีกคร้ัง เพ่ือเพ่ิมผล
ประกอบการของร้านอาหารคุณยายและสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 
 
ค ำส ำคัญ : กลยทุธ์เพ่ิมผลประกอบกำร, ธุรกิจร้ำนอำหำร, ร้ำนอำหำรคุณยำย กรุงเทพมหำนคร 
 

Abstract 
This article aims to study the strategies to increase the operating results of the restaurant business, a case study of 
Grandmother restaurant, Bangkok.  The source of this study primary data was collected from interviews with the 
grandma's restaurant owners and the distribution of questionnaires of a sample customers who came to 
Grandmother restaurant for 384 people.  Secondary information from various information articles, including 
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relevant research.  And bring the obtained data to statistical values.  The statistics used in data analysis were 
percentage, average and standard deviation to analyze the business situation according to the theory of SWOT 
Analysis.  The strategy that create by using TOWS Matrix Analysis theory and using the decision list to select 
suitable strategies.  The results of the study show that customers who came to Grandmother restaurant were 
opinions in the marketing mix factor at the level of importance, agreeing on all aspects of the marketing mix factor. 
From analyzing the business situation (SWOT Analysis) to find the appropriate strategy according to the TOWS 
Matrix theory, the leaner has made a decision table, weighted strategy to suggest the suitable strategies and the 
strategy with the highest score is to improve delivery process, which is a strategy that can boost total sales through 
delivery system. In addition, it also suggests to create a Customer Relationship Management strategy to maintain 
an existing customer base in order to give customer the impression of using the service and returning to use the 
service again and to increase the operating results of Grandmother restaurant and gain a long- term competitive 
advantage.  

 
Key words: Strategies to increase business profits, Restaurant business operation, Grandmother restaurant Bangkok 
 

1. บทน า 
 
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง เพราะมีผูป้ระกอบการมากมายทั้งรายเลก็และรายใหญ่ 

ผูบ้ริโภคจึงมีทางเลือกหลากหลาย ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัอยูเ่สมอเพ่ือรับมือกบัคู่แข่งรายใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
จากการประเมินสภาพเศรษฐกิจของอีไอซี (EIC) พบว่าปี 2019 - 2020 ธุรกิจร้านอาหารมีโอกาสเติบโตท่ามกลาง
สภาวะเศรษฐกิจท่ีแปรปรวน 4 – 5% ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย ท าให้ธุรกิจร้านอาหาร
เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงเม่ือเทียบกบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆ จากฐานขอ้มูลของเว็บไซต์วงใน ธุรกิจร้านอาหารมี
อตัราการเติบโตสูงข้ึน 40% ระหว่างปี 2018 – 2019 แต่หากยอ้นดูสถิติในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีร้านอาหารเปิดใหม่
เพียง 10% เท่านั้นท่ีสามารถด าเนินการต่อไปไดใ้นสภาวะการแข่งขนัน้ี (Techsauce Team, 2563) 

เม่ือตน้ปี 2563 เกิดการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง ผูค้นเร่ิม
ระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ท าให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ไดรั้บผลกระทบเป็นวงกว้าง ธนาคารโลกเผยแพร่รายงาน
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกพงัเสียหายเป็นวงกวา้งท่ีสุดในรอบ 150 ปี  
โดยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีน้ีจะติดลบประมาณร้อยละ 5.2 ซ่ึงถือเป็นแนวโนม้ท่ีน่ากงัวล และเป็นความทา้ทาย
ทางเศรษฐกิจอยา่งส าคญั ขณะเดียวกนัความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังน้ี อาจจะท าให้ประชากรโลก 70-100 
ลา้นคน เขา้สู่ภาวะยากจนสุดขีดมากกว่าตวัเลข 60 ลา้นคนท่ีเคยประเมินไว ้(ไทยพีบีเอส, 2563)  

ร้านอาหารคุณยายก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น้ี ประกอบกบัธุรกิจร้านอาหารมีการ
แข่งขนัสูง อีกทั้งยงัพบกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัลง จึงส่งผลให้ผลประกอบการของร้านอาหารคุณยายในปีน้ี
ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งหากลยุทธ์ต่างๆเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได ้ทั้งน้ี 
การศึกษากลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคุณยาย จึงเกิดข้ึนเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ รวมถึงการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
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ร้านอาหารคุณยาย และเพ่ือก าหนดกลยทุธ์และหาแนวทางในการเพ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหารคุณยาย
ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัและการแข่งขนัท่ีสูง เพ่ือให้เป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ของลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย  
3. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์และหาแนวทางในการเพ่ิมผลประกอบการของร้านอาหารคุณยาย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ระยะส้ัน 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายร้านอาหารให้มากข้ึน 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยายได ้
ระยะยาว 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความภกัดีให้กบักลุ่มลูกคา้เก่าท่ีเคยมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมผลประกอบการของร้านอาหารคุณยาย และให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่ง

มัน่คงและย ัง่ยืน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ในการศึกษากลยุทธ์ เ พ่ือเ พ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคุณยาย 

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล และหน่วยงานต่างๆ และ
สามารถท่ีจะสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การท่ีองคก์รใชค้วามคิด การวางแผนและการด าเนินงาน เพ่ือให้องคก์รประสบ

ผลส าเร็จและมีความไดเ้ปรียบคู่แข่ง (Pitts & Lei, 2000) โดยองคก์รมีการวางแผนเป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติั
การ เพ่ือใชใ้นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ดา้นการแข่งขนัขององคก์ร 
(Schermerhorn, 2002) โดย ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2552) กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ใชวิ้ธีการก าหนดวิสัยทศัน์ 
ทิศทาง ภารกิจ และวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ ท าให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขนัใน
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อุตสาหกรรมนั้นๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร การวางแผนแนว
ทางการด าเนินงาน และการควบคุมการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ 

 
ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงผลกัดันทั้ง 5 (Five – Force Model) 

 
การวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5 เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวิเคราะห์อุตสาหกรรมไดค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น และ

สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชใ้นการสร้างและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได ้ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5 เป็น
ทฤษฎีท่ีคิดค้นโดย Michael E. Porter ซ่ึงกล่าวไว้ว่าระดับการแข่งขันในอุตสหกรรมสามารถพิจารณาได้จาก
แรงผลกัดนัทางการแข่งขนั 5 ประการ ความรุนแรงของแรงผลกัดนัดงักล่าวจะเป็นตวัก าหนดศกัยภาพการท ารายได้
ขององคก์รในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยแรงผลกัดนัทั้ง 5 ประกอบไปดว้ย แรงผลกัดนัท่ี 1 การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 
แรงผลกัดนัท่ี 2 การแข่งขนัในอุตสาหกรรม แรงผลกัดนัท่ี 3 ภาวะคุกคามของสินคา้หรือบริการทดแทน แรงผลกัดนั
ท่ี 4 อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ แรงผลกัดนัท่ี 5 อ านาจต่อรองของผูข้าย  

 
ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม คือ การประเมินสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้องคก์ร

ทราบถึงโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Albert Humphrey ซ่ึง
สอดคล้องกับทศันะของ สุมาลี จิระจรัส (2548) ท่ีกล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร คือ เทคนิค
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศและอุปสรรคท่ี
องค์กรเผชิญอยู่ โดยทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดงัน้ี ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร คือ โอกาส (O – Opportunities) และอุปสรรค (T - Threats) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององคก์ร คือ จุดแขง็ (S - Strengths) และจุดอ่อน (W - Weaknesses)  

 
ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่หมาะสม (TOWS Matrix) 

 
ทฤษฎี TOWS Matrix หรือทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Philip Kotler  และ

เป็นทฤษฎีท่ีสามารถก าหนดปัจจยัเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาจบัคู่กนัระหว่างปัจจยัส าคญัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค และปัจจยัส าคญั
ภายในขององคก์รท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน จากนั้นจึงน ามาสร้างกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวม้าเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจ
ด าเนินการตามล าดบัความส าคญัของปัญหาเชิงกลยทุธ์นั้นๆ (David, 2010)  
 
ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) 

 
ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดหรือ 7Ps เป็นทฤษฎีท่ีคิดค้นโดย Philip Kotler และเป็นกลยุทธ์ส าหรับ

ธุรกิจบริการ ท่ีต่อยอดมาจาก Marketing Mix 4P ท่ีประกอบไปดว้ย Product, Price, Place, Promotion โดยทฤษฎี 7Ps 
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จะมีอีก 3P เพ่ิม คือ People, Physical Evidence และ Process โดยมีผูใ้ห้ความหมายเพ่ิมเติมไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งในกลยุทธ์การตลาด และส่วนประสมทางการตลาดเป็นการก าหนด
ส่วนประสมให้เหมาะสมกบัธุรกิจ จะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ส่วนการวางแผนการตลาดนั้นจะ
มีขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างกนัเท่าไหร่นกัในแต่ละธุรกิจ แต่ถา้พบว่าส่ิงท่ีปรากฎข้ึนแตกต่างจากบริการอ่ืนนั้น แสดงว่า
เกิดข้ึนจากการใชส่้วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2554) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านยศขา้วตม้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านยศขา้วตม้ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาปัจจยั
รายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                
มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านยศขา้วตม้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อญัธิกา  แกว้ศิริ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัมากทุกปัจจยั โดยให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านราคา 
ตามล าดบั 

พินทุม  รุ่งทองศรี (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการภตัตาคารอาหารเกาหลี บอน
ชอน ชิคเกน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของภตัตาคารอาหารเกาหลี บอนชอน ชิคเกน้ โดยภาพรวม พบว่า ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
และให้ความส าคญัปัจจยัดา้น จิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ภตัตาคารอาหารเกาหลี บอนชอน ชิคเกน้ 
โดยภาพรวม พบว่า ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

สามารถ  มูลพิมาย (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภท
สวนอาหาร ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการการ
ให้บริการมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญัเร่ืองความรวดเร็วทนัใจในการบริการ รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึง
ให้ความส าคญัเร่ืองของความสดความสะอาดของอาหาร และดา้นท าเลสถานท่ีตามล าดบั 

 สัณห์จุฑา จ ารูญวฒัน์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภทฟูด ทรัก 
(Food Truck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละความเหมาะสมของราคา ปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นความ
มีเอกลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านการน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นความโดดเด่นและความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นพนกังาน ตามล าดบั 

วิไลวรรณ  บุญวิเซ็นต ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ 
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จ าแนกตามปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดบัความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากสุด รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการในการท างาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 

กิตติภพ  สงเคราะห์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า อนัดบัหน่ึงได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพตามล าดบั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาเ ร่ืองกลยุทธ์เ พ่ือเ พ่ิมผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคุณยาย 

กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูวิ้จัยได้ก าหนดแนวทางและ                  
วิธีการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วิธีเก็บข้อมูลในการศึกษา  

 
แหล่งข้อมูลของการศึกษาคร้ังน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 

(Primary Data) จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารคุณยายแบบไม่มีโครงสร้าง จ านวน 1 ท่านและจากการแจก
แบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย จ านวน 384 ชุด การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากทฤษฎี หนงัสือ บทความ บทวิเคราะห์ เวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของร้านอาหารคุณยาย จ านวน 1 ท่านและลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารคุณยาย โดยจะท าการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
1. แบบสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารคุณยาย เป็นค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviews) เพ่ือให้

ไดค้  าตอบแบบปลายเปิด จ านวน 5 ขอ้  
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ (SWOT Analysis) โดยการหาจุดอ่อน   จุดแข็ง โอกาสและ

อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
3. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย แลว้น า

ขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ เพ่ือดูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ร้านอาหารคุณยายมากท่ีสุดไปจนถึงนอ้ยท่ีสุด 
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4. ก าหนดกลยุทธ์โดยใชท้ฤษฎี TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือเพ่ิมผล
ประกอบการของร้านอาหารคุณยายต่อไป 

 
วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและการสัมภาษณ์เจา้ของร้านอาหารคุณยายท่ี

รวบรวมไดท้ั้งหมด มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7 Ps ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย  และเพ่ือก าหนดกลยทุธ์และหาแนวทางในการเพ่ิมผล
ประกอบการของร้านอาหารคุณยาย ดงัน้ี  

1. รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้ของร้านอาหารคุณยาย มาวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรคในการท าธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง รวมถึงวิเคราะห์แรงกดดนัทั้ง 
5 ในการด าเนินธุรกิจ  

2. การน าขอ้มูลในส่วนของแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย มาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย ไปวิเคราะห์
เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย  

4. หาแนวทางในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของร้านอาหารคุณยาย โดยการน าขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจตามหลกัทฤษฎี SWOT Analysis และสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัทฤษฎี TOWS Matrix เพ่ือสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและหาแนวทางในการเพ่ิมผลประกอบการ
ของร้านอาหารคุณยายต่อไป  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย จ านวน 384 คน 

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.6 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ ท่ี  30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.2                                 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมของลูกค้าเก่ียวกบัการใช้บริการร้านอาหารคุณยาย พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารคุณยายกบัเพ่ือนๆ คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีความถ่ีในการใชบ้ริการเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 34.8 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 300 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.6 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ริการ
คือเวลา 18.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42.4 เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารคุณยายคือ รสชาติอาหารอร่อย คิด
เป็นร้อยละ 46.6 และประเภทอาหารท่ีชอบทานมากท่ีสุดคือ อาหารประเภทส้มต า คิดเป็นร้อยละ 37.5                             
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดของลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย 
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พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารคุณยายมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                      
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดบัพบว่า                  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.35 ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.21 ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.05 ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.08 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.19 และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.21 ตามล าดับ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลผลประกอบการย้อนหลังของร้านอาหารคุณยายปี 2562              
เทียบกบัปี 2563 พบว่า มีการเปล่ียนแปลงเท่ากบั -27.60% และการศึกษาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประเภท
ร้านอาหาร ในปี 2564 จากขอ้มูลศูนยวิ์จยักสิกรไทย พบว่า ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง 
ประกอบกบัการระบาดของโควิด-19 ท่ีรวมถึงการประกาศล็อกดาวน์ในช่วงเดือนแรกของปีในบางพ้ืนท่ีคาดว่า   
ในปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนลา้นบาท หรือขยายตวัร้อยละ 1.4 - 2.6 จากฐานท่ีหด
ตวัร้อยละ 6.0 ในปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจากการลอ็กดาวน์ในช่วงไตรมาสสองปี 2563 โดยมูลค่าของธุรกิจร้านอาหาร
ในปี 2564 ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัต ่ากว่าปี 2562 (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2564) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยายส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดหรือ 7Ps ของ Philip Kotler (Philip Kotler, 1997) อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้
กล่าวไวว้่า การเลือกท าเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ 
เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งจะเป็นตวัก าหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีให้บริการจึงควรครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด ทั้งน้ีความส าคญัของท าเลท่ีตั้ง จะมีความส าคญัมากน้อย
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะธุรกิจแต่ละประเภท โดยในส่วนของการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งค านึงถึง
ปัจจยั 3 ส่วน ดงัน้ี 1) ลกัษณะและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 2) ความจ าเป็นในการใชค้นกลาง (Intermediary) 
เพ่ือจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการของธุรกิจ 3) ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ น ามาสู่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์

สถานการณ์อุตสาหกรรมโดยใชท้ฤษฎี SWOT Analysis และการก าหนดแนวทางกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎี TOWS 
Matrix สามารถสรุปได้ 4 กลยุทธ์ดังต่อไปน้ี 1) กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า Customer Extension 2) กลยุทธ์
ปรับปรุงกระบวนการ Delivery 3) กลยุทธ์ CRM รักษาฐานลูกคา้เก่า 4) กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล ผูศึ้กษาได้ท า
ตารางถ่วงน ้ าหนกัและประเมินทางเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม พบว่า กลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ 
กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการ Delivery เท่ากบั 5.10 รองลงมา คือ กลยุทธ์ CRM รักษาฐานลูกคา้เก่า เท่ากบั 4.00 
กลยทุธ์การขยายฐานลูกคา้ (Customer Extension) เท่ากบั 3.25 และกลยทุธ์การตลาดดิจิตอล เท่ากบั 2.80 ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 
จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์

การด าเนินธุรกิจตามทฤษฎี SWOT Analysis การสร้างกลยทุธ์โดยใชท้ฤษฎี TOWS Matrix Analysis และใชต้าราง
การตดัสินใจในการเลือกกลยุทธ์ ผูศึ้กษาจึงเลือกน าเสนอกลยุทธ์ ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการ 
Delivery ซ่ึงจะเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถกระตุน้ยอดขายของร้านอาหารคุณยายผ่านระบบเดลิเวอร่ีได ้ เพราะกลยทุธ์น้ี
จะปรับปรุงกระบวนการเดลิเวอร่ีของร้านอาหารคุณยายให้เป็นร้านอาหาร Official Restaurant ในแอปพลิเคชัน่สั่ง
อาหารออนไลน์ ซ่ึงการปรับปรุงคร้ังน้ีจะช่วยให้ค่าส่งอาหารในแอปพลิเคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ถูกลง และยงัเพ่ิม
ช่องทางการส่งอาหารเดลิเวอร่ีส าหรับลูกคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึนและสะดวกสบาย
มากข้ึน ท าให้เป็นวิธีการเพ่ิมผลประกอบการของร้านอาหารคุณยายได ้นอกจากน้ีร้านอาหารคุณยายยงัสามารถท า
กลยุทธ์ ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์ CRM รักษาฐานลูกคา้เก่า ควบคู่ไปกบักลยทุธ์ปรับปรุงกระบวนการ Delivery เพ่ือ
รักษาฐานลูกคา้เก่าท่ีร้านอาหารคุณยายมีอยู่แลว้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการและกลบัมาใช้
บริการซ ้ าอีกคร้ัง รวมถึงการปรับปรุงการบริการให้ดีข้ึนเพ่ือสร้างความภกัดีให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และอาจเกิด
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆจากการบอกต่อของกลุ่มลูกค้าเก่าได้ กลยุทธ์น้ีจึงเป็นอีกทางเลือกส าคัญในการเพ่ิมผล
ประกอบการของร้านอาหารคุณยายและสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาผลการศึกษาจากการแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยายนั้น 
พบว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยายส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ในการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 4.05 เม่ือเทียบเป็นรายข้อ
พบว่า ในขอ้ค าถามการเขา้ร่วมโครงการรัฐบาลต่างๆ เช่น ชิมชอ็ปใชแ้ละคนละคร่ึง เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.04 ใน
ขอ้ค าถามการโปรโมทร้านผา่นเพจต่างๆ เช่น เพจแตจ๋ิ้วหิวดึก เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ในขอ้ค าถามการโฆษณา
หรืออพัเดทผา่นเพจ FACBOOK ท าให้ท่านไดรั้บข่าวสารง่ายข้ึน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.08 และในขอ้ค าถามสามารถหา
ข้อมูลร้านอาหารคุณยาย ทั้งเวลาเปิด-ปิด และเบอร์ติดต่อในเว็บไซต์ได้ง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.26 จากผลการ
วิเคราะห์ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์หรือการโปรโมทร้านผ่านเพจรีวิวร้านอาหารต่างๆ
ของร้านอาหารคุณยาย ถือเป็นอีกหน่ึงจุดอ่อนท่ีส าคญัในการด าเนินงาน แต่ปัญหาในส่วนน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์มากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและอาจท าให้เกิดกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆไดง่้ายข้ึน และ
เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการในการประกอบธุรกิจของร้านอาหารคุณยายได ้ 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และมีมาตรการจ ากดั

จากรัฐบาลในการรับประทานอาหารท่ีร้าน ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ อาจท าให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามมีความคลาดเคล่ือนบ้างพอสมควร การศึกษาวิจยัในคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาในช่วงสถานการณ์ปกติ เพ่ือให้ขอ้มูลมีความแม่นย  าและตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 
จากการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป คือ ควรหาข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

เพ่ือให้เห็นสถานการณ์การด าเนินธุรกิจในหลายๆมุมมอง เพราะการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการสมัภาษณ์เจา้ของ
ร้านอาหารคุณยายเพียงคนเดียว ท าให้เห็นสถานการณ์ในการด าเนินธุรกิจเพียงดา้นเดียว และเพ่ือให้น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ SWOT ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ให้สามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัไดม้ากท่ีสุด 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารคุณยาย ควรศึกษาเพ่ิมเติม
กลุ่มตวัอย่างใหม่ๆท่ีไม่เคยมาใช้บริการร้านอาหารคุณยายถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัในมุมมองอ่ืนๆและเพ่ือให้ธุรกิจสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ  ท่ีบริหารจดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  ซ่ึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 
โดยศึกษาช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดและช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 3กองทุนได้แก่ 
กองทุนเปิดเคแทมเวิลด์พร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุน
เปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟอิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ ศึกษาในช่วงเดือน มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2563โดยอาศัย
แหล่งขอ้มูลทุติยุภูมิปัจจยัท่ีศึกษาประกอบไปดว้ย  อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 12   เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 
แห่ง ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และ ดชันีค่าเงินบาท ผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  และเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดมีทั้งหมด 3 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ 3แห่ง (INT) และดชันี
ค่าเงินบาท (NEER) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : กองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ, กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ(NAV),กองทุนรวม 
 

Abstract 
The objective of this research was to investigate economic factors affecting net asset value per unit of  retirement 
mutual funds (RMF) managed by Krungthai Asset Management Public Company Limited that formulated  a policy 
to invest in equity instruments. This study collected data of funds in pre- and during COVID-19 pandemic by 
exploring three retirement mutual funds, namely: KTAM World Property RMF, Krung Thai High Dividend Equity 
RMF, and Krung Thai Selective Equity Fund.  Study period was  from January 2016 to December 2020. The 
source of data was secondary data on the following factors, namely:  12-month average fixed deposit rate of 3 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: panita.d@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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commercial banks, Consumer Price Index (CPI), SET Index, Private Investment Index (PII) and Thai Baht Index 
. The results of the study revealed that there were three factors affecting the net asset value per unit of the retirement 
mutual funds,  accepting the set hypothesis. All three factors could explain the variance in net asset value per unit  
of funds, namely: SET Index (SET),  average 12-month fixed deposit rate of 3 commercial banks (INT), and 
Nominal Effective Exchange Rate (NEER) with a statistical significance level of 0.05.  
 
Keywords: Retirement Mutual Fund, Change in Net Asset Value  (NAV), Mutual Fund 
 

1. บทน า 
 

การออมเงินและการลงทุนมีหลายแบบหน่ึงในนั้นคือการซ้ือกองทุนดงัท่ี (สุขใจ  น ้าผดุ, 2557) กล่าวว่าปัจจุบนั
การออมเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้ตนเองและครอบครัวเม่ือพน้วยัท างานโดยการซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัมากข้ึนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือ Retirement Mutual Fund (RMF) เป็นกองทุนรวมแบบ
หน่ึงท่ีมีขอ้ก าหนดพิเศษแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไปซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาว
ไวส้ าหรับใชจ่้ายยามเกษียณอาย ุกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ RMF นั้นตามท่ี ไดแ้บ่งกองทุนรวมหลายประเภทให้
เลือกข้ึนอยู่กบันโยบายของแต่ละกองทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตลาด
เงิน กองทุนรวมทองค า กองทุนรวมน ้ ามนั กองทุนรวมผสม กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เป็นตน้ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) เหมาะสมกบัผูท่ี้ตอ้งการออมเงินเพ่ือวยัเกษียณ โดยเฉพาะคนท่ีไม่มีสวสัดิการออมเงินเพ่ือวยัเกษียณมา
รองรับ หรือมีสวสัดิการแต่มีความต้องการออมเพ่ิมมีความหลากหลาย เพ่ือให้เขา้กับสไตล์การลงทุน รวมถึง
ความสามารถในการรับความเส่ียงของแต่ละคน ซ่ึงมีจุดประสงค์คลา้ยกนักบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident 
Fund) ของพนกังานบริษทัเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ของขา้ราชการ                

การวางแผนการออมเงินในระยะยาวและการลงทุนเพ่ือเป็นเงินในอนาคตวยัเกษียณจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก
โดยทางเลือกในการลงทุนส าหรับวยัท างานท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเป็นทางเลือกในการลงทุนส าหรับ
คนท่ีกลา้ยอมรับความเส่ียงในการลงทุนคือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือRetirement Mutual Fund 
(RMF) จึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการลงทุนและมีความหลากหลายให้เลือกลงทุนตามนโยบายการลงทุนและส่ิงท่ีถือ
ว่าเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ก็คือได้รับการสนับสนุนจากทางการเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพ่ือจูงใจให้ผูส้นใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวส าหรับชีวิตหลงัเกษียณแต่ผูล้งทุนก็ตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนต่างๆจึงจะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นดว้ย ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการของบมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย พบว่า มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิรวมปีพ.ศ.2555 มีมูลค่า 430,261 ลา้นบาท  และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ.2562 มีมูลค่า 
828,201 ลา้นบาท  ซ่ึงจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆในทุกๆปี แสดงว่านกัลงทุนนั้นไดใ้ห้ความสนใจลงทุนกบับมจ.
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงไดเ้ลือกกองทุนท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสูงสุดเป็น 3 อนัดบัแรก ท่ีมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงเหมาะกบัคนท่ีกล้ายอมรับความเส่ียงในการลงทุนได ้ โดยกองทุนจะเน้นการ
บริหารแบบเชิงรุก  ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวิเคราะห์และคดัเลือกหุ้นท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัความเส่ียงและ

https://www.krungsri.com/bank/th/mutualfunds/home.html
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พิจารณาปรับน ้าหนกัการลงทุนในหุ้นแต่ละตวัให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละช่วง ซ่ึงมีความหลากหลายและ
แตกต่างในการลงทุนของทั้ง 3 กองทุน 

ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  ท่ีบริหารจดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  ซ่ึงมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนซ่ึงศึกษาช่วงก่อนการเกิดโรคระบาด COVID-19  และช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เพ่ือท่ีจะน าไปเป็นขอ้มูลในการใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนและผูท่ี้สนใจตอ้งการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือลดหยอ่นภาษี  
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1.2 ทฤษฎีการลงทุนหมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบัน ซ่ึงให้

ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งต ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภทดงัท่ี (เพชรี  ขุมทรัพย์, 2537) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 1)  การลงทุนเพ่ือการบริโภค  
เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  การ
ลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัก าไรในรูปตวัเงิน แต่หวงัความพอใจในการใชท้รัพยากรเหล่านั้น  การซ้ือทองค าเพ่ือ
เป็นเคร่ืองประดบัเป็นการลงทุนเพ่ือการบริโภคอย่างหน่ึงของผูบ้ริโภค 2)  การลงทุนในธุรกิจ หมายถึงการซ้ือ
สินทรัพยเ์พ่ือประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่ารายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน
ไดแ้ก่ การลงทุนในสินคา้ประเภททุน เคร่ืองจกัร โรงงาน เพ่ือผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค การลงทุนลกัษณะน้ีมุ่งหวงัก าไรจากการลงทุน ก าไรจะเป็นตวัดึงดูดผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุน
ตามความหมายน้ีเป็นการน าเ งินออม  หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร  มาลงทุนเพ่ือจัดสร้างหรือจัดหาสินค้า
ประกอบดว้ย เคร่ืองจกัรและสินทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่ การลงทุนในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้างเพ่ือ
น ามาใชผ้ลิตสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค3)  การลงทุนในหลกัทรัพย ์การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ในรูปของหลกัทรัพย ์  เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร 
เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้ม ผูท่ี้มีเงินแมเ้ม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองจาก
มีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนน าเงินท่ีออมไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูป
ของอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล  และ ส่วนต่างราคา ซ่ึงมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับความเส่ียงของหลกัทรัพย์ท่ี
ลงทุน 

2.2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีส าดญั อนัได้แก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ดงัใน

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ของ (กรกช  ตั้งกิตติเวช, 2560)  
พบว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน 
Small-Mid Capและมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนในการศึกษาโดย (พิสิษฐ ์ เลก็เจริญวฒัน, 2556) ซ่ึงได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน โดยไดเ้ลือกกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจ านวน 3กองผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผล อย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติได้แก่ดชันีราคาตลาด SET50 โดยตวัแปรมีทิศทางความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน ส่วนปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในการศึกษาของ (พนิดา  
สมหมาย, 2556) ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  ตวัแปรอิสระ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัส าคญั และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั     และในการศึกษาของ 
(กรกช  ตั้งกิตติเวช, 2560) ยงัพบว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน และ การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจในด้านอตัราดอกเบ้ียฝาก
ประจ า 12   เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง  (INT) สามารถอา้งอิงไดจ้ากศึกษาของ (พิสิษฐ ์ เลก็เจริญวฒัน, 
2556) ซ่ึงพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) ของ 3 ธนาคารใหญ่มีความสมัพนัธ์ต่อมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ คือกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) ใน
ทิศทางเดียวกนัจากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพคร้ังน้ี โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัสร้างกรอบแนวคิดดงัน้ี  
 

 
 
รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพท่ีบริหารจดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  ซ่ึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ผูศึ้กษาไดใ้ช้
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชข้อ้มูลรูปแบบทุติยภูมิโดยไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวิจยั วารสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ  ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3  กองทุน  โดยจะเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน 
ท่ีในช่วง เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 60 เดือน และรวมถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษาคือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 12   เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง (INT)  ดชันีค่าเงินบาท 

ตวัแปรอิสระ 
- ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(SET) 
- ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
- ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
- อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 12   เดือน
เฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง  (INT)     
- ดชันีค่าเงินบาท (NEER)  
-ตวัแปรหุ่นCOVID-19 (Dummy)   
 
 
       
 
 

ตวัแปรตาม 
-มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 
-มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดกรุงไทยซีเลค็ทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ 
-มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดเคแทมเวิลด ์พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเล้ียง
ชีพ 
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(NEER)  โดยขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   กระทรวง
พาณิชยแ์ละธนาคารแห่งประเทศไทย    

ปัจจุบนักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีบริหารจดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย มีจ านวน 23 
กองทุนขอ้มูล ณ ปี พศ. 2563 งานวิจยัคร้ังน้ีน าขอ้มูลเฉพาะขอ้มูลกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน ท่ีมีการจดทะเบียนกองทุนก่อนปี พ.ศ. 2559 และ  ท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสูงสุดเป็น 3 อนัดบัแรก 
เท่านั้นโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระพฒันาข้ึนมา
จากแบบจ าลอง Single Index Model เพ่ืออธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมการ และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
ของตวัแปรจากแบบจ าลองโดยใชวิ้ธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Mulitple Linear 
Regression)ในการการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลท่ีรวบรวมจะน ามาศึกษา โดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวัแปร 
แบบจ าลองการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) จะไดส้มการเป็นดงัน้ี 

 
𝑁𝐴𝑉𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌 = 𝐶 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇50 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑁𝐸𝐸𝑅 + 𝛽6𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌                (1) 
     สมการท่ี (1) แสดงแบบจ าลองของกองทุนเปิดเคแทมเวิลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
𝑁𝐴𝑉𝐻𝐼𝐷𝐼𝑉𝑅𝑀𝐹 = 𝐶 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇50 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑁𝐸𝐸𝑅 + 𝛽6𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌         (2) 
     สมการท่ี (2) แสดงแบบจ าลองของกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
𝑁𝐴𝑉𝐾𝑇𝑆𝐸𝑅𝑀𝐹 = 𝐶 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇50 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑁𝐸𝐸𝑅 + 𝛽6𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌         (3) 
     สมการท่ี (3) แสดงแบบจ าลองของกองทุนเปิดกรุงไทยซีเลค็ทีฟอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 

โดยท่ี  DUMMYคือ ตัวแปรหุ่นC0VID-19 ข้อมูลเป็นรายเดือนเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย
ก าหนดให้เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากบั 0 และมีค่าเท่ากบั 1 เดือน กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ดา้นปัญหาและการทดสอบปัญหานั้น ในขั้นตอนเร่ิมแรกมีการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) ตวัแปรท่ีมี 
Unit Root ตามท่ีมีการทดสอบความคงท่ีของขอ้มูล (Unit Root Test) จะตอ้งถูกแปลงดว้ยวิธี First difference ทั้งน้ีผล
การทดสอบ Unit Root ของตวัแปรทุกตวั หลงัจากท่ีไดต้วัแปรท่ีไม่มีปัญหา Unit Rootแลว้ ผูวิ้จยัไดท้ าการ ทดสอบ
ปัญหา Multicollinearity ของตวัแปร ดว้ยวิธี Variance Inflation Factor (VIF) จากนั้นจึงท าการรัน Regression เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมัน่ในเชิงสถิติของสมการเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น R Square(R)  , Adjusted 
Coefficient of Determination (Adj.R ) และค่า Significant (Sig.) แล้วทดสอบปัญหา Autocorrelation ด้วย (Durbin 
Watson statistic:d) และทดสอบปัญหา Heteroscedasticity ดว้ยวิธีการทดสอบ Breush-Pagen-Godfrey Test  น าผลลพัธ์
ท่ีไดม้าตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีศึกษา  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

HiDiVRMF 60 10.22 15.27 12.9142 1.52005 
KTSERMF 60 9.10 14.86 12.1758 1.47707 

PROPERTYRMF 60 11.33 16.06 13.2720 1.17679 
SET 60 1125.86 1830.13 1551.4908 163.51288 
PII 60 111.23 157.86 132.7678 11.06558 
INT 60 0.48 1.43 1.2462 0.31788 
CPI 60 99.21 103.31 101.5137 1.03172 

NEER 60 104.98 126.92 115.6085 6.92123 
 
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียของตวัแปร ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยูท่ี่ 1551.4908  มีดชันีสูงสุดอยูท่ี่ 1830.13  มีดชันีต ่าสุดอยู่ท่ี 1125.86มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
163.51288 โดยปัจจัยด้านดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยู่ท่ี132.7678 มีดชันีสูงสุดอยู่ท่ี  
157.86 มีดชันีต ่าสุดอยู่ท่ี 111.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.06558 โดยปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 12   
เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง (INT) พบว่ามีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.2462มีอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากสูงสุดอยูท่ี่ 1.43มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากต ่าสุดอยูท่ี่ 0.48 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31788 โดยปัจจยัดา้น
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยู่ท่ี 101.5137มีดชันีสูงสุดอยูท่ี่ 103.31มีดชันีต ่าสุดอยู่ท่ี 99.21 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03172 โดยปัจจยัดา้นดชันีค่าเงินบาท (NEER) พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยูท่ี่ 115.6085 มีดชันีสูงสุด
อยูท่ี่ 126.92 มีดชันีต ่าสุดอยูท่ี่ 104.98 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.92123 

 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ของกองทุนเปิดเคแทมเวิลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
D(INT)     0.298722 0.099505 3.002079 0.0041** 
LNCPI 0.219538 0.502167 0.437182 0.6638 
D(LNSET_SA) 0.064252 0.101157 0.635170 0.5281 
LNPII -0.058202 0.063080 -0.922657 0.3604 
D(LNNEER) -0.227969 0.593388 -0.384181 0.7024 
DUMMY 0.007887 0.013976 0.564348 0.5749 
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ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเคแทมเวิลด์พร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  อตัรา
ดอกเบ้ียฝากประจ า 12 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง (INT) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก กบั มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเคแทมเวิลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
D(INT)     0.092567 0.097389 0.950494 0.3463 
LNCPI -0.694499 0.491487 -1.413057 0.1636 
D(LNSET_SA) 0.242598 0.099006 2.450342 0.0177** 
LNPII 0.097021 0.061739 1.571469 0.1221 
D(LNNEER) 1.354857 0.580768 2.332873 0.0236** 
DUMMY 0.008366 0.013679 0.611607 0.5435 

 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพ่ือการเล้ียงชีพ    อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก กบั 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ 
 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระที่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟอิควต้ีิเพือ่การเล้ียงชีพ 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
D(INT)     0.046707 0.107307 0.435262 0.6652 
LNCPI -0.549549 0.541542 -1.014786 0.3149 
D(LNSET_SA) 0.093075 0.109089 0.853202 0.3975 
LNPII -0.012092 0.068027 -0.177749 0.8596 
D(LNNEER) 1.397515 0.639915 2.183907 0.0335** 
DUMMY 0.005386 0.015072 0.357365 0.7223 

 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงไทยซีเลค็ทีฟอิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงิน
บาท (NEER) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก กบั มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงไทยซีเลค็
ทีฟอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ จากการใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Linear Regression) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการผลการวิจยัพบว่าในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ไม่มีผลนยัส าคญัทางสถิติต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด ดงันั้น
พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดเคแทมเวิลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) เป็นดชันีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน เม่ือดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะมีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปลงทุนสูงข้ึน 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (กรกช  ตั้งกิตติเวช, 2560) พบว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์แบบบวกกบักองทุนเปิดธนชาต LowBeta เพ่ือการเล้ียงชีพ ผลของ อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 12   
เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง (INT)  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดเคแทมเวิลด์พร็อพเพอร์ต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ซ่ึงจากสัดส่วนของประเภท
สินทรัพยท่ี์ลงทุนของกองทุนน้ีนั้น มีเงินฝากประจ าธนาคารอยู่ 3.17% ดงันั้นจึงมีผลท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ (พิสิษฐ์  เล็กเจริญวฒัน, 2556) พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า12 เดือน (INT) มี
ความสมัพนัธ์ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) ใน
ทิศทางเดียวกนั และดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
เปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติกล่าวคือ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศ เป็นดชันีท่ีท าให้เห็นถึง
ทิศทางของค่าเงินบาท หากดชันีค่าเงินบาทมีดชันีท่ีสูงค่าข้ึน หมายถึง ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการน าเขา้สินคา้ทุนและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าถูกลง เพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน โดยเกิดจากนกัลงทุน มีความสนใจท่ีจะลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลท าให้มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมี
ผลท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (พิสิษฐ์  เล็กเจริญวฒัน, 2556) ซ่ึงมีประโยชน์โดยตรงต่อนกัลงทุนและผูท่ี้
สนใจลดหย่อนภาษี ท่ีตอ้งการลงทุน ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบใน
การตดัสินใจการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ท่ีบริหารจัดการโดย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยได้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กรณศึีกษา พนักงานสายงานวศิวกรรม     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Factors affecting organization commitment A case study of the Engineering 
function employees of Provincial Electricity Authority  

 

ปภาวี ตันตระการสกลุ1 และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน2 
Paphawee Tantrakansakun and Suparerk Sooksmarn 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 2) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้น
ลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองคก์ร และ 3) ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นลกัษณะองค์กร และดา้น
ประสบการณ์ในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มอย่างท่ีเป็นพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 181 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่   T-Test, 
F-Test และ Regression ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก 2) สถานภาพ และ
หน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกันจะมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน  3) ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ปัจจัยด้าน
ลกัษณะองค์กร และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสายงาน
วิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมผูกพันต่อองค์กร, ลักษณะส่วนบุคคล, ลักษณะงำน, ลักษณะองค์กร, ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the organization commitment level 2) to study in the different of 
personal characteristic affecting the organization commitment and 3) to study job characteristic, structural 
characteristic and work experience affecting the organization commitment of the Engineering function employees 
of Provincial Electricity Authority. According to data from a sample group of 181 Engineering function employees 
of Provincial Electricity Authority, descriptive statistic by percentage, mean, deviation standard (S.D.) and 
inferential statistic by T-Test, F-Test and Regression, The finding of this research found that 1) the organization 
commitment level is high level 2) the different of marital status and department affecting the organization 
commitment 3) job characteristic, structural characteristic and work experience affecting the organization 
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commitment of the Engineering function employees of Provincial Electricity Authority, Statistic Significant at 
0.05. 
 
Keywords: Organization Commitment, Personal Characteristic, Job Characteristic, Structural Characteristic, 
Work Experience  
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนั กฟภ. ก าลงัอยูใ่นระยะแรก (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2565) ของการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร ซ่ึง 
กฟภ. ตั้งเป้าองคก์รสู่การเป็น Digital Utility ให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ.2565 โดยไดด้ าเนินการปฏิรูปองคก์ร ไปสู่ยคุ
ดิจิทลัดว้ยการปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดา้นพลงังานอยา่งรวดเร็ว (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561) การปรับโครงสร้างองคก์ร
และกลยุทธ์ในการด าเนินงานน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีมกัมาพร้อมกบัความจ าเป็นในการปรับตวัของบุคลากร
เพ่ือรองรับส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความล าบาก ความสับสน ความไม่วางใจ ความไม่แน่นอน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2563) บุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงมกัจะยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร รวมถึงยินดีท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ดีกว่าบุคลากรท่ีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยหรือไม่มี จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารองคก์รท่ีจะตอ้งพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์กร 
เพ่ือให้สมาชิกในองคก์รคงอยูก่บัองคก์รอย่างมีคุณค่า ดว้ยการสร้างให้สมาชิกเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดจะไดเ้กิดกบัองคก์ร (พิชิต ปราณีพร้อมพงศ ์,2559)  

 
ตารางที่  1  จ านวนพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปี 
จ านวนพนกังานทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนพนกังานลาออก

(คน) 
จ านวนพนกังานยา้ยออกจาก
สายงานวิศวกรรม (คน) 

2559 310 - 2 
2560 307 1 1 
2561 315 2 4 
2562 327 1 4 
2563 315 - 11 

ท่ีมา: กองระบบงานบุคคล (2563) 
 
จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า อตัราก าลงัของพนกังานในสายงานวิศวกรรมมีแนวโน้มการยา้ยออกจากสาย

งานวิศวกรรมเพ่ิมข้ึน ความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นหนทางหน่ึงในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งถือเป็นตน้ทุน
ท่ีมีค่าขององคก์ร การท่ีบุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รสูง จะใชค้วามพยายามมากพอสมควรในการท างานให้กบั
องคก์ร อาจจะมีผลท าให้การปฎิงานอยูใ่นระดบัดีเหนือกว่าคนอ่ืน ความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็น
ท่ีจะช่วยน าพาองคก์รให้มีประสิทธิผลและอยูร่อดต่อไป ดงันั้นการรักษาให้บุคคลเหล่านั้นคงอยูก่บัองคก์รอย่างมี



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1366 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

คุณค่าก็เพ่ือน าพาองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไวก้็เป็นส่ิงท่ีส าคญั (พิชิต ปราณีพร้อมพงศ์, 
2559) ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อพนกังานในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ ความหลากหลายของงาน ความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การกระจายอ านาจใน
องค์กร ความเป็นเจ้าของกิจการ ขนาดองค์กร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร  ความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได้ และความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร (Mowday, Steers and Porter, 1982) ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารคนใน
องค์กรว่าควรจะให้ความส าคญักบัปัจจยัใดเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์ร และความตั้งใจท่ีจะท างานหนกัเพ่ือความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององคก์ร  

ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กร กรณีศึกษา พนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์กร และรักษาพนกังานในสายงานวิศวกรรม
ไม่ให้ยา้ยออก ช่วยให้การปฏิบติังานของสายงานสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการสรรหาบุคคลากร
ใหม่หรือรอบุคคลากรเขา้มาทดแทนจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรรหา และใชเ้วลาในการสอนงาน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นระดบัของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกกบัองค์กร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความผูกพนัแน่นแฟ้นของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงบุคคลจะแสดงออกโดยการยอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายและมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัองคก์ร ใชค้วามสามารถความพยายาม
ของตนอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้งานขององค์กรประสบความส าเร็จ และสมคัรใจท่ีจะอยูป่ฏิบติังานในองค์กรโดยไม่คิด
หรือมีความตอ้งท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์ร (Mowday, Porter and Steers, 1982 อา้งใน พิสิษฐ ์   สิริ
วฒันชยกร, 2558) พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงจะมีการขาดงาน และการลาออกจากงานในระดบั
ต ่า มีความโน้มเอียงท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กร และพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรต ่าจะน ามาซ่ึงผลการ
ปฏิบติังานในระดบัต ่า และมีความโนม้เอียงท่ีจะถอยห่างจากองคก์ร จะมีการขาดงานและลาออกจากงานสูง Porter 
and Steers (1973 อา้งใน อาจรีย ์พฒันวรพงศ,์ 2562)  

ตามแนวคิดของ Allen and Meyer ความผูกพนัต่อองคก์รคือส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
องค์กร โดยให้ความหมายในรูปแบบของแนวความคิดดว้ยกนั 3 ดา้น ประกอบดว้ย แนวคิดดา้นทศันคติ แนวคิด
ดา้นพฤติกรรม และแนวคิดดา้นบรรทดัฐานของสงัคม โดยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองค์กรดา้นทศันคติจะเป็น
ความผกูพนัท่ีพนกังานตอ้งการหรือปรารถนา(Want to) ท่ีจะอยูก่บัองคก์รเพราะพนกังานจะมีทศัคติท่ีดีต่อองค์กร 
จึงปรารถนาท่ีจะท างานให้กบัองค์กร ส่วนบุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤติกรรมจะเป็นความผูกพันท่ี
พนกังานจ าเป็น (Need to) ท่ีจะตอ้งอยูก่บัองคก์ร เพราะถา้ออกจากองคก์รไปจะสูญเสียผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
องคก์ร เน่ืองจากตนไดล้งทุนไปแลว้ และบุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานของสงัคมเป็นความผูกพนั
ท่ีพนกังานรู้สึกว่าควรจะอยู ่(Ought to) เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมทางสงัคมและศีลธรรมต่อการเป็น
สมาชิกขององค์กร(พิสิษฐ์ สิริวฒันชยกร, 2558) อีกทั้งแนวคิดของ Miner (1992 อา้งใน พิสิษฐ์ สิริวฒันชยกร, 
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2558) ก็ไดแ้บ่งแนวคิดความผูกพนัต่อองค์กรออกเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย แนวคิดดา้นพฤติกรรมท่ีมองความ
ความผูกพนัต่อองค์กรในรูปพฤติกรรมการแสดงออกอย่างต่อเน่ืองคงเส้นคงวาในการท างาน โดยไม่โยกยา้ย
เปล่ียนแปลงท่ีท างานและพยายามรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว ้และแนวคิดดา้นทศันคติท่ีเป็นความรู้สึกของ
บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยแสดงออกมาในรูปของความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร มีความตั้งใจท างานอยา่งเต็มความสามารถให้กบัองคก์รและปรารถนาท่ีจะรักษาสภาพการ
เป็นสมาชิกขององค์กรไว ้นอกจากน้ี Mowday, Steers and Porter (1979 อา้งในธนญัพร สุวรรณคาม, 2559) พบ
มาตรวดัท่ีใชว้ดัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นทศันคติ (Organizational commitment question, OCQ) จากการนิยาม
ความผกูพนัต่อองคก์รของ Mowday et al. ซ่ึงแบ่งความผกูพนัออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ท่ีมีทั้งขอ้
ค าถามเชิงบวกและเชิงลบรวมกนั 15 ขอ้ 

นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร Steers (1977 อ้างใน ธันยพร           
ทองประเสริฐ, 2562) ศึกษารูปแบบปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรและผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์กร 
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหว่างปฏิบติังาน 
ต่อมา Mowday, Steers and Porter (1982 อา้งใน กิติพฒัน์ ดามาพงษ,์ 2559) ศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่อ
องคก์รดา้นจิตใจพบว่า นอกจาก 3 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ปัจจยัลกัษณะองคก์ร ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั Cherrington (1994 อา้งใน พรพจน์ หลีเหลม็, 2562) ท่ีไดส้รุปความผกูพนัต่อ
องคก์รว่าเกิดจากปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน ลกัษณะขององคก์ร และลกัษณะของประสบการณ์จาก
การท างาน โดยจะขอกล่าวสรุปถึงปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ตาม Mowday, Steers and Porter (1982   อา้งใน กิติพฒัน์ ดามา
พงษ,์ 2559) ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  พบว่าคนท่ีมีอายมุากจะมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่า
คนท่ีมีอายนุอ้ย ผูห้ญิงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศชาย คนท่ีมีครอบครัวแลว้จะมีความผกูพนัต่อองค์กร
มากกว่าคนโสด คนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรต ่า และคนท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนานจะมีความ
ผูกพนัต่อองค์กรสูง 2) ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีจะตอ้งใช้
ความรู้ ความสามารถหลายๆดา้น เป็นงานท่ีทา้ทาย เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีอิสรภาพเสรี และมีโอกาสจะติดต่อ
สัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน การได้เข้าสังคม ท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน 3) ปัจจัยดา้นลกัษณะ
องคก์รท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจจากผูบ้ริหารลงมาสู่ผูป้ฏิบติั การมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของกิจการ และองค์กรขนาดใหญ่บุคลากรจะมีโอกาสก้าวหน้าในงานสูง และ 4) ปัจจยัดา้นประสบการณ์ใน
การท างานท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ได้แก่ การได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม ความ
ไวว้างใจองคก์รรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้และรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร  

 ตามแนวคิด ทฤษฎี และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวท าให้ไดแ้นวคิดและขอ้สรุปว่าปัจจยั
ใดบา้งท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร จึงน าปัจจยัขา้งตน้มาศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี 
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2.2 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ท่ีมา: Mowday, Steers and Porter (1982) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 315 คน 
ประกอบดว้ย พนกังานส านกัรองผูว้่า/ผูช่้วยผูว้่าการวิศวกรรม จ านวน 13 คน พนกังานฝ่ายวิศวกรรม จ านวน 53 คน 
พนกังานฝ่ายโธยา จ านวน 99 คน พนกังานฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า 67 คน และพนกังานฝ่ายงานระบบไฟฟ้า จ านวน 83 
คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973 อา้งใน พิสิษฐ์ สิริวฒันชยกร, 2558) โดยให้มีระดบั

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างาน 
1) ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์ร  
2) ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ 
3) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1) ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร 
2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์
ขององคก์ร 
3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององคก์ร 

ปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) ระยะเวลาปฏิบติังาน 
6) หน่วยงานท่ีสงักดั 
 
 

ปัจจยัด้านลักษณะงาน 
1) ความหลากหลายของงาน  
2) ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน  
3) งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย  
4) งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
 
 ปัจจยัด้านลักษณะองค์กร 
1) การกระจายอ านาจในองคก์ร  
2) ความเป็นเจา้ของกิจการ  
3) ขนาดองคก์ร  
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ความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 177 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion 
Stratified Random Sampling) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการทดสอบความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากบั 0.938 ซ่ึง
มากกว่าเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟาตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จึงน าแบบสอบถามไปใช้ และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS Statistics 26   
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 181 คน พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 74 อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 สถานภาพโสด 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.8 ระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และเป็นพนกังานฝ่ายงาน
โยธา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นลกัษณะองคก์ร และดา้นประสบการณ์ในการท างานของพนกังานสายงานวิศวกรรม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75, 3.42 และ 3.76 ตามล าดบั 

ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในประเด็นค าถามท่ีว่า ฉนัภาคภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนว่าฉันเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร และฉันเต็มใจท่ีจะท างานและใช้ความพยายามให้มากกว่าปกติเพ่ือช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ฉนัตดัสินใจผิดพลาดท่ีเขา้มาท างาน
ในองค์กรน้ี(ค าถามเชิงลบ) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในประเด็น
ค าถามท่ีว่า ฉนัสามารถท างานกบัองคก์รอ่ืนไดเ้ช่นกนัถา้ลกัษณะของงานมีความคลา้ยคลึงกนั(ค าถามเชิงลบ) อยูใ่น
ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 2.49 หมายความว่า พนกังานสามารถท างานกบัองคก์รอ่ืนไดเ้ช่นกนั ถา้ลกัษณะ
งานมีความคลา้ยคลึงกนั จึงท าให้ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรนอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานมีความช านาญในงานของ
ตนเอง เน่ืองจากลกัษณะของงานตามโครงสร้างสายงานวิศวกรรม  แต่ละฝ่ายมีลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนั จึงท า
ให้พนกังานมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และ
หน่วยงานท่ีสังกดั) ของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 
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ตารางที่  2  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช ้T-Test และ F-Test 
                                                                                                                                                                   (n = 181) 

ตวัแปร 
Sig. 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 

หน่วยงาน
ท่ีสงักดั 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 0.586 0.270 0.018* 0.395 0.057 0.001* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน

ของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น
จึงปฏิเสธสมมติฐาน แต่สถานภาพและหน่วยงานท่ีสังกัด มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน โดยพบว่าพนกังานท่ีสมรสแลว้จะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าพนกังานท่ีเป็นโสด
เน่ืองจากคนท่ีสมรสแลว้มีภาระท่ีรับผิดชอบท าให้ตอ้งการความมัน่คงในการท างานมากกว่า  และพนกังานในฝ่าย
งานวิศวกรรมจะมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนกังานในส านกัรองผูว้่า/ผูช่้วยผูว้่าการวิศวกรรมและฝ่ายงาน
สถานีไฟฟ้า เน่ืองจากพนกังานในสายงานวิศวกรรมอาจมีความกงัวลเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างของ กฟภ. มากกว่า
พนกังานในส านกัรองผูว้่า/ผูช่้วยผูว้่าการวิศวกรรมและฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนัยพร ทอง
ประเสริฐ (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานเจเนอเรชัน่วาย ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล (สถานภาพสมรส หน่วยงานท่ีสงักดั) ของพนกังาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย 
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรท่ีแตกต่างกัน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mowday, Steers and 
Porter (1982) ท่ีกล่าวว่าบุคคลท่ีมีภาระครอบครัวแลว้จะมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์กรมากกว่าคนโสด เพราะภาระท่ี
รับผิดชอบท าให้ตอ้งการความมัน่คงในการท างานมากกว่า และยิ่งมีภาระเล้ียงดูบุตรก็ยิ่งพบว่ามีความผูกพันต่อ
องคก์รสูงข้ึน      

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 
ตารางที่  3  แสดงผลการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

                                                                                                                                                          (n = 181) 
ปัจจยัด้านลักษณะงาน B SE t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

2.589 
0.313 

0.208 
0.051 

12.422 
6.166 

     0.000* 
0.000* 

R square = 0.175   F=38.025   Sig = 0.000*     
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าตวัแปรอิสระดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สามารถอธิบายความผูกพนัต่อ

องค์กรได้ 17.5 % อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากงานของพนักงานมีการติดต่อประสานงานกับ
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หน่วยงานอ่ืนๆในองค์กรอยู่เสมอ พนกังานสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานได ้รวมไปถึงการ
ท างานเป็นทีม ก็จะส่งผลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญพทัธ์ ฉตัรชยัมงคล (2559) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบว่าปัจจยัดา้น
ลกัษณะงาน (ดา้นโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของศราวุธ โภชนะสมบติั (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ในองค์กรของบุคลากรส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดันครสวรรค์ พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (ดา้น
โอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mowday, Steers and Porter (1982) ท่ีกล่าวว่าลกัษณะงานท่ีบุคลากรมีโอกาสจะติดต่อ
สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การไดเ้ขา้สังคม ท าให้มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน ก่อให้เกิดความคิด
หลากหลายในการพฒันาตนเอง พฒันางาน เม่ือมีความสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนก็จะกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นเจา้ขององคก์ร และจะรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร  

ส่วนตวัแปรดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และงานดา้นท่ีมีลกัษณะทา้ทาย 
ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.094, 0.857 และ 0.718 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านลกัษณะองค์กร ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสายงานวิศวกรรม      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ตารางที่  4  แสดงผลการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

                                                                                                                                                          (n = 181)                                                                                           
ปัจจยัด้านลักษณะองค์กร B SE t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นขนาดองคก์ร 

2.975 
0.255 

0.158 
0.045 

18.782 
5.709 

0.000* 
0.006* 

R square = 0.154   F=32.594   Sig = 0.000*     
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05             

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ตวัแปรอิสระดา้นขนาดองคก์ร สามารถอธิบายความผูกพนัต่อองคก์รได ้15.4 % อย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากขนาดขององค์กรมีความเหมาะสมในการเติบโตของหน้าท่ีการงานและการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของพนกังาน รวมถึงนโยบายการบริหารองคก์รท่ีทนัสมยัเหมาะกบัขนาดองคก์ร ก็จะส่งผลให้
เกิดความผูกพนัต่อองคก์รสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศราวุธ โภชนะสมบติั (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของบุคลากรส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดันครสวรรค ์พบว่าปัจจยัลกัษณะขององคก์ร
(ดา้นขนาดขององค์การ) มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และงานวิจยัของ
ธัญญพทัธ์ ฉัตรชยัมงคล (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลงัสินคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์พบว่าปัจจยัลกัษณะขององคก์ร(ดา้นขนาดขององคก์าร) มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพนั
ต่อองค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mowday, Steers and Porter 
(1982) ท่ีกล่าวว่า ขนาดขององคก์รมีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในต่อองคก์ร โดยให้เหตุผลว่าในองค์กรขนาดใหญ่ 
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บุคลากรจะมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสูง ทั้งยงัท าให้โอกาสท่ีจะติดต่อสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืนสูงดว้ย จึงท าให้มีความยึดมัน่ผกูพนัในต่อองคก์รสูง  

ส่วนตวัแปรด้านการกระจายอ านาจในองค์กร และด้านความเป็นเจ้าของกิจการไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.115 และ 0.807 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสายงาน
วิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ตารางที่  5  แสดงผลการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

                                                                                                                                                (n = 181)                                                                                           
ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างาน B SE t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้
ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร 

2.158 
0.280 
0.163 

0.179 
0.058 
0.059 

12.065 
4.798 
2.755 

     0.000* 
0.000* 
0.006* 

R square = 0.345   F=46.838   Sig = 0.000*     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                        

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ตัวแปรอิสระด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได้ และด้านความรู้สึกว่าตนมี

ความส าคญัต่อองคก์ร สามารถอธิบายความผกูพนัต่อองคก์รได ้34.5 % อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หาก
พนกังานมีความมัน่ใจในความก้าวหน้าขององคก์รว่าจะท าให้ชีวิตมัน่คงและองคก์รสามารถช่วยแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานได้ รวมถึงรู้สึกว่าได้ตนเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ก็จะส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิราวรณ์ 
พรหมกสิกร (2560) ศึกษาความผกูพนัองคก์ารและผลการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. พบว่าปัจจยั
ประสบการณ์การท างาน (ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพิงได)้ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของขา้ราชการ
ส านกังาน ป.ป.ช. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ ศราวุธ      โภชนะสมบติั (2559) ศึกษา
ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากรส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน (ดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
ต่อองค์การ) มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธญัญพทัธ์ ฉัตรชยัมงคล (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การ
คลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน (ดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้
ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์าร) มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mowday, Steers and Porter (1982) ท่ีกล่าวว่าความรู้สึก
ว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร คือความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร เน่ืองจากการทุ่มเทแรงกายและ
ก าลงัใจเพ่ือปฏิบติังานอยา่งมีคุณค่า และความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้เป็นความรู้สึกเช่ือถือไวว้างใจว่าองคก์ร
จะไม่ทอดท้ิง และให้ความช่วยเหลือเม่ือประสบกบัปัญหา ท าให้บุคลากรมัน่ใจว่าเขาจะมีปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
เสถียรภาพ ก็จะมีความยึดมัน่ผกูพนัในต่อองคก์รสูง  
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ส่วนตวัแปรดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กรไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.366 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

  
กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปฏิบติังานท่ี กฟภ. มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป และ
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานฝ่ายงานโยธา 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนว่าสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด) 
รองลงมาคือ งานประจ าของพนกังานมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในองคอ์ยูเ่สมอในระดบัมาก และ
การท างานในองคก์รจะท างานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท าอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านลกัษณะองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นด้านขนาด
องค์กรว่าขนาดองค์กรในปัจจุบนัมีความเหมาะสมกับการปฏิบติังานในหน้าท่ีของพนักงานอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด) รองลงมาคือ นโยบายและการบริหารองค์กรมีการปรับเปล่ียนไดท้นัสมยัเหมาะสมกบัขนาด
องคก์รอยูใ่นระดบัมาก และขนาดขององคก์รในปัจจุบนัมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ีของ
พนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้น
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาไดว้่าองค์กรจะท าให้ชีวิตของพนกังานมัน่คงไปจนเกษียณอายุอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด) รองลงมาคือ พนกังานมีความมัน่ใจในความมัน่คงและความก้าวหน้าขององค์กรอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพนักงานประสบกบัปัญหาในการปฏิบติังานองค์กรสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้พนกังานได้อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด) ส่วนความคิดเห็นในดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กรว่าการไดรั้บการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด) รองลงมาคือ การปฏิบติังานใน
องคก์รน้ีพนกังานรู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าอยูใ่นระดบัมาก และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่าเต็มใจท่ีจะ
ท างานและใชค้วามพยายามให้มากกว่าปกติเพ่ือช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จ และภาคภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่
ตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด) และมีความคิดเห็นว่าสามารถท างานกับ
องคก์รอ่ืนไดเ้ช่นกนัถา้ลกัษณะของงานมีความคลา้ยคลึงกนัอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

 
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
5.2.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังานของพนกังานสายงาน

วิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น
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ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ และหน่วยงานท่ีสงักดัของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั   

5.2.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5.2.3 ปัจจัยด้านลกัษณะองค์กร (ด้านขนาดองค์กร) ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสายงาน
วิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5.2.4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน (ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้และดา้นความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคญัต่อองคก์ร) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1 หากผูบ้ริหารตอ้งการท่ีจะสร้างความผูกพนัต่อองคก์รให้กบัพนกังาน ควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ี

เป็นโสดมากกว่าพนกังานท่ีแต่งงานแลว้ และพนกังานท่ีท างานอยู่ในฝ่ายงานวิศวกรรมมากกว่าพนกังานในส านกั
รองผูว้่า/ผูช่้วยผูว้่าการวิศวกรรมและฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า 

5.3.2 ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้พนกังานสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงาน ไม่เพียงแต่จะเป็น
พนกังานท่ีอยูใ่นสายงานเดียวกนั แต่รวมไปถึงพนกังานต่างสายงานท่ีตอ้งมีการติดต่อประสานงานกนั ซ่ึงอาจจดั
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือให้พนกังานรู้จกักนัมากข้ึน ท าให้กลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมากข้ึน 

5.3.3 ในปัจจุบนั กฟภ. ก าลงัอยู่ในระยะแรกของการปรับโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหารควรค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างจ านวนคนกบัจ านวนงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมายท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของโครงสร้าง
องคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจมีการเพ่ิมงานใหม่เขา้มา หรือยบุหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงออกไป 

5.3.4 ผูบ้ริหารควรมีการส่ือสารให้พนกังานทราบ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังานรู้สึกว่าการท างานท่ี กฟภ. 
จะท าให้ชีวิตของพนกังานมัน่คงและกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานได ้ 

5.3.5 เม่ือพนกังานท างานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารควรท าให้พนกังานรับรู้ถึงการไดรั้บการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ซ่ึงอาจเป็นการให้รางวลัหรือการกล่าวยกยอ่งชมเชย เป็นตน้  

5.3.6 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเชิงปริมาณเท่านั้น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของพนกังาน
มากข้ึน ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กนัดว้ย เช่น การสัมภาษณ์พนกังาน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆในตวัแปร
ตน้ท่ีอาจส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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การศึกษาอทิธิพลของปัจจัยด้านการเปิดรับการเปลีย่นแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ
และการรับรู้ความเส่ียง ต่อความตั้งใจที่จะเลือกใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้าล้วน 

ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of the impact of Openness to Change, Ecological Care,  Perceived Risk 
on Intention to Adopt Battery Electric Vehicles of consumer in Bangkok area 

 

ประภาพ นพวงศ์ ณ อยุธยา1 และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์2 
Praphap Nobpawong Na Ayudthaya and Sirirat Rattanapitak 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ และการรับรู้ความ
เส่ียงท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จาก
กลุ่มตวัอย่างเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและวางแผนจะซ้ือรถยนต์ใหม่ จ านวน 384 คน 
เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ท าการทดสอบสมมติฐาน และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของปัจจยัดา้น
การเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ และการรับรู้ความเส่ียงส่งผลเชิงบวกต่อการเลือกใชร้ถยนต์
พลงังานไฟฟ้าลว้นในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลง, กำรห่วงใยระบบนิเวศ, กำรรับรู้ควำมเส่ียง, ควำมตั้งใจท่ีจะเลือกใช้ รถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำล้วน 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factor of relationship between Openness to change, Ecological care 
and Perceived risk in the context of Intention to Adopt Battery Electric Vehicles in Bangkok. This research is 
quantitative research and using questionnaires tool to collecting the data from sample group 384 people, men and 
women who live in Bangkok and have a plan to buy new car. The received of data was analyze for relationship of 
variable with hypothesis and use the data analyzed in descriptive statistics and multiple regression. The research 
has found influence of Openness to change, Ecological care and Perceived risk are positively intention to adopt 
Battery electric vehicles in Bangkok and statistically significant at 0.05 
 
Keywords: Openness to Change, Ecological Care, Perceived Risk, Intention to Adopt Battery Electric Vehicles  
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัอตัราการขยายตวัของประชากรโลกมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน พลงังานจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใชข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจ (อธิวฒัน์ ศรีวิไล, 2558) 
และดว้ยความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคส่วนต่างๆของระบอบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทัว่โลกมีแนวโนม้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นจ านวนมากในชั้น
บรรยากาศก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบท่ีตามมาคือปัญหาดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม โดยตั้งแต่พ.ศ. 2562 
เป็นตน้มา ประเทศไทยประสบกบัปัญหาดา้นมลพิษ คือมีปริมาณฝุ่ น PM2.5 ท่ีส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

รายงานการใช้พลงังานรายสาขาเศรษฐกิจจากกระทรวงพลงังานพบว่า หน่ึงในสามปัจจัยหลกัท่ีก่อให้เกิด
มลพิษก็คือภาคขนส่ง ทั้งจากรถยนต์ส่วนบุคคล และรถประเภทอ่ืนๆ นบัว่าเป็นตน้เหตุของการเกิดมลพิษทาง
อากาศ โดยจากผลส ารวจจ านวนรถจดทะเบียนสะสมประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2562 สถิติทัว่ประเทศจากกรมการ
ขนส่งทางบก มีทั้งส้ิน 40,712,043 คนั แต่กลบัพบว่าปริมาณรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น (Battery Electric Vehicle, 
BEV) มียอดจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 2,854 คนั (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ, 2563)  ซ่ึงคิดเป็น
เพียงร้อยละ 0.007% จากปริมาณรถยนตท่ี์จดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศ  

จากประเด็นดงักล่าวจึงสะทอ้นให้เห็นว่ารถยนต์พลงังานไฟฟ้าลว้นยงัไม่ไดรั้บความนิยม และแพร่หลายใน
กลุ่มผูใ้ชร้ถยนตใ์นประเทศไทย แต่ในทางกลบักนังานวิจยัของ Frost & Sullivan (2018) ศึกษาวิจยัเร่ืองอนาคตของ
รถยนต์พลงังานไฟฟ้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบว่าปัจจุบนัมีผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่น้อย แต่ความต้องการ
รถยนต์พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยมีสูงถึงร้อยละ 44 (กัญจน์นิกข์ ก าเนิดเพ็ชร์, 2563) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคในประเทศไทยยงัมีความต้องการท่ีจะใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้าล้วน หากแต่ยงัมีความกังวลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชร้ถยนต์พลงังานไฟฟ้าอยู่ เน่ืองดว้ยยงัมีราคาจ าหน่ายท่ีสูงประกอบกบัผูบ้ริโภคมีความกงัวลใน
ดา้นความเส่ียงจากการซ้ือรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น กงัวลว่าอาจจะไม่สามารถหาท่ีชาร์จไฟฟ้าไดใ้นระหว่างการ
เดินทาง โดยรถยนต์ยี่ห้อชั้นน าท่ีมียอดขายสูง และเป็นผูน้ าในทอ้งตลาดก็ยงัไม่มีการผลิตรถยนต์พลงังานไฟฟ้า
ลว้นออกมาจ าหน่าย ทางเลือกของผูใ้ชร้ถยนตจึ์งยงัมีไม่มากนกั และยี่ห้อท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดโดยส่วนใหญ่มี
ราคาสูง (จิตริน พฤกษางกูร, 2562) 

สาเหตุท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจไม่เลือกใชร้ถยนต์พลงังานไฟฟ้าลว้น เกิดจากความกงัวลดา้นความเส่ียงการ
ชาร์จไฟฟ้าหากตอ้งเดินทางระยะไกล, ความกงัวลต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเม่ือตอ้งชาร์จภายในท่ีพกัอาศยั, 
ความกงัวลต่อค่าใชจ่้ายเม่ือแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ หรือแมก้ระทัง่ความช านาญของช่างซ่อมบ ารุงของศูนยบ์ริการ
เน่ืองจากเป็นระบบไฟฟ้า และอาจยงัมีช่างซ่อมบ ารุงไม่แพร่หลายมากนกั เน่ืองจากศูนยบ์ริการหรืออู่ภายนอกยงั
ไม่มีความรู้หรือความช านาญในการซ่อมบ ารุงรถยนตไ์ฟฟ้าเหมือนรถยนตป์กติทัว่ไป (จิตริน พฤกษางกูร, 2562) 

ผูวิ้จยัจึงเกิดความสนใจท่ีศึกษาถึงอิทธิพลของ ปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง, การห่วงใยต่อระบบนิเวศ 
และการรับรู้ความเส่ียง ต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือผูผ้ลิต ผู ้
จดัจ าหน่ายรถยนต์พลงังานไฟฟ้า และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าการศึกษาคร้ังน้ีไปต่อยอดเพ่ือพฒันากล
ยทุธ์ดึงดูดผูบ้ริโภคให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อการเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ   
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ  การรับรู้ความเส่ียง ต่อ
ความตั้งใจท่ีจะเลือกใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้าลว้น ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้ใน
การศึกษาเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทั้ง 3 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ และปัจจยัดา้น
การรับรู้ความเส่ียง ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 

1) แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน (Battery Electric Vehicles) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการใชเ้ทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าคือ การใชพ้ลงังานสะอาดมาขบัเคล่ือนรถยนต์ไฟฟ้า โดย

พลงังานสะอาด หรือพลงังานสีเขียว (Green Energy) คือพลงังานท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ
เป็นพลงังานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด ไดแ้ก่ พลงังานธรรมชาติในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานน ้ า พลงังานลม ดงันั้นรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีเพ่ือรองรับการน าพลงังานสะอาดมาผลิตเป็น
พลงังานไฟฟ้า และเป็นตวัขบัเคล่ือนรถ ทั้งน้ีเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเอง 
(กญัจน์ชนก ธรรมวโร, 2561) 

Axsen et al, (2010) กล่าวไวว้่า ช่วงการใชง้านของแบตเตอร่ีจะเป็นตวัจ ากดัระยะทางท่ีรถยนต์ไฟฟ้าสามารถ
เดินทางไดใ้นการชาร์จไฟฟ้าหน่ึงคร้ัง ซ่ึงรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี (BEV) ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาในดา้น
ระยะทางมากท่ีสุดเน่ืองจากสามารถใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีเพียงอย่างเดียว ดงันั้นผูท่ี้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ีอาจตอ้งการชาร์จไฟฟ้าระหว่างการเดินทางท่ีมีระยะทางท่ีเกินระยะทางท่ีรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีใช้
งานได ้โดยอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผูใ้ชร้ถยนต์ไฟฟ้า ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า คือสถานีชาร์จไฟฟ้าระหว่างการเดินทางดว้ย โดยคาดว่าการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า
นั้นจะสามารถกระตุน้ให้เกิดการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีได ้

2)  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Openness to Change) 
การเปิดรับการเปล่ียนแปลงคือ การท าให้ส่ิงต่างๆ เกิดการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีส่ิงท่ี

เกิดข้ึนใหม่ การเปล่ียนแปลงท่ีดีควรจะพฒันาในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพ่ือพฒันาสังคมให้ดียิ่งข้ึน (เรมวล นนัท์
ศุภวฒัน์, 2542) การเปล่ียนแปลงถือเป็นส่ิงปกติท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอโดยจ าเป็น และไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้น่ืองจากเป็น
ส่ิงท่ีท าให้เกิดการพฒันา (Sullivan and Decker, 1997) 

Barbarossa, Pelsmacker and Moons, (2017) บุคคลท่ีเปิดกวา้งต่อการเปล่ียนแปลงมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกถึง
ความเป็นตวัของตวัเองผ่านการปรับเปล่ียนมาใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในทางตรงและทางอ้อม ให้
ความส าคญัดา้นการส่ือสารเก่ียวกบัความเป็นตวัของตวัเองในการเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน้นถึง
ความพึงพอใจส่วนบุคคลท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี 

3) แนวคดิ และทฤษฎด้ีานการห่วงใยระบบนิเวศ (Ecological Care) 
Mostafa (2007) กล่าวว่าการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหมายถึง การตระหนกัคิดเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีส่วน

ช่วยส่ิงแวดลอ้ม และไม่ส่งผลกระทบดา้นมลภาวะต่อโลก สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดใ้หม่ เป็นมิตรต่อโลก และช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งช่วยลดความกงัวลในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ 

อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้ความสนใจต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มคือ แรง
กดดนัจากสังคม (Social Appeal) ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงการเลือกใชสิ้นคา้เม่ือมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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กบัผูอ่ื้น และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง (Oliver and Lee, 2010) ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้
ตามท่ีสังคมรับรู้ แต่ในช่วงเวลาเดียวกนัก็จะสร้างตวัตนข้ึนมาในสังคมของคนท่ีรักส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริโภคจะให้
ความส าคญักบัชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Grier and Deshpande, 2001) โดยท่ีพวกเขาจะรู้สึกไม่ทนัสมยัภายใน
สงัคมหากไม่ปรับตวัหรือปรับชีวิตประจ าวนัให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Griskevicius et al., 2010) 

4) แนวคดิ และทฤษฎด้ีานการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
Cunningham (1967) กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงหมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ไดถึ้งสินคา้ และบริการหน่ึงๆ 

ของลูกคา้ท่ีท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบกบัการซ้ือหรือใชบ้ริการ หากลูกคา้รับรู้ความเส่ียงเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
ในระดบัท่ีมากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนเชิงลบท่ีมีความส าคญั 

งานวิจยัของ กญัจน์นิกข์ ก าเนิดเพ็ชร (2563) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า
แบบแบตเตอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงในภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี โดยมีค่า SD. อยู่ท่ี  .86 ดังนั้นเพ่ือให้การท าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จควรใชก้ลยุทธ์ดา้นการลดระดบัของการรับรู้ และความเส่ียง จดัให้มีช่องทางท่ีให้ขอ้มูลความรู้สามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายได้โดยตรง มีการรับประกันความพึงพอใจ สร้างประสบการณ์การใช้งานจริงให้แก่
ผูบ้ริโภคจากยี่ห้อหรือรุ่นของสินคา้ประเภทต่างๆ มีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์เพ่ือประกอบการตดัสินใจ และมีขอ้มูล
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค (เกริดา โคตรชารี และ วิฏราธร จิรประวติั, 2556) 

5) แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับความตั้งใจต่อการเลือกใช้ (Intention to Adopt) 
Howard (1994) ไดก้ล่าวถึงความตั้งใจซ้ือไวว้่า ความตั้งใจซ้ือเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ สามารถบ่งบอกการ

วางแผนของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะซ้ือสินคา้ในเวลาใดเวลาหน่ึง ความตั้งใจซ้ือเกิดข้ึนมาจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้
ความมัน่ใจของผูบ้ริโภค (Confidence) โดยเฉพาะในดา้นทศันคติถือว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งมาก 

กญัจน์นิกข์ ก าเนิดเพ็ชร์ (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การรับประกนัหลงัการขาย,  รถยนตไ์ฟฟ้ามีคุณสมบติัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไม่ท า
ให้เกิดฝุ่ นควนัท่ีเป็นมลพิษทางอากาศ และยี่ห้อของรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นท่ีรู้จกัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า และ
รถยนต์ไฟฟ้ามีเอกลกัษณ์โดดเด่นเร่ืองไร้เสียงเคร่ืองยนต์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีความเห็นใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

       ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
ความตั้งใจที่จะเลือกใช ้

รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 
(Intention to Adopt Electric Car) 

1. การเปิดรับการเปลีย่นแปลง 
(Openness to change) 
2. การห่วงใยระบบนิเวศ 
(Ecological care) 
3. การรับรู้ความเส่ียง 
(Perceived risk) 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลในรูปแบบการ
ท าแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีมีการวางแผนจะซ้ือรถยนต์ใหม่ทั้งในระบบพลงังานเช้ือเพลิงและระบบไฟฟ้าลว้น ท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน เน่ืองจากผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป สามารถถือครองใบขบัข่ีและขบัรถยนต์
ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย จากการค านวณขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Cochran (1997) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบสุ่มตามความสะดวก ผา่นทางกลุ่มของเฟซบุ๊กและการสนทนาออนไลน์ส่วนตวั ค าถามทั้งหมดจะเป็นค าถามใน
รูปแบบปลายปิด (Close-ended Question) และ รูปแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 
ค าถามคดักรองและส่วนของแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัความสนใจในการ
เลือกใชร้ถยนต์ จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามดา้นอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น จ านวน 22 ขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาตอบแบบสอบถามด้วยวิธีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด -19 ผูวิ้จัยจึงต้องการ
ป้องกนัตนเองและให้ความร่วมมือในการงดออกไปในท่ีสาธารณะ 

 

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด และน าขอ้มูลมท่ีไดม้าวิเคราะห์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย น ามา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชส้ าหรับแปลผลขอ้มูลต่างๆ 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Method) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอายุเฉล่ีย 27 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7มี
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 28,588 บาท ปัจจุบนัใชร้ถยนต์
ส่วนตวัอยู ่235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ดินทางไปท างานหรือไปเรียน จ านวน 324 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 34.55 คาดว่าจะซ้ือหรือเปล่ียนรถยนต์ในระยะเวลามากกว่า 5  ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
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40.36 มีการรับรู้และรู้จกัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นจ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 67.97 และมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าสามารถว่ิงได ้151-300 กิโลเมตร จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 

สรุปผลการศึกษาจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความเห็นในปัจจยัการเปิดรับการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมากลุ่ม
ตวัอย่างมีความเห็นในปัจจยัดา้นความห่วงใยระบบนิเวศ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 4.02 และ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.82 
 
4.2 ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การ

ห่วงใยระบบนิเวศ และการรับรู้ความเส่ียง ต่อความตั้ งใจท่ีจะเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

R = .566, R2 = .320, Adjusted R2 = .315, SE = .569, F = 59.584, Sig. =   P < 0.05;  
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชร้ถยนต์พลงังาน
ไฟฟ้าลว้น คือ การเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศ และการรับรู้ความเส่ียง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่าตวัแปรตน้ทั้ง 3 ดา้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้ปัจจยัดา้นการ
เปิดรับการเปล่ียนแปลง (Beta = 0.218, Sig = 0.000) ปัจจยัดา้นการห่วงใยระบบนิเวศ (Beta = 0.418, Sig = 0.000) 
และปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง (Beta = 0.106, Sig = 0.013) และสามารถน ามาเขียนในรูปแบบสมการได้
ดงัต่อไปน้ี 
  Y = 0.249 + 0.218 (X1) + 0.418 (X2) + 0.106 (X3) 
  Y = 0.249 + 0.218 (การเปิดรับการเปล่ียนแปลง) + 0.418 (การห่วงใยระบบนิเวศ) + 0.106 (การรับรู้ความ
เส่ียง) 
 
 
 
 
 

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 0.249 0.297 - 0.837 0.403 
การเปิดรับการเปล่ียนแปลง (X1) 0.262 0.056 0.218 4.636 0.000*** 
การห่วงใยระบบนิเวศ (X2) 0.525 0.059 0.418 8.883 0.000*** 
การรับรู้ความเส่ียง (X3) 0.110 0.044 0.106 2.508 0.013* 
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5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 อภิปรายผล 

 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการเปิดรับการเปล่ียนแปลง การห่วงใยระบบนิเวศและการรับรู้ความเส่ียง ต่อ

ความตั้งใจท่ีจะเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาวิเคราะห์
และอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้3 สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการเปิดรับการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจท่ีจะเลือกใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าล้วนในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  (P<0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Barbarossa, Pelsmacker, Moons (2017) ท่ีกล่าวว่าว่า บุคคลท่ีมีบุคลิกเปิดกวา้งต่อการเปล่ียนแปลงมีแนวโน้มท่ีจะ
แสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเองผ่านการปรับเปล่ียนมาใชสิ้นค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงสามารถอา้งอิงไดไ้ปถึงงานวิจยัของ กญัจน์นิกข ์ก าเนิดเพช็ร (2563) ท่ีพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีใหม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอร่ี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.15) โดยประเดน็ท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมท่ีใช้พลังงานทางเลือกช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้น การยอมรับ
เทคโนโลยีรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่คุ ้นเคยนั้นก็สามารถท าให้ผู ้บริโภค
ตดัสินใจเลือกใช้ไดด้้วยการรับรู้ถึงประโยชน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้ ซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัดา้นการห่วงใยระบบนิเวศส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี (P < 0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gallagher and Muehlegger 
(2011) พบว่ากลุ่มคนท่ีมีทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังานนั้นจะมีความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าสูง 
รวมไปถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิศรุต ทัง่เพชร (2560) ท่ีพบว่าการตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบทางบวก
ต่อความตั้ งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี ในกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัจน์นิกข ์ก าเนิดเพช็ร (2563) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบ
ส ารวจมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่ีจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
พลงังานสะอาดเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 

สมมติฐานที่ 3 การศึกษาสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยดา้นการรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกใชร้ถยนต์
พลงังานไฟฟ้าลว้นในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี (P < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัจน์
นิกข์ ก าเนิดเพ็ชร (2563) พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอร่ีของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยจากงานวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้และความกงัวลต่อ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงต่อแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจยัดา้นปริมาณความจุของแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า และ
ระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Cunningham (1967) ท่ีกล่าวว่า ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ได้ถึง
สินคา้ และบริการหน่ึงๆ ของลูกคา้ท่ีท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบกบัการซ้ือหรือใชบ้ริการ หากลูกคา้รับรู้ความเส่ียง
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในระดบัท่ีมากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนเชิงลบท่ีมีความส าคญั ดงันั้นนกัการตลาดจึง
ควรหาทางลดความเส่ียงโดยอาจเป็นข่าวสารจากส่ือโฆษณา ความเห็นหรือประสบการณ์จากคนท่ีเรารู้จกั หรือขอ้มูล
จากผูแ้ทนขาย ซ่ึงท าให้ระดบัความเส่ียงในการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินค้าในท่ีสุด 
(สวรส อมรแกว้, 2555) ซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจดัการ 
ในปัจจุบนัมีผูท่ี้ให้ความสนใจในรถยนต์พลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน แต่ยงัติดปัญหาดา้นความไม่ครอบคลุมของ

สถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีอาจจะไม่สามารถหาไดใ้นการเดินทางระยะไกล ปัจจุบนัมีจ านวนหัวจ่ายทัว่ประเทศรวม 1,964 
หวัจ่าย หรือคิดเป็นเพียง 56 หวัจ่ายต่อประชากรในเมือง 1 ลา้นคน (ชินวุฒ์ิ เตชานุวตัร์, 2564) เน่ืองจากมีการกระจุก
ตวัของสถานีชาร์จไฟฟ้าอยู่แต่เฉพาะพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร ผูผ้ลิตรถยนต์ไฟฟ้าลว้นในปัจจุบนัหรือผูผ้ลิตราย
ใหม่ท่ีจะน าสินคา้เขา้มาวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด ควรหาพนัธมิตรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมจดัตั้งสถานีชาร์จ
ไฟฟ้าตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเขตต่างจงัหวดั เพ่ือส่งเสริมให้การใชร้ถยนต์
พลงังานไฟฟ้าเป็นท่ีนิยมและสะดวกมากข้ึน  

ดา้นราคาจ าหน่ายของรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นยงัมีราคาจ าหน่ายท่ีสูงเน่ืองดว้ยภาษีในการน าเขา้ หากภาครัฐบาล
สามารถท าขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัประเทศท่ีผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าลว้น ก็จะสามารถลดภาษีศุลกากรน าเขา้ลงไดเ้ป็นอย่าง
มาก จากปัจจุบนัท่ีการน าเข้ามาจ าหน่ายจะเสียภาษีเร่ิมต้นท่ี 20% จนไปถึง 80% (Marketthink, 2019) มีการได้รับ
ยกเวน้ในบางประเทศท่ีเป็นคู่คา้เสรี หากทางภาครัฐสามารถปรับเปล่ียนขอ้ตกลงไดจ้ะท าให้การแข่งขนัในดา้นราคา
สูงข้ึนและผูบ้ริโภคจะมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือเพ่ิมมากข้ึน จะเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้ประชาชนเปล่ียนมาใช้
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้นเพ่ิมมากข้ึน 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัทั้ง 3 ดา้น คือ การเปิดรับการเปล่ียนแปลง, การห่วงใยระบบนิเวศน์ และ

การรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเลือกใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้าล้วน ผูวิ้จัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มี
การศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติมในดา้น ปัจจยัและประโยชน์ในการใชส้อย, นโยบายของภาครัฐ และอุปสรรคในการใช้
งาน ท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือให้นกัการตลาดมีขอ้มูลเพ่ิมเติมในการท าการตลาดดา้นรถยนต์
พลงังานไฟฟ้าลว้น เพ่ือพฒันากลยทุธ์และสร้างยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

2. ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะให้มีการท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชร้ถยนต์พลงังานไฟฟ้าลว้น โดยเนน้ท่ี
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นระหว่างการตดัสินใจเพ่ือ
เลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงท าให้ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะให้ท าการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใชง้านรถยนต์
ไฟฟ้า มีกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มผูใ้ชง้านรถยนต์ไฟฟ้าจริง โดยเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือท่ีจะสามารถน าผลงานวิจยัมาต่อยอดเพ่ือท าการตลาด และ
ประชาสมัพนัธ์การใชง้านรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าแก่ผูท่ี้ยงัไม่มัน่ใจในการเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าลว้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมผ่านทาง FACEBOOK ของ
ตัวแทนแบรนด์ RENATAR 

Factors which causing to purchase supplementary food of consumers by 
Facebook of Renatar agents 

 

ปรัชญ์ พรหมบุรมย์ 
Prach Promburom 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผ่านทาง 
Facebook ของตวัแทนแบรนด ์Renatar ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค(6Ws1H) โดยใชวิ้ธีการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยแบบสอบถามซ่ึงเก็บ
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด ์Renatar จ านวน 385 คน 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคยซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ 
Renatar อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจัยดงัน้ี  ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ และ  ปัจจัยดา้น
กระบวนการ 

 
ค ำส ำคัญ: ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม, ส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps), พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
 

Abstract 
The research conducted to study in factors which causing to purchase supplementary food of consumers by 
Facebook of Renatar agents such as Demographic, Marketing mix and behavioral by questionnaire collecting with 
consumers who purchased supplementary food on Facebook with Renatar agents 385 samples then input data into 
statistical packages and analyze to obtain assumption results.  The results shown factors which causing to purchase 
supplementary food of consumer by Facebook of Renatar agents, significance level at 0.05 were 2 factors Physical 
environment and Process. 
 
Keywords: supplementary food Marketing Mix (7Ps), Behavioral (6W1H) 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัโลกมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท าให้คนมีวิถีชีวิตท่ีตอ้งเร่งรีบอยูต่ลอดเวลา ท าให้คนสมยัน้ี

ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพตวัเอง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนส่วนใหญ่หันมาพ่ึงอาหารจาน
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ด่วนหรืออาหารส าเร็จรูปมากข้ึน แต่ในทางกลบักันคนยุคน้ีต้องการดูแลสุขภาพตวัเองมากข้ึนด้วย จึงท าให้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ภาพรวมตลาดอาหารเสริมในไทยเติบโตสูงมาก ปี 2563 
อาจมีมูลค่าถึง 23,916.80 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าน้ีท่ีมีมูลค่า 20,876.30 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวมา
จาก “Euromonitor International” ซ่ึงคาดการณ์จากเทรนด์ New Normal ด้านสุขภาพท่ีส่งผลบวกต่อธุรกิจน้ี ใน
ปัจจุบนัการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของประชากรไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จากแนวโน้มการเจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ์อาหารเสริม รวมถึงสภาวะการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการท่ีนับวนัจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนดว้ย และในปัจจุบนัโซเชียลมีเดียไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอลมากข้ึน กระแสของ
การใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีช่องทางการค้าขายผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ใครก็สามารถเขา้มาเป็นคู่แข่งไดง่้ายมากในยุคน้ี ผูป้ระกอบกิจการ
จึงมุ่งเน้นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยการใชเ้คร่ืองมือโซเชียลมีเดียมาช่วยอย่าง Facebook ซ่ึงเป็น
โซเชียลมีเดียท่ีมีคนใชเ้ยอะท่ีสุดในโลก ในประเทศไทยมีการใชง้าน Facebook มากท่ีสุด มีบญัชีผูใ้ช ้facebook 45 
ล้านบญัชี และเข้าใช้ทุกวนัจ านวน 36 ล้านคน การใช้ Facebook เป็นช่องทางการขายท่ีนิยมในสมยัน้ี ท าให้
ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายข้ึน Renatarมีตวัแทนจ านวนมากท่ีอยูใ่น Personal Facebook ท่ีบริโภคเองจริง ดูมีความ
น่าสนกว่าการจา้งดารา นกัแสดงให้มาถือผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ไดง่้าย ซ่ึงช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบาย และเกิดความมัน่ใจในระบบการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางตวัแทนของแบ
รนด ์Renatar มากข้ึน ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ทาง Facebook ของตัวแทนแบรนด์ Renatar เพ่ือเป็นประโยชน์กับผูผ้ลิต ผู ้จัดจ าหน่าย นักการตลาด รวมถึง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในการน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะน าไปใชว้างแผนพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar 3.เพ่ือศึกษาส่วนประสมการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด ์RENATAR 

1.2  สมมุติฐานของการศึกษา 1.ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar 2.ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด ์Renatar 

1.3 ประโยชน์ของผลงานวจิัย เพ่ือให้สามารถเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทาง 
Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar  และสามารถพฒันาแนวทางในการก าหนดกลยุทธของกลุ่มสินคา้ให้ตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ สามารถก าหนดแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถท าการก าหนดกลยทุธทางดา้นการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแบบระยะยาว 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H)   
1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is the Target Market?) ในตลาดมีผูบ้ริโภคมากมาย และไม่ใช่ทั้งหมดท่ีจะเป็น

ลูกคา้ของธุรกิจ หนา้ท่ีส าคญัของนกัการตลาดคือตอ้งส ารวจว่าใครมีแนวโน้มเป็นลูกคา้เป้าหมายของเราไดแ้ละมี
ลกัษณะอยา่งไร คนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์ 

2. ตลาดซ้ืออะไร (What Does the Market Buy?) เพ่ือทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงท่ีลูกค้าต้องการจาก
ผลิตภณัฑ ์ 

3. ท าไมจึงซ้ือ (Why Does the Market Buy?) เป็นการพิจารณาถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและรักษาคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เห็นเหตุผลให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?) ในการตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วน
ร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะผูท่ี้ท าหน้าท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูใ้ชโ้ดยตรง ผลิตภณัฑน์ั้นใชร่้วมกนัหลาย
คน ผูซ้ื้อไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจึ์งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศึกษาเพ่ือ
น าไปวางแผนการโฆษณาจึงตอ้งพิจารณาว่ามีกลุ่มอา้งอิงใดเขา้ถึงผูซ้ื้อและผูใ้ชบ้า้ง  

5. ซ้ือเม่ือใด (When Does the Market Buy?) เป็นการพิจารณาเพ่ือทราบถึงโอกาสในการซ้ือของลูกคา้เพ่ือการ
วางแผนการผลิต และการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการบริโภคมากตามฤดูกาล  

6. ซ้ือท่ีไหน (Where Does the Market Buy?) เพ่ือทราบถึงสถานท่ีท่ีลูกค้านิยมหรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ เพ่ือ
บริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้  

7. ซ้ืออย่างไร (How Does the Market Buy?) เพ่ือทราบว่าลูกคา้มีขั้นตอนการซ้ืออย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือจะช่วยให้ธุรกิจน าข้อมูลไปวางแผนการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ส่วนการทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้ภายหลงัการซ้ือและใช้
ผลิตภณัฑจ์ะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และบริการไดดี้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน  

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

  
Marketing Mix คือส่วนประทางการตลาด ใชเ้พื่อ วางแผน วิเคราะห์ การท าการตลาด โดยมีเป้าหมาย

ส าคญัคือท าให้กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในสินค้า/บริการ เพ่ือให้เกิดการซ้ือขาย โดยทั้ง 4P เกิดจากส่วนประสม
ดงัต่อไปน้ี 

1.Product สินคา้/บริการที่เราน าเสนอให้กบัลูกคา้ โดยสินคา้/บริการตอ้งสร้างความพึงพอใจ ตอบโจทย์
ความตอ้งการของเป้าหมายให้ไดม้ากที่สุด ก่อนอื่นตอ้งรู้ก่อนว่าลูกคา้ของตอ้งการอะไร  เมื่อทราบความ
ตอ้งการของตลาดแลว้ การน าสินค้า/บริการ ไปเสนอให้ลูกคา้ก็จะเป็นเร่ืองง่ายข้ึน Product ไม่ไดห้มายถึง
เฉพาะตวัสินคา้เท่านั้น ยงัรวมไปถึงปัจจยัที่จะช่วยส่งเสริมให้สินคา้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1389 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

มากยิ่งข้ึน อย่างเช่น คุณภาพสินคา้ และคุณสมบติัสินคา้ สอดคลอ้งกบัราคา เหมาะสมกบัอายุการใชง้าน ความ
แตกต่างของสินคา้ จุดแข็งของสินคา้ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้สินคา้ได  ้

2. Price ราคาของสินคา้/บริการ เป็นส่วนส าคญัในการวางกลยุทธ์การตลาด คือการตั้งราคาสินค้าให้สินค้า
เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด มีวิธีการตั้งราคาอยู่ 3 รูปแบบหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1.ตั้งราคาจากการส ารวจราคา
ตลาดที่ขายสินคา้แบบเดียวกนั 2.ตั้งราคาโดยค านวณจากตน้ทุน + ก าไร 3.ตั้งราคาตามความตอ้งการของ
ตลาด สินคา้มีน้อย คู่แข่งน้อย มีความตอ้งการสูง ราคาก็จะแพงข้ึนไป ในทางกลบักนัสินคา้มาก ความตอ้งการ
น้อย ราคาจะถูกลง 

3. Place สถานที่หรือช่องทางในการจดัจ าหน่าย โดยในการขายออนไลน์ก็จะเป็น Platforms ที่สามารถ
เลือกน าสินคา้ไปวางขาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเราเขา้ถึงสินคา้ไดง้่ายที่สุด ในปัจจุบนัช่องทางการขายก็มีทั้ง
ขายผ่านเว็บไซต์ส่วนตวั ขายผ่าน Social เช่น Facebook, LINE หรือขายผ่าน Shopee, Lazada เป็นตน้ 

4. Promotion หรือการส่งเสริมการตลาด ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะการลดราคา แจกของแถม ซ้ือ1แถม1 แต่
หมายถึงการท าโฆษณา การท ากิจกรรมที่จะท าให้เกิดยอดขายได ้การประกาศขายตามช่องทางต่าง การฝาก
ร้านตามช่องทางออนไลน์ ทั้งหมดน้ีเรียกว่าเป็นการท าโปรโมชัน่หรือการส่งเสริมการตลาด 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี Kotler (1997) 
1. การตระหนักถึงปัญหา การรับรู้ปัญหาอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง  สภาวะปัจจุบนัหรือสภาวะท่ี

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจมีผลมาจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  
2. การคน้หาขอ้มูล เม่ือรับรู้ถึงปัญหา ผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หาขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ 

โดยเร่ิมจากการทบทวนขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาหรือ ความรู้เก่ียวกบัทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การคน้หาขอ้มูลจากภายใน (Internal Search) เช่น การซ้ือซ ้ าประสบการณ์ท่ีผ่านมา หรือผล
จากการใชสิ้นคา้นั้นๆ ส าหรับการเปรียบเทียบทางเลือกและตดัสินใจ และการคน้หาขอ้มูลจากภายนอก (External 
Search) เช่น ขอ้มูลจากบุคคลต่างๆ ขอ้มูลจากโฆษณา บทความในนิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

3. การประเมินทางเลือก เม่ือไดรั้บขอ้มูลมากพอ ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบสินคา้และบริการต่างๆ ท่ี
พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการท่ีนาไปสู่การตดัสินใจ โดยประเมินจากคุณสมบติัของ
สินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ การให้นา้หนกัความพึงพอใจต่อคุณสมบติัของสินคา้หรือ
บริการท่ีแตกต่างกนั ความน่าเช่ือถือเก่ียวกบั ตราสินคา้ และทศันคติในการเลือกตราสินคา้  

4. การตดัสินใจซ้ือ เม่ือประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจท่ีสุด 
ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในระหว่างความตั้งใจซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ทศันคติจากบุคคลอ่ืน สถานการณ์ท่ี
แน่นอน และสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาตดัสินว่าคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บนั้นสอดคลอ้ง
หรือเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ หลงัจากประเมินแลว้จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในสินคา้หรือ
บริการนั้นๆ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง หากพึงพอใจจะทาให้มีพฤติกรรมกลบัมาซ้ือซ ้ า 
ชกัชวนบุคคลอ่ืนมาซ้ือสินคา้และบริการนั้น  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
กูปตาร์ ซูนิล (Gupta S., 2552) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของเพ่ือนในเฟซบุ๊คต่อการซ้ือสินคา้และ บริการ เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมจากการไดรั้บอิทธิพลจากเพ่ือนบนเฟซบุ๊ค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือเป็นขอ้มูล
สนบัสนุนในเชิงการตลาด โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ฟซบุ๊คในเกาหลีทั้ง
ท่ีเคยและไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการในเฟซบุ๊คจ านวน 208 คน และท าการหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ฟซบุ๊คสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีใชเ้ฟซบุ๊คนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 48 ซ่ึง
กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยเช่ือมโยงหรือติดต่อกบัเพ่ือน ๆ เพ่ือซ้ือสินคา้และบริการผา่นทางเฟซบุ๊คมากนกั กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่ม
ท่ีใชเ้ฟซบุ๊คปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้ติดตามเพ่ือนและไดรั้บอิทธิพลในทางบวกต่อการ
ซ้ือสินคา้และบริการจากเพ่ือนบนเฟซบุ๊คและกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีใชเ้ฟซบุ๊คมากคิดเป็นร้อยละ 12 ซ่ึงกลุ่มน้ีจะไม่ได้
รับอิทธิพลในการซ้ือสินคา้และบริการจากเพ่ือนบนเฟซบุ๊คมากนกัเพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งการความแตกต่างจาก
ผูอ่ื้นตอ้งการความโดดเด่น ดงันั้นแทนท่ีจะซ้ือตามเพ่ือนบนเฟซบุ๊คกลบัพยายามคน้หา และใชป้ระสบการณ์ของ
ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการรวมถึงสร้างความ แตกต่างให้กบัตนเอง เช่น ตั้งตนเป็น
ผูน้ าในเฟซบุ๊คเพ่ือให้เพ่ือนคนอ่ืนมาซ้ือตาม  

เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า การเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ และรูปแบบของ
เวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบัชนนิกานตจุ์ลมกร(2555) ท่ีศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ ความส าคญักับการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้ได ้ความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้  

ภาวิณี ตันติผาติ และคณะฯ (2554) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการจดัให้มีพนกังานคอยแนะน าบริการให้ลูกคา้ และ
การให้ส่วนลดและของแถมตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เยี่ยม เหอ (2558) ในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของบริษทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับ
พนักงานท่ีให้ความใส่ใจในบริการ ส่วนลดพิเศษ หรือมีของแถม มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การขายผ่านทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

สุนันทา ตระกูลสิทธิศรี (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ ผา่น Facebook ในประเทศไทย 
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยี การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจใน
การซ้ือของผูบ้ริโภค เช่นเดียวกบั เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผ่านโซเชียลมีเดียของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ขั้นตอนการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ง่ายและไม่ซบัซ้อน 
สามารถใชบ้ริการได้ อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และขั้นตอนการชาระเงินมีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็ว 
เป็นปัจจยั ทางดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดตามล าดบัเป็นไปในทางเดียวกนั 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 

  
การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นทาง Facebook ของตวัแทน
แบรนด ์Renatar 

3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีคือ ผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม Renatar ผา่นทาง 

Facebook ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 74) ซ่ึง
สูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดว้ยการใชสู้ตรของ W.G. Cochran 
 

สูตร  n = 
𝑃 (1−𝑃)𝑍2

𝐸2  
 

เม่ือ  n  แทน ขนาดตวัอย่าง P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยัก าลงัสุ่ม 0.05 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ผูวิ้จยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (ระดบั 0.05) E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ี
เกิดข้ึน เท่ากบั 0.05 
 

แทนค่า n = 
0.05 (1−0.05)(1.96)2

0.052  

=  384.16 
ดงันั้นในการการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชข้นาดตวัอย่างอย่างน้อย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมี

ความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
     3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเก็บจากการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ให้ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
Renatar ผา่นทาง Facebook จ านวน 385 คน โดยจะให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google forms 

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบรับครบถว้นแลว้ ประมวลผลผา่นวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยอธิบาย

และนาเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแผนภูมิ  
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กันไวเ้ป็นกลุ่ม
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ปัจจัยเดียวกัน การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีได้เกิดจากการ
วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ (Factor Analysis) กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผ่านทาง Facebook ของตวัแทน
แบรนด์ Renatar  และการวิเคราะห์  Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบว่าปัจจัย
ทางดา้นประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผ่านทาง Facebook 
ของตวัแทนแบรนด ์Renatar หรือไม่ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.6 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

16.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.5 อาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
80 ประกอบอาชีพ ลูกจา้ง / พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทาง Facebook ของตัวแทนแบรนด์ Renatar ซ่ึง
สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างได ้ดงัน้ี โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ 
FiberX คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีความถ่ีในการซ้ืออาหารเสริมเรนาตา้ 1- 2 คร้ัง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 61.8 เลือกซ้ือ
อาหารเสริมในราคา มากกว่า 4,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.5 เหตุผลในการรับประทานคือ ช่วยเร่ืองระบบ
ล าไส้ และการขบัถ่าย  คิดเป็นร้อยละ 36.4 ซ้ือเน่ืองจากผูข้ายมีผลลพัธ์น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 47.3 บุคคลท่ีมีผล
ต่อการซ้ือคือเพ่ือน  คิดเป็นร้อยละ 67.3 และเลือกซ้ืออาหารเสริมกบั เพ่ือน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 90.9 

4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านทาง Facebook  ของตวัแทนแบรนด์ Renatar 

    พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิตวักาหนด (R Square) สูงสุด 0.261 หมายความว่าตวัแปรทั้ง 7 ตวัสามารถอธิบายการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านทาง Facebook  ของตวัแทนแบรนด์เรนาตา้ไดร้้อยละ 26.1 ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 73.9 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ 

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.695 0.333  5.093 0.000 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.020 0.060 -0.017 -0.332 0.740 
ปัจจยัดา้นราคา 0.008 0.057 0.008 0.136 0.892 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.020 0.062 0.020 0.318 0.750 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.072 0.049 0.075 1.467 0.143 
ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 0.019 0.032 0.029 0.597 0.551 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.200 0.036 0.261 5.524 0.000* 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ 0.261 0.036 0.348 7.234 0.000* 
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4.4 อภปิรายผลของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทาง Facebook ของตวัแทน
แบรนด์ Renatar ดงัน้ี สมมติฐานท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar ด้วย One-Way ANOVA  
ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. ของสมมติฐานทุกตวัมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 ในการทดสอบจึงไม่ปฏิเสธ 
H0 ซ่ึงแสดงว่าสมมติฐานดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผ่าน
ทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ต่อมาสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่นทาง Facebook  ของตวัแทนแบรนด ์Renatar 

จากผลการวิจยัดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั
ท่ีก าหนดเอาไว ้ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัด้านกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ผา่นทาง Facebook  ของตวัแทนแบรนด ์Renatar 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาและท าการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 14 ตวัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีส่งผลทั้งหมด

จ านวน 2 ปัจจยั โดยมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผ่านทาง Facebook ของตวัแทนแบรนด์ Renatar 
ใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมุ่งเน้นให้
ความส าคญัไปท่ี 2 ปัจจยัน้ี 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองการสร้างคุณค่าให้กบัผูค้น หรือ  personal banding 
โดยเป็นการสร้างความแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน จะสร้างความน่าสนใจให้กบัหน้าร้านท่ีอยู่บน Facebook ส่วนตวั 
หรือในช่องทางการขายอ่ืนๆไดเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากคนเบ่ือการโฆษณาในรูปแบบเดิมท่ีขายตรงๆเลย เพ่ิมความ
สะดวกและการเขา้ถึงง่าย ลดขั้นตอนต่างๆลง เน่ืองจากคนยุคน้ีไม่ตอ้งล่าชา้ ความยุ่งยาก ควรให้ขอ้มูลสินคา้และ
บริการบ่อยๆอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือย  ้าและสร้างการรับรู้ท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค 2.ปัจจยัดา้นการบริการซ้ือสินค้า เร่ือง
ความรวดเร็วในการให้บริการตั้งแต่การตอบลูกค้าคร้ังแรกไม่ควรนานเกินไปเพราะ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีการ
แข่งขนัเป็นจ านวนมาก และออนไลน์ท าให้เราเขา้ถึงผูข้ายอีกรายไดง่้ายเช่นกนั การท่ีเราตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไม่ทนัอาจท าให้เราเสียลูกคา้ไปไดเ้ลย การบริการหลงัการขายเป็นเร่ืองส าคญัมาก การติดตามลูกคา้หลงั
การขายจะท าให้เราอาจไดลู้กคา้ประจ าเกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงมีโอกาสท่ีลูกคา้จะแนะน าสินคา้ต่อและกลายเป็นตวัแทน
จ าหน่ายให้กลบัเราไดอี้ก สามารถต่อให้การติดต่อกบัลูกคา้ให้ไดม้ากตลอดเวลา เม่ือลูกคา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยควร
ตอบไดเ้ร็วเพ่ือความสบายใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ควรมีช่องทางท่ีหลากหลายต่อความสะดวกในการช าระเงินของ
ลูกคา้และขั้นตอนการช าระเงินให้นอ้ยท่ีสุด 

เพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการประเมินแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน าปรับใชเ้สริมขีดความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ผูป้ระกอบกิจการสามารถก าหนดแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
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กลุ่มเป้าหมาย น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดกลยุทธทางดา้นการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และ
สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขนัแบบระยะยาวส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

 
ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบ

ออนไลน์ แต่ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการกระจายแบบสอบถาม เน่ืองจากแบบสอบถามส่วนมากถูกแจก
ให้กับตวัแทนแบรนด์ Renatar ซ่ึงมีผลต่อแบบสอบถาม เพราะไม่มีทางทราบได้ว่าปริมาณท่ีสั่งไป สั่งไปเพ่ือ
บริโภคเท่าไร หรือน าไปขายเท่าไร 

ขอ้มูลบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ทศันะคติ หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากผูใ้ห้สมัภาษณ์  

ส าหรับเวลาท่ีผูวิ้จยัด าเนินการท าการศึกษาวิจยั กระจายแบบสอบถามเป็นช่วงระหว่างเดือน มกราคม2564 - 
กุมภาพนัธ์2564 เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามในช่วงเวลาดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงไปใน
ช่วงเวลาอ่ืน ๆ  
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จังหวดัเชียงใหม่ 

Factors Affecting the Success of Coffee Shop Business in San Sai 
Chiang Mai Province 

 

ปรางทพิย์  เมธางสุพัทธน์1 และ พิชาภพ พนัธ์ุแพ2 
Prangtip maythangsupat and Pichaphob Panphea 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของ
ธุรกิจหรือผูจ้ดัการร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 95 ร้าน ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่การด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบเจา้ของคนเดียว มีจ านวนพนกังาน 1 - 2 คน และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 1 - 2 ปี และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ของธุรกิจดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: สภำพแวดล้อมธุรกิจ, ควำมส ำเร็จของธุรกิจ, ร้ำนกำแฟสด, จังหวัดเชียงใหม่ 
 

Abstract 

The objective of this study was to study the factors affecting the success of the coffee shop business.   In San 
Sai  Chiang Mai Province.  It is a quantitative research.  Have a questionnaire it is a tool used to collect information 
from business owners or managers of fresh coffee shops.  In San Sai 95 stores in Chiang Mai Province. The results 
of the research were as follows:  Most of the respondents were female, aged 30-40 years, had a bachelor's 
degree.  Most of the businesses operate as a single owner.  The number of employees is 1 - 2 people and has a 
duration of business up to 1 - 2 years and factors affecting the success of the coffee shop business in San Sai Chiang 
Mai province is the social and cultural environment of business.  And technology at a statistically significant level 
of 0.05.  
 
 Keywords: Business Environment, Business Success, Coffee Shop, Chiang Mai Province 
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1. บทน า 
 

กระแสของการบริโภคกาแฟในช่วงท่ีผ่านมาไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมี
การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมนิยมบริโภคกาแฟส าเร็จรูป แต่ปัจจุบนั ได ้หนัมาบริโภคกาแฟคัว่บดหรือกาแฟสดกนัมาก
ข้ึน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วยัท างาน และผูค้นท่ีใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมเมือง เหตุผลหน่ึงมาจากร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่ง
ให้มีความหรูหรา ทนัสมยั สร้างบรรยากาศร่ืนรมยเ์หมาะส าหรับการนัง่ด่ืมกาแฟ จึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟเติบโต
ข้ึนอยา่งมาก พร้อมกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน (National Food Institute, 2014) 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีผูบ้ริโภคกาแฟเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในกลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน 
รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
10 ลา้นคนต่อปี นอกจากจะมีศกัยภาพโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียวแลว้ จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็น
เมืองแห่งวฒันธรรมกาแฟอีกดว้ย กล่าวคือ เชียงใหม่เป็นเมืองมีบริการดา้นการท่องเท่ียวในระดบัสากลท่ีไดรั้บการ
จดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ มากมาย เช่น ในปี 2553 นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศ สหรัฐอเมริกาไดจ้ดัอนัดบั
ให้เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอนัดบั 2 ของโลก (Euromonitor, 2015) นอกจากช่ือเสียงท่ีโดดเด่นด้านการท่องเท่ียว
ดงักล่าวมาขา้งตน้แลว้ ในฐานะ “เมืองกาแฟ” เชียงใหม่มีอตัราการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละ 100 ในช่วง
ระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ทุกมุมในเขตเมืองเชียงใหม่มีร้านกาแฟทุกรูปแบบทั้งกาแฟระดบัไฮเอนดจ์นถึงกาแฟริมถนนท่ี
สามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบัชั้น มีมูลค่าทางการตลาดต่อปีมากถึง 1,000 ลา้นบาท โดยนายไกร
สิทธ์ิ ฟูสุวรรณ ซีอีโอของกาแฟวาวี กล่าวว่า “แนวโนม้ธุรกิจกาแฟในเชียงใหม่ ยงัมีแนวโนม้ท่ีดีและจะโตข้ึนเร่ือย 
ๆ เพราะคนด่ืมกาแฟ มากข้ึน มีสไตล์มากข้ึน ร้านกาแฟท่ีจะเปิดใหม่จะไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดา แต่ตอ้งมีแคแร็ก
เตอร์ของตวัเอง มีสไตล์กาแฟของตวัเองท่ีเด่นชดั และอยู่ในโลเคชัน่ท่ีดี เขา้ถึงง่าย” (Watch out for Thai Coffee, 
2015) เชียงใหม่จึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรมกาแฟ (Tanitnon, 2015) 

อ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่เพียง 14 - 15 กม. เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัอ าเภอสันทราย มีสถานะเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ล าดบัท่ี 2 ของจงัหวดัในแง่ของ
จ านวนประชากร รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งในแต่ละต าบล มีจุดเด่นหลากหลาย จึงท าให้มีธุรกิจเกิดข้ึน
มากมายรวมถึงธุรกิจร้านกาแฟสด ซ่ึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจหลายดา้น และจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา การปรับตวัของ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ผูป้ระกอบการจะต้องติดตามและท าความเข้าใจ 
เพ่ือท่ีจะได้ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ในท่ีน้ีผู ้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยทัว่ไป โดยมีตวัแบบในการพิจารณา คือ PEST Analysis ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (เรวฒัน์ ชาตรีวิศิษฏ ์และคณะ, 2553) 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจ พบว่า แนวทางในการวดั
ความส าเร็จของนั้นมีหลากหลายตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ แต่แนวทางท่ีถือไดว้่าเป็น
แม่แบบของการวดัผลท่ีนิยมน ามาใชว้ดัผลประกอบการ คือ การวดัผลดุลยภาพ (Balanced  Score card หรือ BSC) 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัผลการด าเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นส่ิงท่ีมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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ความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร ประกอบดว้ย 4 มุมมอง คือ ดา้นลูกคา้ ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายใน 
และด้านการเรียนรู้และพฒันา แทนท่ีจะมีมุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียว เพ่ือผลกัดนัไปสู่ความส าเร็จใน
ปัจจุบนัและอนาคต(สมบูรณ์ สารพดั และคณะ, 2562) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสดต้องปรับตวัเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด อ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้าน
กาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสดต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 
 

ทวีพล ไชยพงษ์ (2557) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชพิ้จารณา และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจยัภายนอกท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อธุรกิจ 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

1. ปัจจยัดา้นการเมือง (Political Factors) ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดตามการด าเนินงานทางการเมือง  รวมไปถึง
การจดัตั้งนโยบายต่าง ๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบถึงภาคธุรกิจ การเปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎหมายขอ้จ ากดัทางการคา้ ทุน
สนบัสนุนจากรัฐบาลหรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงผูน้ า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ข้ึนอยู่
กบัว่าผลกระทบดงักล่าวเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อธุรกิจ  

2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือ
บ่งช้ีให้เห็นถึงการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร และมีส่วนส าคญัต่อการประกอบธุรกิจอย่างสูง เช่น อตัราเงิน
เฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย อตัราภาษี อตัราการว่างงาน ภาระการจ้างงานและค่าแรง เป็นตน้ ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจก็คือ การวิเคราะห์เพ่ือการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้สามารถวาง
แผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Factors) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางสงัคม มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเหล่าน้ี โดยจะตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนจะตอ้งพยายามมองหาโอกาสหรืออุปสรรคท่ีมีต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้
ประกอบในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงสร้างทางเพศ และอายุ ระดบัการศึกษา 
ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค เป็นตน้ 

4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology Factors) การเขา้มาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจใน
แง่ของระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั เช่น การสั่งสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ในมือถือ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ในการคน้หาขอ้มูลร้านคา้ รวมถึงการคิดคน้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร การผลิต เพ่ือช่วยลดตน้ทุน
และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
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2.2 ความส าเร็จของธุรกิจ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการวดัผลความส าเร็จของธุรกิจ เรียกว่า Balanced Scorecard หรือ BSC ระบบการวดั
ดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญักบัการวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินเพียงดา้นเดียว และท าให้ธุรกิจสามารถ
เพ่ิมน ้ าหนกัหรือความส าคญักบัมิติดา้นลูกคา้ และมิติดา้นกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรเขา้ไปในระบบการ
วดัผลการด าเนินงานขององคก์ร (Kaplan and Norton, 1996) ระบบการวดัผลการด าเนินงานแบบบูรณการดงักล่าว
ไดช่้วยให้ธุรกิจสามารถยกระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจไดใ้นท่ีสุด 

Kaplan and Norton (1996) กล่าวว่า Balance Scorecard เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการปรับปรุง สมรรถภาพการ
ท างานของธุรกิจซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการเงิน ระบบบริหารงานภายในของธุรกิจ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล การท่ีธุรกิจจะด าเนินการให้ไดต้ามภารกิจหลกัตามแนวทาง Balance Scorecard 
นั้น มีดชันีช้ีวดัท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่   

1. การจดัการดา้นการเงิน (Financial Perspective) ดชันีแรกท่ีควรค านึงถึง คือ การจดัการดา้นการเงิน จะเป็นขอ้
บ่งช้ีชดัเจนว่าธุรกิจจะด าเนินการต่อไปไดห้รือไม่ การวดัผลดา้นการเงิน ควรพิจารณาดา้นต่อไปน้ี   

1.1 อตัราเติบโตของรายได ้วดัจากการเติบโตของยอดขาย ก าไรจากลูกคา้ และผลิตภณัฑ์สัดส่วนรายไดจ้าก
ลูกคา้ใหม่ เป็นตน้ 

1.2 ลดตน้ทุน วดัจากรายได/้พนกังาน ตน้ทุนเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง อตัราการลดตน้ทุน เป็นตน้ 
1.3 การใชสิ้นทรัพย ์ตอ้งค านึงถึงการลงทุน การท าวิจยัและพฒันา ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
2. ลูกคา้ (Customer Perspective) ลูกคา้เปรียบเสมือนตวับ่งช้ีท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจ การวดัผลดา้น

ลูกคา้ ควรพิจารณาดา้นต่อไปน้ี 
2.1 ความพอใจของลูกคา้ เป็นดชันีท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะหากลูกคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการ ลูกคา้

จะเกิดความจงรักภกัดีและกลบัมาใชบ้ริการใหม่ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้เสมอ 
2.2 การรักษาลูกคา้เก่า ตอ้งมีการติดตามความตอ้งการของลูกคา้และประเมินผล การสัง่ซ้ือตลอดเวลา  
2.3 ลูกคา้ใหม่ ตอ้งพฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือดึงดูดให้มีลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
2.4 ส่วนแบ่งการตลาด   
 
3. กระบวนการท างานใน (Internal Business Process) ระบบการท างานภายในเป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อดา้น

การเงิน และลูกคา้ นัน่คือ หากธุรกิจพฒันาและมีการบริหารการท างานภายในท่ีดีจะส่งผลให้ผลิตสินคา้ไดร้วดเร็ว 
จดัส่งสินคา้ตามเวลา มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มีบริการหลงั การขาย ส่งผลให้องคก์รมีการเติบโต
ทางรายไดสู้งข้ึน  

 
4. การเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) การเรียนรู้และการพฒันาของพนกังาน จะเป็นดชันีท่ีส่งผล

ต่อกระบวนการท างานภายใน หากพนกังานเกิดการเรียนรู้ มีการพฒันาขีดความสามารถของการเรียนรู้ จะท าให้
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพสินคา้และบริการท่ีดีต่อลูกคา้ 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อุบลรัตน์ แจ้งเจริญ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง มีว ัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบั
ความส าเร็จของปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 2) ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจท่ีไดจ้ากกระบวนการโลจิสติกศ์ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ
สติกส์กบัมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนงังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึง จ านวน 136 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ใช้การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยร์องลงมา คือ ดา้น
การตอบสนองท่ีรวดเร็วด้านการเป็นผูน้ าด้านต้นทุนและด้านการสร้างความแตกต่าง 2)  ระดบัมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจท่ีวดัจากการวดัสมรรถนะขององค์กรจากการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รแบบสมดุล พบว่าใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร รองลงมา
คือด้านมุมมองด้านลูกค้า ด้านมุมมองด้านการเงิน และด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน 3) ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีวดัจากการวดัสมรรถนะของ
องค์กรจากการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กรแบบสมดุล พบว่า ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ
สติกส์มีความสมัพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกบัมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีวดัจากการวดัสมรรถนะขององคก์รจาก
การประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กรแบบสมดุลขอ้เสนอแนะจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการเป็นผูน้ าดา้น
ต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีผลต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
แห่งน้ีทั้งส้ิน ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์กร ควรให้ความส าคญัปัจจยัเหล่าน้ี โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีค่าความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในธุรกิจ 

ชัยพจน์ ช่างแต่ง (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อปัจจยัภายใน
องคก์รของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์โดยจ าแนกปัจจยัต่างๆตามขนาดขององคก์รและระยะเวลาท่ีเปิดกิจการ
งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย์ใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เชิงสถิติและหาความสัมพนัธ์
ของปัจจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับปัจจัยภายในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการเงินรัฐบาล นโยบายสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล ปัจจยัดา้นกฎหมาย ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยี และรูปแบบของ
ความต้องการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค ผลกระทบจากปัจจยัทุกด้านดงักล่าวจะมีความแตกต่าง เม่ือวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจ าแนกตามขนาดขององคก์รและระยะเวลาท่ีเปิดกิจการ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจ้าของธุรกิจหรือผูจ้ดัการร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 95 ร้าน จากการรวบรวมข้อมูลจาก Wongnai,  Grab Food และ Food Panda ข้อมูล ณ 
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2563 เน่ืองจากขนาดของประชากรมีขนาดเลก็ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร
เป้าหมายทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็น
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจและผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended 
Question) มีตวัเลือกให้เลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจ จ านวนพนกังาน และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั และก าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
 5 หมายถึง  ส่งผลมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  ส่งผลมาก 
 3 หมายถึง  ส่งผลปานกลาง 
 2 หมายถึง  ส่งผลนอ้ย 
 1 หมายถึง  ส่งผลนอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับเกณฑ์การประเมิน จะใช้หลกัการแปลผลตามการแบ่งของอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่ง
คะแนนเป็น 5 ระดบั ไดด้งัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง ส่งผลในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ส่งผลในระดบัมาก  
2.61 – 3.40 หมายถึง ส่งผลในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ส่งผลในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง ส่งผลในระดบันอ้ยท่ีสุด     

ส่วนท่ี 3 ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั และก าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั มี
ความหมายดงัน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4  หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 
3  หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง  
2  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย  
1  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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ส าหรับเกณฑ์การประเมิน จะใช้หลกัการแปลผลตามการแบ่งของอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่ง
คะแนนเป็น 5 ระดบั ไดด้งัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดา้นสงัคมศาสตร์ส าหรับ Windows (Statistical  Packages For The Social Science 
for Windows  SPSS for Windows) ซ่ึงในการวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจและผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ใชก้ารหาค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ และการ
วิเคราะห์ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยการใชวิ้ธีการทดสอบ t-test ส าหรับขอ้มูลท่ี
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ส าหรับขอ้มูลท่ีจ าแนกมา
กว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และการการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ใน
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่การด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบเจา้ของคนเดียว มีจ านวนพนกังาน 1 - 2 คน และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 1 - 2 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดบัส่งผลมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยมีความเห็นว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ดา้นเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 4.34) ดา้นเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และดา้น
การเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั แสดงผลดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัพจน์ ช่างแต่ง (2552) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
เสถียรภาพทางการเมืองจะส่งผลต่อธุรกิจขนาดเลก็ (บุคลากรนอ้ยกว่า 50 คน) มากกว่าธุรกิจขนาดกลาง (บุคลากร 
50 คนข้ึนไป) ส่วนดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อธุรกิจ คือ ปัจจยัดา้นวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงแค่แรง ส่วนดา้นสังคมท่ี
ส่งผลต่อธุรกิจคือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และดา้นเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อธุรกิจคือ เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลกระทบจากปัจจยัทุกดา้นดงักล่าวจะมีความแตกต่าง 
เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจ าแนกตามขนาดขององคก์รและระยะเวลาท่ีเปิดกิจการ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัสภาพแวดล้อมของธุรกิจ �̅� S.D แปลผล 

ดา้นการเมือง 3.57 0.648 ส่งผลในระดบัมาก 
ดา้นเศรษฐกิจ 3.79 0.570 ส่งผลในระดบัมาก 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 4.53 0.430 ส่งผลในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นเทคโนโลย ี 4.34 0.446 ส่งผลในระดบัมากท่ีสุด 

รวม 4.06 0.523 ส่งผลในระดับมาก 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยมีความเห็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ
ภายใน (ค่าเฉล่ีย 3.92) ดา้นการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.68) และดา้นลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอบุลรัตน์ แจง้เจริญ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ โล
จิสติกส์ท่ีส่งผลต่อมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง พบว่า ระดบัปัจจยั
ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์  พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นมุมมอง
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร รองลงมาคือดา้นมุมมองดา้นลูกคา้ ดา้นมุมมองดา้นการเงิน และดา้น
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ความส าเร็จของธุรกจิ �̅� S.D แปลผล 
ดา้นการเงิน 3.68 0.518 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นลกูคา้ 3.52 0.537 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นกระบวนการภายใน 3.92 0.485 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 4.36 0.521 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 3.87 0.515 เห็นด้วยมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจและผูต้อบแบบสอบถาม กบัความส าเร็จของธุรกิจร้าน
กาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับการศึกษาและจ านวนพนักงานท่ีแตกต่างกันมี
ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสดแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยร้านท่ีมีเจ้าของหรือผูจ้ดัการ
ร้านกาแฟสดท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต แตกต่างจากร้านท่ีมีเจา้ของหรือผูจ้ดัการร้านกาแฟสดท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

ส่วนร้านท่ีมีจ านวนพนกังาน 3 - 4 คน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ดา้นกระบวนการ
ภายใน แตกต่างจากร้านท่ีมีจ านวนพนกังาน 1 – 2 คน และร้านท่ีมีจ านวนพนกังาน 4 คน ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต แตกต่างจากร้านท่ีมีจ านวนพนกังาน 1 – 2 คน 
และ 3 - 4 คน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Sig. = 0.006) และดา้นเทคโนโลยี (Sig. = 0.005) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 แสดงผลดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 1.442 .320  4.498 .000* 
การเมือง .041 .094 .046 .442 .660 
เศรษฐกิจ .147 .093 .169 1.583 .117 
สงัคมและวฒันธรรม .230 .081 .337 2.839 .006* 
เทคโนโลย ี .203 .071 .338 2.863 .005* 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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คุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้
บริการซ ้าของโรงแรมระดบั 4 ดาวขึน้ไปในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 

The Effect of Service Quality on Decision to Revisit the Four-Star Hotel in 
Pattaya, Chonburi During the Covid-19 Situation 

 

ปัณนัชญา  ผลประเสริฐ1 และ ธนธร วชิรขจร2 
Pannatchaya Pholprasert and Assistant Professor Dr.Thanathorn Vajirakachorn 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า
ของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ี
พักแรมโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึน
ไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ30-39 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน  
55,001 บาทข้ึนไป เลือกประเภทห้องพกัแบบ ดีลกัซ์ (Deluxe) มีระยะเวลาในการพกั 2 คืน  และส่วนใหญ่จะจอง
ห้องพกัผา่นเวบ็ไซต ์Online Travel Agency เช่น Agoda, Booking.com, Expedia เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ดา้น
ความเป็นรูปธรรม เก่ียวกบัสถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัพนกังานให้บริการ
ดว้ยความกระตือรือร้น เก่ียวกบั โรงแรมอยูใ่นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั เก่ียวกบัพนกังานสามารถ
ส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาว
ข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรให้บริกำร, กำรตัดสินใจ, กลับมำใช้บริกำรซ ำ้,  โควิด-19 

 

Abstract 
This study focuses on the effect of service quality on decision to revisit the four-star hotel in Pattaya, Chonburi 
during the Covid-19 situation. The objectives of this study include 1) to study four-star hotels in Pattaya, 
Chonburi’s customer behavior 2) to study service quality of four-star hotel during Covid-19 situation and 3) to 
study the effect of service quality on decision to revisit the four-star hotels in Pattaya, Chonburi.  The sample used 
in the study was 400 people. The results showed that respondents were mostly female, 30-39 year-old, with 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 Email: Pannatchaya.bells@hotmail.com 
2 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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bachelor’s degree, and married. Their salary more than 55,001 baht per month and also choose a deluxe room with 
the length of stay for two-night. The hypothesis testing results show that the tangibility related to the cleanliness, 
the assurance related to the eagerness of staff, the hotel is operated by the famous chain, staff can clearly and 
accurately communicate with customer are the factors affecting the decision to revisit four-star hotel in Pattaya, 
Chonburi.  

 
KEYWORDS: Service quality, Decision, Revisit,  COVID -19  
 

1. บทน า 
 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่าง
มาก ซ่ึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดยธุรกิจ
โรงแรม ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยมีการเปล่ียน
รูปแบบไปจากในอดีตท่ีมกัจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและการคมนาคม
ของประเทศไปสู่การลงทุนขยายธุรกิจในจงัหวดัศูนยก์ลางภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวต่าง ๆ  ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง และเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญั (Tourist Destination) ยิ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดั
ต่าง ๆ เติบโตอย่างต่อเน่ือง (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2562) ซ่ึงธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญต่อปัจจยัความ
เส่ียงต่าง ๆ มากมาย ทั้งความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษทั และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกซ่ึงอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษทั ปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั และมีผลท าให้ธุรกิจโรงแรมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้  ถึงแมว้่าการแข่งขันของ
ธุรกิจโรงแรมจะมีความรุนแรงมากข้ึนแต่ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ยงัสามารถรักษาการเติบโตของรายไดเ้ป็นอย่างดี 
ส่วนหน่ึงมาจากคุณภาพการให้บริการท่ีดี โรงแรมเป็นสถานท่ีเพ่ือให้บริการแก่ผู ้เดินทาง โดยเป็นธุรกิจท่ี
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัท่ีสูง ซ่ึงในธุรกิจโรงแรมสามารถดึงดูดรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวได้เป็น
จ านวนมาก แต่การท่ีโรงแรมในเมืองพทัยาจะมีช่ือเสียงและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้าใช้บริการได้ ต้องมีการ
บริหารจดัการท่ีมี มีคุณภาพการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 4-5  นกัท่องเท่ียวจะไวว้างใจเข้า
ไปใชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นระดบัดาวท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งน้ีโรงแรมระดบั 4-5 ดาวในเขตเมืองพทัยาจ าเป็นจะตอ้งสร้าง
ช่ือเสียงในการบริหารจดัการและมีการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ หากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีดีจะมีการบอกปาก
ต่อปาก ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในทางตรงกนัขา้มหากมีการบริหารจดัการท่ีไม่ดี เช่น สถานท่ีสกปรก 
อาหารไม่สะอาด พนกังานแสดงกิริยาไม่เหาะสม เป็นตน้ ก็จะส่งผลให้ผูม้าใชบ้ริการนอ้ยลง และท าให้โรงแรมเสีย
ภาพลกัษณ์อีกดว้ย (อนุรักษ ์ทองขาว, 2561) 

อีกทั้งการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีท าให้รายไดธุ้รกิจโรงแรมลดลงจากปีก่อน 65% เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว
ยกเลิกการเดินทางและการจองห้องพกัต่าง ๆ โรงแรมจึงขาดรายไดแ้ละส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวหดตวัอย่างรุนแรง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้พกัในช่วงเดียวกัน
ของปี พ.ศ.2562 ท าให้เห็นชดัว่าลดลงอย่างต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการท่ีพกัไม่สามารถเปิดให้บริการไดเ้ป็นระยะเวลา
หลายเดือน ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยคนไทยท่ีลดลงร้อยละ 30.77 ซ่ึง
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ถือไดว้่าต ่าสุดในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมาท าให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคญัต่อการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวให้เดินหน้าต่อไปได ้
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) โดยธุรกิจโรงแรมสูญเสียรายไดจ้ากสถานการณ์ดงักล่าวประมาณ 36,196.70  
ถึง 603,855.10 ลา้นบาท ซ่ึงจงัหวดัท่ีสูญเสียรายไดสู้งสุด 5 อนัดบัแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ
กระบ่ี (ศูนยวิ์จยัธนาคารออมสิน, 2563) ในส่วนของผูป้ระกอบการท่ีพกัในจงัหวดัชลบุรีนั้นตอ้งประสบปัญหาอย่าง
หนกัในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจากไม่มีนกัท่องเท่ียวเข้าพกัและไม่สามารถเปิดให้บริการได้เป็น
ระยะเวลานานหลายเดือน ต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมท าให้ธุรกิจท่ีพกักลบัมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีพกัจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้พร้อมท่ีจะรับมือกบัรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่นักท่องเท่ียว
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัแรมโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี 
3. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า

ของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ิมเติมองคค์วามรู้ดา้นวิชาการเก่ียวกบัทฤษฎีคุณภาพการให้บริการมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม

และการท่องเท่ียว   
2. เพ่ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสามารถพฒันาคุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีผลต่อ

การตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
การบริการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้ท่ีดีข้ึน    

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     จากการศึกษาผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml, 
and Berry (1994) องคป์ระกอบคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL 5 ดา้นประกอบดว้ยดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (Tangibility)  ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ดา้นการตอบสนองของการให้บริการ (Responsiveness) 
ด้านการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูรั้บบริการ (Assurance) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของ Dewey (2007) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การรับรู้ถึง
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ความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มูล  3) การประเมินทางเลือก  4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และ Parasuraman 
et al. (1994, อา้งถึงใน ประภสัสรี ศรีวิไลทนต,์ 2562) ไดอ้ธิบายว่า ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการซ ้ า (Repurchase Intention) 
ประกอบด้วย ด้านการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) ด้านความตั้ งใจท่ีจะใช้บริการซ ้ า (Repurchase 
Intention) ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า Anderson, Fornell & Lechmann (1994) ท่ีกล่าวว่า “การกลบัมาใช้
บริการซ ้ าจะข้ึนอยูก่บัการให้บริการคร้ังแรกของผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคเกิดความ พึงพอใจในคร้ังแรกท่ีใชบ้ริการจะ
ส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดี อีกทั้งแนวคิดของ Parasuraman et al. (1994, อา้งถึงใน ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ, 2560) ไดอ้ธิบาย
ว่า ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการซ ้ า (Repurchase Intention) กล่าวคือ การวดัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย  ดา้น
การบอกต่อ  ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการซ ้ า  ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา  ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน และแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ ปรัชญา ปิยะรังสี (2554) พฤติกรรมของผูบ้ริโภควิเคราะห์ไดจ้าก 7 
ค าถาม (6Ws 1H) ดงัน้ีใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who)  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where)  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 
(How) 

ในการศึกษาคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปใน
เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี ได้น าแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ และการตดัสินใจใช้บริการมาเป็น 
ตวัแปรในการวิจยั โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าเน่ืองจากผูม้าใชบ้ริการหากไดรั้บการให้บริการ
ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ไดรั้บการดูแลใส่ใจจากโรงแรมย่อมเป็นผลท าให้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าในอนาคต ดงังานวิจยั
ของ โศภิษฐา เตม็รัตน์ (2561) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ดา้นจะเป็นผลให้ผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า
อีกคร้ัง อีกทั้งงานวิจยัของ ปาริสา ชนะสิทธ์ิ (2561) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการให้บริการจะมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ า
ของผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
 
 

การตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของ
โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมความเป็น
รูปธรรมจบัตอ้งได ้

ดา้นความเช่ือถือได ้

ดา้นการตอบสนอง 

ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ 

ดา้นการเอาใจใส่ 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยในเดือนสิงหาคม 2563 มี

จ านวน 418,485 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) 
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี โดยใช้สูตรทางสถิติ

ค านวณ ของ ยามาเน (Yamane, 1873) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูล 
 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้ากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ท าการ

สร้างขอ้ค าถามให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีตอ้งการศึกษา โดยท่ี
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพกัแรมโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี ส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี และ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี    
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติดว้ยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ย

วิธี Enter พิจารณาค่า p-value ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ แบบ Enter ของคุณภาพการให้บริการกับการตดัสินใจกลบัมาใช้
บริการซ ้ า 

คุณภาพการให้บริการ 
การตดัสินใจกลับมาใช้บริการซ ้า 

B SE. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.334 0.654    
ด้านความเป็นรูปธรรม (TAN)      
1. ท่ีตั้งโรงแรมอยูใ่นบริเวณท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก -0.003 0.039 -0.004 -0.079 0.94 
2. สถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย 0.104 0.042 0.142 2.503 0.01* 
3. โรงแรมมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้พกัและ
แจง้ออก 

0.044 0.035 0.059 1.268 0.21 

4. พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมมีความพร้อมและให้ความ
ช่วยเหลือผูม้าใชบ้ริการอยา่งเตม็ใจ 

-0.038 0.043 -0.052 -0.903 0.37 

5. มีเอกสารอธิบายตารางเวลาและวิธีท าความสะอาดภายในห้องพกั -0.013 0.034 -0.019 -0.391 0.70 
6. มีการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สระว่ายน ้า ห้องออก
ก าลงักาย เป็นตน้ 

0.002 0.028 0.003 0.060 0.95 

7. มีป้ายเตือนการลา้งมือภายในห้องน ้าภายในโรงแรม 0.023 0.026 0.033 0.876 0.38 
8. มีการติดตั้งเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอลไ์วใ้นบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง 0.015 0.027 0.022 0.549 0.58 
9. มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับวดัอุณหภูมิร่างกาย เช่น เคร่ืองวดั
อุณหภูมิร่างกายแบบพกพา หรือเคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรด เป็นตน้ 

-0.043 0.043 -0.045 -1.012 0.31 

10. มีการจดัเตรียมถงัขยะส าหรับขยะท่ีอาจติดเช้ือในแต่ละห้อง 0.015 0.043 0.017 0.354 0.72 
ด้านความเช่ือถือได้ (REL)      
1. พนกังานแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์มของโรงแรมท าให้มีความ
น่าเช่ือถือ 

-0.038 0.037 -0.032 -1.015 0.31 

2. พนกังานสามารถให้ค าแนะน าและตอบขอ้สงสยัของผูม้าใชบ้ริการได้
อยา่งถูกตอ้ง 

-0.009 0.036 -0.008 -0.260 0.80 

3. พนกังานให้ค าแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัการเขา้พกัภายในโรงแรมอยา่ง
ชดัเจน 

0.014 0.047 0.010 0.292 0.77 

4. โรงแรมมีการบริหารและการจดัการท่ีดี -0.018 0.030 -0.020 -0.610 0.54 
5. ระบบการจองห้องพกัท่ีมีประสิทธิภาพ -0.029 0.043 -0.024 -0.680 0.50 
6. การช าระเงินมีความถูกตอ้ง -0.004 0.044 -0.004 -0.100 0.92 
7. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 

0.015 0.046 0.011 0.317 0.75 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ แบบ Enter ของคุณภาพการให้บริการกับการตดัสินใจกลบัมาใช้
บริการซ ้ า (ต่อ) 

คุณภาพการให้บริการ 
การตดัสินใจกลับมาใช้บริการซ ้า 

B SE. Beta t Sig. 
8. พนกังานสามารถอธิบายถึงการปฏิบติัตวัอยา่งปลอดภยัในขณะเขา้พกั
ในโรงแรม 

-0.016 0.027 -0.017 -0.579 0.56 

ด้านการตอบสนอง  (RES)      
1. มีการให้บริการอยา่งครบวงจร และสามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา -0.008 0.029 -0.009 -0.279 0.78 
2. สามารถเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ภายในโรงแรมไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ยุง่ยาก 0.003 0.046 0.002 0.068 0.95 
3. พนกังานมีจ านวนเพียงพอ สามารถดูแลให้บริการผูม้าใชบ้ริการได้
อยา่งทัว่ถึง 

0.021 0.036 0.019 0.594 0.55 

4. พนกังานติดต่อประสานงานกลบัอยา่งรวดเร็ว เม่ือไดรั้บการติดต่อ
จากผูม้าใชบ้ริการ 

0.005 0.050 0.004 0.108 0.91 

5. พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของผูม้าใชบ้ริการ 0.075 0.048 0.053 1.546 0.12 
6. พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วหากพบผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ความเส่ียง 

-0.022 0.028 -0.023 -0.782 0.44 

7. มีการจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและมีจุดวางเจลแอลกอฮอลใ์ห้แก่ผูม้า
ใชบ้ริการ 

0.073 0.113 0.021 0.644 0.52 

ด้านการให้ความเช่ือมั่น (ASS)      
1. พนกังานให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น 0.115 0.038 0.146 3.068 0.00*** 
2. โรงแรมอยูใ่นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั 0.175 0.046 0.214 3.826 0.00*** 
3. พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 0.116 0.029 0.170 3.962 0.00*** 
4. พนกังานโรงแรมสามารถส่ือสารกบัผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน 
และถูกตอ้ง 

-0.002 0.034 -0.004 -0.073 0.94 

5. มีระบบลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือเก็บขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการใน
โรงแรม (ไทยชนะ) 

0.008 0.043 0.013 0.188 0.85 

6. พนกังานประจ าเคาน์เตอร์จะสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาใน
การปฏิบติังานภายในโรงแรม 

-0.043 0.053 -0.068 -0.815 0.42 

7. มีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนการเขา้พกัท่ีโรงแรม 0.037 0.041 0.061 0.902 0.37 
ด้านการเอาใจใส่ (EMP)      
1. พนกังานให้ความเสมอภาคแก่ผูม้าใชบ้ริการแต่ละคนโดยเท่า
เทียมกนั โดยให้บริการตามล าดบั ก่อน-หลงั 

0.009 0.025 0.014 0.376 0.71 

2. พนกังานให้ความส าคญักบัขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียน -0.047 0.032 -0.076 -1.492 0.14 
3. พนกังานให้ความดูแล ใส่ใจ ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 0.095 0.030 0.156 3.197 0.00*** 
4. พนกังานมีความเอ้ืออาทรต่อลูกคา้แต่ละคน 0.191 0.034 0.210 5.670 0.00*** 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ แบบ Enter ของคุณภาพการให้บริการกับการตดัสินใจกลบัมาใช้
บริการซ ้ า  (ต่อ) 

คุณภาพการให้บริการ 
การตดัสินใจกลับมาใช้บริการซ ้า 

B SE. Beta t Sig. 
5. มีการท าความสะอาดและเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวั ผา้เชด็
เทา้ทุกวนัตลอดการเขา้พกัในโรงแรม 

0.251 0.040 0.243 6.264 0.00*** 

6. มีการท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลางส าหรับผูท่ี้เขา้พกัดว้ยน ้ายา
ฆ่าเช้ืออยา่งสม ่าเสมอ 

-0.113 0.040 -0.081 -2.812 0.01* 

R = 0.851, R2 = 0.724, Adj R2 = 0.695, SEE. = 0.384, F = 24.901, Sig = 0.00 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม ในประเดน็ สถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ในประเด็น พนกังานให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น   โรงแรมอยู่ในเครือโรงแรมท่ีมี
ช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั และ  พนักงานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้อย่างชดัเจนและถูกต้อง  ด้านการเอาใจใส่ 
ประเด็นพนกังานให้ความดูแล ใส่ใจ ผูม้าใชบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ มีความเอ้ืออาทรต่อลูกคา้แต่ละคน มีการท า
ความสะอาดและเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดเทา้ทุกวนัตลอดการเขา้พกัในโรงแรม มีการท าความสะอาด
พ้ืนท่ีส่วนกลางส าหรับผูท่ี้เขา้พกัดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ืออยา่งสม ่าเสมอมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของ
โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ขณะท่ีคุณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนอง ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 
4.2 อภิปรายผล 

 
1. พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัแรมโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เลือกประเภทห้องพกัแบบ ดีลกัซ์ (Deluxe) มีระยะเวลาในการพกั 2 คืน  และส่วนใหญ่จะจองห้องพกัผ่าน
เวบ็ไซต ์Online Travel Agency เช่น Agoda, Booking.com, Expedia เน่ืองจากเมืองพทัยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใกล้
กรุงเทพฯ และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวรวมถึงชาวต่างชาติทั้งในเร่ืองของสภาพแวดล้อม สถานท่ีท่องเท่ียว 
อาหาร ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจึงนิยมท่องเท่ียวในเมืองพทัยาในช่วงวนัหยุด ซ่ึงปัจจุบนัการจองห้องพกัผ่านเว็บไซตท่ี์
คอยอ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวท าให้เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชลลดา มงคลวนิชและรัตนาภรณ์ ชาติวงศ ์(2560) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของฝ่าย
ตอ้นรับส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้พกัเป็นระยะเวลา 2 คืนและจองห้องพกัผ่าน
เวบ็ไซต ์และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อธิชา  อยัยะศิริ (2558) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่านกัท่องเท่ียวเลือกวิธีการส ารอง
ห้องพกัผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด อีกทั้งงานวิจยัของ ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้
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บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตพ้ืนท่ี อ  าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้พกั
ในโรงแรมเป็นระยะเวลา 2 คืน 

2. คุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการซ ้ าของ
โรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า สถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย พนกังานให้บริการ
ดว้ยความกระตือรือร้น โรงแรมอยู่ในเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกค้าได้
อยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง  ให้ความดูแล ใส่ใจ ผูม้าใชบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ  พนกังานมีความเอ้ืออาทรต่อลูกคา้แต่ละ
คน  มีการท าความสะอาดและเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดเทา้ทุกวนัตลอดการเขา้พกัในโรงแรม และ มีการ
ท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลางส าหรับผูท่ี้เขา้พกัดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ืออย่างสม ่าเสมอมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้
บริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เป็นเพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้นกัท่องเท่ียวค านึงถึงมาตรการการป้องกนัของโรงแรมแต่ละแห่งเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีภาครัฐ 
โดยจะต้องมีการจัดให้มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีสนับสนุนให้เกิดสุขอนามยัส่วนบุคคล เช่น 
กระดาษช าระ ถงัขยะ ท่ีไม่ตอ้งสมัผสั สบู่เหลวลา้งมือ แอลกอฮอลล์า้งมือท่ีตอ้งประกอบดว้ย 70% แอลกอฮอล ์น ้ายา
ท าความสะอาด ผา้ใชค้ร้ังเดียวท้ิง ส าหรับผูท่ี้ตอ้งท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีท างาน การจดัเตรียมหน้ากากอนามยั 
และติดตั้งเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์เจลลา้งมือท่ีมีแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 70% ข้ึนไปไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง เช่น ล็
อบบ้ี ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักาย ประตูทางเขา้ออก หรือหนา้ลิฟท ์เป็นตน้ เพ่ือให้บริการแก่แขกรวมถึงพนักงาน
ของโรงแรม ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือระหว่างบุคคลได ้ขณะเดียวกนัโรงแรมจะตอ้งเพ่ิมความ
ตระหนกัให้กบัพนกังานท าความสะอาดถึงความเส่ียงในการปนเป้ือนเช้ือ โดยให้ความส าคญัในการป้องกนัตนเอง 
เช่น การสวมหน้ากากอนามยัและถุงมือยางขณะปฏิบติังาน และการดูแล ท าความสะอาดส่ิงของท่ีใชง้านบ่อย ๆ เช่น 
รีโมท สวิตชไ์ฟ แกว้น ้าด่ืม โทรศพัท ์หวัเตียง และมือจบัประตู เป็นตน้ และจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเบ้ืองต้นของ
ทุกสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA สอดคลอ้งกบั วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ ์(2562)  ศึกษา คุณภาพการบริการ
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษาพ้ืนท่ีส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ภาค 203 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการกลบัมาใช้
บริการธนาคารซ ้ า งานวิจยัของ พนิตนนัท์ แซ่ว่าง (2557) ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมตั้งแต่ระดบั 3 ดาวลงมาในนครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจในการใช้บริการซ ้ า 
สอดคลอ้งกบั จิราภา  มารุตะวงษ์ (2561) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ไลน์แมน 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไลน์แมน อีกทั้ง
งานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
ผลิตภณัฑ์อาหารผ่านผูใ้ห้บริการ Food Panda Application ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการด้านความเป็น
รูปธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผ่านผูใ้ห้บริการ Food Panda Application 

2.1 คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 
ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากภาครัฐไดก้ าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดไว้
อยา่งชดัเจนเพ่ือให้ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการตามมาตรการดงักล่าว โดยจะตอ้งมีการจดัเตรียมถงัขยะส าหรับขยะท่ี
อาจติดเช้ือในแต่ละห้อง และตอ้งมีการจดัวางเคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายแบบพกพา หรือเคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรด 
การมีบริการเจลแอลกอฮอล ์ไวใ้ห้บริการแก่นกัท่องเท่ียว อีกทั้งสถานประกอบการจะตอ้งคอยท าความสะอาดและ
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ฆ่าเช้ือโรคเป็นประจ า พร้อมทั้งการให้นกัท่องเท่ียวลงทะเบียนไทยชนะเพ่ือเป็นการลงทะเบียนเขา้พกั สอดคลอ้งกบั 
ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ศึกษาภาพลกัษณ์และคุณภาพการให้บริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ า
โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่านกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป 
(2561) ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัหนองคาย พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการ
บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมในระดบัมาก 

2.2 คุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือถือไดมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 
ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากการสร้างความน่าเช่ือถือในช่วงสถานการณ์ดงักล่าวผูป้ระกอบการ
โรงแรมจึงตอ้งมีการบริหารและการจดัการท่ีดี  โดยจดัอบรมให้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ศึกษาภาพลกัษณ์และคุณภาพการ
ให้บริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ พบว่านกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบั ภทัราวดี ติณรัตน์ (2560) ศึกษาคุณภาพการให้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2561) ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย พบว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือถือไดใ้นระดบัมาก 

2.3 คุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาว
ข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเน่ืองจากการบริการท่ีจะตอ้งคอยเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขา้พกั ซ่ึงผูป้ระกอบการมีการจดัเตรียมหน้ากากอนามยัและมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผูม้าใช้บริการ โดย
พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วหากพบผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความเส่ียงในการเขา้พกัพร้อมหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ศึกษาภาพลกัษณ์และคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
พบว่านกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณฏัฐพงษ ์ฉายแสงประทีป (2561) ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัหนองคาย พบว่า นกัท่องเท่ียว
มีความเห็นต่อคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนองในระดบัมาก 

2.4 คุณภาพการบริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 
4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากผูป้ระกอบการด าเนินการตามมาตรการของนโยบายภาครัฐจึงเน้น
ย  ้าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัจะตอ้งมีระบบลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือเก็บขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการในโรงแรม (ไทยชนะ) 
ทุกคร้ัง อีกทั้งผูป้ระกอบการได้ก าหนดกฎระเบียบส าหรับพนักงานโดยพนักงานจะสวมหน้ากากอนามยัตลอด
ระยะเวลาในการปฏิบติังานภายในโรงแรม และตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนการเขา้พกัท่ีโรงแรมทุกคร้ัง
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ศึกษาภาพลกัษณ์และคุณภาพ
การให้บริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ พบว่านักท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเช่ือมัน่ อยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบั ภทัราวดี ติณรัตน์ (2560) ศึกษาคุณภาพการให้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่านกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2561) ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวดัหนองคาย 
พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ในระดบัมาก 

2.5 คุณภาพการบริการ  ดา้นการเอาใจใส่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาว
ข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดก้ าหนดให้มีการท าความสะอาดและเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน 
ผา้เชด็ตวั ผา้เชด็เทา้ทุกวนัตลอดการเขา้พกัในโรงแรม  และยงัมีการท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลางส าหรับผูท่ี้เข้าพกั
ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ืออยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งการให้บริการท่ีเท่าเทียมกนัแก่นกัท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัโสภิษฐา  เตม็รัตน์ 
(2561) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าในโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการเอาใจใส่อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ศึกษา
ภาพลกัษณ์และคุณภาพการให้บริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ ้ าโรงแรมขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่านกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเอาใจ
ใส่อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฏัฐพงษ ์ฉายแสงประทีป (2561) ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจ
โรงแรมในจงัหวดัหนองคาย พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการ ดา้นการเอาใจใส่ในระดบัมาก 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายได ้55,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน ทั้งน้ีในการเลือกประเภทห้องพกั
ส่วนใหญ่เลือกห้องพกัแบบ ดีลกัซ์ (Deluxe) ซ่ึงจะเขา้พกัเป็นเวลา 2 คืน จองผ่านเว็บไซต์ Online Travel Agency 
และมีความคิดเห็นระดบัมากต่อคุณภาพการบริการทั้งภาพรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้น
ความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนอง ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดา้นการเอาใจใส่ มีการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า
ในระดบัมาก  ทั้งน้ีด้านความเป็นรูปธรรม เก่ียวกับสถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย ด้านการให้ความเช่ือมัน่ 
เก่ียวกบัพนกังานให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น เก่ียวกบั โรงแรมอยูใ่นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั 
เก่ียวกบัพนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้อย่างชดัเจนและถูกตอ้ง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการ
ซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ขณะท่ี  ดา้นความเช่ือถือได ้และ ดา้นการตอบสนอง 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 

6.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
 

6.1 จากผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น
ผูป้ระกอบการโรงแรมควรให้ความส าคญัต่อการรักษาคุณภาพการให้บริการ การรักษามาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 เพ่ือสร้างความมัน่ใจและจูงใจให้นกัท่องเท่ียว
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการซ ้ าในอนาคต 

6.2  จากผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อพนกังานมีความเอ้ืออาทรต่อลูกคา้แต่ละคน ดงันั้น
ผูป้ระกอบการโรงแรมควรมีการประเมินผลการให้บริการของพนักงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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6.3 จากผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อการท าความสะอาดและเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ผา้เชด็ตวั ผา้
เชด็เทา้ทุกวนัตลอดการเขา้พกัในโรงแรม ดงันั้นผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งประเมินผลการให้บริการในส่วนของ
โรงแรม เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของภาครัฐท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งควรจดัพ้ืนท่ีส่วนกลางให้มีการเวน้
ระยะห่างเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจและรู้สึกปลอดภยัเม่ือเขา้มาใชบ้ริการภายในโรงแรม 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้. (2562). ธุรกิจโรงแรมในภำคใต้. สืบคน้เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2563, จาก 

https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic2562/T26/T26_201909.pdf.  
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี. (2561). ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผา่น 

ผูใ้ห้บริการ Food Panda Application. วำรสำรกำรจัดกำรสมยัใหม่, 16(1), 153-162. 
จิราภา  มารุตะวงษ.์ (2561). คุณภำพกำรบริกำรท่ีมอิีทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำร ไลน์แมน. เชียงราย : 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
ชลธิชา เตชวชัรมงคล. (2559). กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโรงแรม ระดับ 5 ดำว ในเขตพืน้ท่ี อ ำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ.   
ชลลดา มงคลวนิช. (2560). ควำมคำดหวังและกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรของฝ่ำยต้อนรับส่วนหน้ำในโรงแรม 5 

ดำว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสยาม. 
ณฏัฐพงษ ์ฉายแสงประทีป. (2561). คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัหนองคาย. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 98(13), 98-106. 
ปรียาภรณ์ หารบุรุษ. (2557). ภำพลักษณ์และคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรมท่ีส่งผลต่อกำรตัง้ใจใช้บริกำรซ ำ้

โรงแรมขนำดกลำงในเขตกรุงเทพมหำนคร ของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ.   
ไพนิตนนัท ์แซ่ว่าง. (2557). ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมตั้งแต่ระดบั 

3 ดาวลงมาในนครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วำรสำร มทร.อีสำน. 
1(1), 55-65. 

ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ. (2560). คุณภำพกำรบริกำรอิเลก็ทรอนิกส์ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน กรณีตัวอย่ำง
ของแอปพลิเคช่ันกระเป๋ำเงินบนโทรศัพท์มือถือ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภทัราวดี ติณรัตน์. (2560). คุณภาพการให้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ .(2562). คุณภำพกำรบริกำรท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจท่ีจะใช้บริกำรซ ำ้ของลกูค้ำธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ จ ำกัด (มหำชน) กรณีศึกษำพืน้ท่ีส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร ภำค 203. นครปฐม: มหาวิทยาลยั
ศิลปากร. 

โศภิษฐา  เต็มรัตน์. (2561). คุณภำพกำรบริกำรท่ีส่งผลต่อกำรกลบัมำใช้บริกำรซ ำ้ในโรงแรมระดับ 5 ดำวในเขต
กรุงเทพมหำนคร. นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

อนุรักษ ์ทองขาว. (2563). แนวทางการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณของส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมบริการ. วำรสำรวิทยำลัยดสิุตธำนี. 14(2), 641-654. 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1417 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อธิชา  อยัยะศิริ. (2558). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวสิงคโปร์ในอ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. ชลบุรี : มหาวิทยาลยับูรพา. 

Ahmed, I., Shankat, M. Z., Nawaz, M. M., Ahmed, N., & Usman, A. (2011). Determinants of the satisfaction 
and repurchase intentions of users of short messenger services SMAS A study in the telecom sector of 
Pakistan. International Journal of Management, 28(3 Part 1), 763–772.  

Anderson, W. E., Fornell, C. R., & Lehmann, D. (1994 ). Customer satisfaction market share and profitability 
finding from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53–66.  

Dewey, J. (2007). How We Think. New York : Cosimo. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. (1994). Reassessment of Expectation of Comparison 

Standard in Measuring Service Quality : Implication for Further Research. Journal of Marketing 58 
(January), pp. 111-124 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1418 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภณัฑ์ป้องกนัน ้าร่ัวซึมในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Relationship Between Marketing Mix Factors and Customers’ Buying Decision 
Process Of Waterproofing Products In Modern Construction Material Store In 

Bangkok  
 

ปาริชาติ เปรมวิชัย1 และช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ2 
Parichat Premwichai and Chuenjit Changchenkit 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกันน ้ าร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป และมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ป้องกันการร่ัวซึมในร้านวสัดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ จ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ต่างกนัมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึมใน
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กระบวนกำรตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์, ร้ำนค้ำวัสดกุ่อสร้ำงแบบใหม่, ผลิตภัณฑ์
ป้องกันน ำ้ร่ัวซึม 
 

Abstract 
This research aimed to study the Relationship Between Marketing Mix Factors and Customers’ Buying Decision 
Process Of Waterproofing Products In Modern Construction Material Store In Bangkok. The sample group used in 
this study is 400 people who are over the age of 18 and have been interested in waterproofing products at new building 
materials stores over the past year. The information was collected by using an online questionnaire as a tool for data 
collection the statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and multiple 
regression analyzes. The statistical significance level was set at 0.05 level. Personal factors are gender, age, average 
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monthly income and housing characteristics. They were interested in different marketing mix factors for buying 
waterproofing products in new construction material shops in Bangkok and personal factors such as average monthly 
income and housing characteristics different, there are different processes to decide to buy waterproofing products in 
new construction material shops in Bangkok.  
 

Key Words: Marketing mix, Product purchase decision process, New building material shops, Waterproofing 
products 
 

1. บทน า 
 
วสัดุก่อสร้างประเภทผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมของน ้ า เป็นวสัดุประเภทเคมีภณัฑก่์อสร้างซ่ึงมีความจ าเป็นใน

งานก่อสร้างอาคารส านกังาน ท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุด งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานของประเทศ รวมถึงงาน
ก่อสร้างบา้นส าหรับผูอ้ยู่อาศยั จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นพิเศษ และเป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความส าคญัในการ
ใชง้านเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการเสียหาย จากปัญหาจากการร่ัวซึมของน ้ าท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเขา้อยู่อาศยั หรือการ
ใชง้านต่าง ๆ ซ่ึงวสัดุป้องกนัการร่ัวซึมน้ี จดัอยูใ่นกลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นการป้องกนัการเกิดความเสียหายในอนาคต 
วสัดุป้องกนัน ้าร่ัวซึม เป็นวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างโดยเร่ิมตั้งแต่งานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างบริเวณภายใน
อาคาร บริเวณภายนอกอาคาร รวมถึงหลงัคา ดาดฟ้าและระเบียงของอาคาร นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ท่ีมาจากผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั และชอบความสะดวกและตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ ท า
ให้หนัมาซ้ือสินคา้จากร้านคา้วสัดุก่อสร้างเองเพ่ือน าไปใชแ้ละติดตั้งเองอีกดว้ย (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2564) 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาความส าคญัของตลาดผูบ้ริโภคในกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัซึม ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
นั้น มีสดัส่วนในตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง และประกอบยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงในการใช ้Social Media จึงท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงการเปล่ียนแปลงในการปรับตวัของธุรกิจค้าปลีก และการท่ี
ผูบ้ริโภคมีความสะดวกท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ในการเลือกผลิตภณัฑ์การก่อสร้างไดด้ว้ยตวัของผูบ้ริโภคเอง จึงท า
ให้ผู ้ค้นคว้าสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือตอ้งการทราบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้าร่ัวซึมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ 2) กระบวนการในตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ 
3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) กระบวนการในตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกันน ้ า
ร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 5) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้าง
แบบใหม่กบักระบวนการในตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1420 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 1) ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมของ
ผูบ้ริโภคในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ2) ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา และรายได ้มีความส าคญัต่อนกัการ
ตลาดเพราะเก่ียวพนักบัอุปสงค์ในตวัสินค้า การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของ
ตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคญัลง (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล, 2545)  

Kotler (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้าย
ตอ้งมอบ ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ในส่วนของชยัสิทธ์ิ จิญกาญจน์ 
(2558) กล่าวว่า ดา้นคุณค่าของสินคา้ ดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นเทคโนโลยีของสินคา้ ดา้นคุณภาพของสินคา้มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ของผู้บริโภค ด้านราคา (Price) 
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกบัราคาของบริการนั้น ถา้
คุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั ในส่วนของธีรยุทธ์ เรืองศิริวฒัน์ และสุธรรม พงศ์
ส าราญ (2561) กล่าวว่า ความส าคญัต่อเง่ือนไขการช าระเงินมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างให้
ความส าคญัต่อปัจจัยในระดบัมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ซ่ึงจะตอ้ง พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ ในส่วนของธนบดี วายุวฒันศิริ 
(2561) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ดูโฮมของ
ผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ช้บริการ เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของ
การตลาดสายสัมพนัธ์ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ในส่วนของธีรยุทธ์ 
เรืองศิริวฒัน์ และสุธรรม พงศ์ส าราญ (2561) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือ
วสัดุก่อสร้างให้ความส าคญัต่อปัจจยัในระดบัมาก ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) เป็นการแสดง
ให้ เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 
ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็วลูกคา้ควรไดรั้บ ดา้นกระบวนการ (Process) เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการ
ให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ในส่วนของ Dixit (2009) ท่ีกล่าวว่า ความ
น่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ ความปลอดภยั ราคา ความประหยดเช้ือเพลิง การบริการหลงัการขาย และการให้ส่วนลด 
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ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประมาณ 6 เดือน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคใน
ประเทศอินเดีย 

Kotler (2016) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจแยกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน เร่ิมตน้จากการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ หมายถึง ร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีมีการบริหาร จดัการตั้งแต่หน้าร้านจนถึงหลงัร้านท่ี
เป็นระบบและมกัใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีวสัดุ ก่อสร้างหลากหลายครบวงจรให้เลือกในแห่งเดียวตั้งแต่วสัดุ
ก่อสร้างพ้ืนฐาน วสัดุซ่อมแซม /ตกแต่งบา้น รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัมี
การขยายสาขาเพ่ือรองรับลูกคา้ใหม่ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และก าลงัแข่งขนัดา้น บริการหลงัการขายระหว่าง
กนัมากข้ึน เช่น งานบริการซ่อมแซม  

การศึกษาผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด รายการศึกษา และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษา 
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าตวัแปรมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี 

 

 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ                                                                                                          
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. อาชีพ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ป้องกันน ้าร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคลากร หรือพนกังาน 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
                                                 (Kotler, 2016) 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกัน
น ้าร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ 
3. การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
                                                 (Kotler, 2016) 
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สมมติฐานการวจิยั  
 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ป้องกนัน ้าร่ัวซึม ในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการะบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึม ในร้านคา้

วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึม

ในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอาย ุ25 ปีข้ึนไปและท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑป้์องกนัการ
ร่ัวซึมในร้านวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ท่ีถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด เน่ืองจากไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีมีความสนใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมในร้านวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในช่วง
ท่ีท าการศึกษา จ านวน 400 ราย โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวกเลือกตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งลิงคท่ี์ส่งผ่านช่องทาง
ไลน์ (Line) ไปให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นด้วยวิธีการของ Cronbach 
(Cronbach, 1990) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึมเท่ากบั 0.958 และกระบวนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการ
ร่ัวซึมเท่ากบั 0.958 ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติและเสนอ
ผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติ  

ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีได้แบบสอบถามมารวบรวมแล้ววิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทางสถิติ ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และส่วนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้าง
แบบใหม่ สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วนท่ี 4 การทดสอบ
สมมติฐาน สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 

4.  ผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.75 มีอายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 54.25 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 80.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทั ร้อยละ 97.50 และมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว ร้อยละ 74.50 
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ระดบัความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การตดัสินใจซ้ือ การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ การตระหนกัถึง
ความตอ้งการ และการคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการ
เลือกซ้ือผลติภณัฑ์ป้องกนัน า้ร่ัวซึม 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

อาชีพ ลกัษณะที่
อยู่อาศัย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.083 0.026* 0.018* 0.096 0.278 0.026* 
2. ดา้นราคา 0.083 0.016* 0.146 0.049* 0.611 0.042* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.013* 0.004* 0.115 0.062 0.812 0.020* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.068 0.017* 0.105 0.025* 0.996 0.042* 
5. ดา้นพนกังาน 0.022* 0.002* 0.051 0.152 0.454 0.002* 
6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.014* 0.008* 0.102 0.036* 0.336 0.009* 
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ 0.054 0.021* 0.031* 0.085 0.645 0.002* 

รวม 0.028* 0.006* 0.054 0.048* 0.772 0.008* 
หมายเหตุ: *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ต่างกนัมีความสนใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ป้องกนัน ้าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์ป้องกนัน า้

ร่ัวซึมในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

อาชีพ ลกัษณะที่
อยู่อาศัย 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ 0.130 0.082 0.111 0.010* 0.716 0.019* 
2. การคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ 0.068 0.276 0.186 0.085 0.809 0.040* 
3. การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ 0.064 0.029* 0.111 0.056 0.624 0.033* 
4. การตดัสินใจซ้ือ 0.050* 0.089 0.539 0.062 0.604 0.041* 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.104 0.181 0.173 0.101 0.877 0.128 

รวม 0.067 0.092 0.190 0.042* 0.750 0.035* 
หมายเหตุ: *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบ
ใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 
ต่างกนัมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกันการร่ัวซึมใน

ร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.133 0.072  1.831 0.068 
X1 ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.140 0.041 0.144 3.401 0.001* 
X2 ดา้นราคา 0.029 0.047 0.030 0.618 0.537 
X3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.119 0.054 0.123 2.222 0.027* 
X4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.238 0.044 0.250 5.349 0.000* 
X5 ดา้นพนกังาน 0.005 0.046 0.006 0.112 0.911 
X6 ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.083 0.056 0.085 1.469 0.143 
X7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ 0.341 0.043 0.359 7.853 0.000* 

R2 =   0.883, Adjusted R2 = 0.881, F = 422.051, Significant = 0.000, Number of observations = 400  
 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) แสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมใน
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นสมการท่ีเหมาะสมท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรตาม ซ่ึงสามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการ คือ 

 

    Y    = 0.133 + 0.140 (X1) + 0.119 (X3) + 0.238 (X4) + 0.341 (X7) 
เม่ือ Y   =  การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเกรุงเทพมหานคร  

 X1   =   ดา้นผลิตภณัฑ ์
X3   =   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
X4   =   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
X7   =   ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ 
 

ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบักระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนตวัแปรท่ี
เหลือ คือ ดา้นราคา ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือก
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ซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนค่า Adjusted R Square 
เท่ากบั 0.881 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านส่ิงแวดล้อมและกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากบัร้อยละ 88.10 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุป อภปิรายผลวจิัย 
 

กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.75 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 54.25 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 80.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษทั ร้อยละ 97.50 และมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว ร้อยละ 74.50 

ระดบัความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การตดัสินใจซ้ือ การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ การตระหนกัถึง
ความตอ้งการ และการคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยู่
อาศยั ต่างกนัมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกนัมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านค้า
วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ต่างกนัมี
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัมีความสนใจใน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านส่ิงแวดล้อมและกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ป้องกันการร่ัวซึมในร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอด
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ป้องกันการร่ัวซึมในร้านค้าว ัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนบดี วายวุฒันศิริ (2561) ท่ีกล่าวว่า การเช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้
คุณภาพตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ดูโฮมของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ป้องกันการร่ัวซึมในร้านค้าว ัสดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉตัรแก้ว ชิมะบุตร (2558) ท่ีกล่าวว่า ร้านคา้
วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมมี ความไดเ้ปรียบในดา้นท าเลท่ีตั้ง มีท าเลท่ีตั้งของร้านอยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน แต่เน่ืองจาก
สินคา้ของแต่ละร้านมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ดงันั้นท าเลท่ีตั้งและตน้ทุนดา้นธุรกรรมจึงสามารถท าให้สินคา้ของแต่ละ
ร้านมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกและการปรับตวัของร้านคา้วสัดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิม นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉตัรแก้ว ชิมะบุตร (2558) ท่ีกล่าวว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจ
ซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกและการปรับตวัของร้านค้าวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ป้องกันการร่ัวซึมในร้านค้าว ัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัสิทธ์ิ จิญกาญจน์ (2558) ท่ีกล่าวว่า ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภค และดา้นวิถีทางของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ส่วนตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหลือ 
คือ ดา้นราคา ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป้์องกนัการร่ัวซึมในร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

6. ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 

ก. การประยุกต์ใช้ผลวิจยั 
1.  กลยทุธ์ดา้นราคา ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑก์นัน ้ าร่ัวซึม

ควรก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและมีความเหมาะสมตามคุณภาพของสินค้าหรือมีราคาท่ี
ประหยดักว่าเม่ือมีการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นระบบ คือเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์รวมกบัสินคา้ท่ีใชเ้ก่ียวเน่ืองกนั เช่นน ้ ายารองพ้ืน 
แผน่เทปส าหรับอุดปิดรอยต่อ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามท่ีอยูบ่า้นแฝด และทาวเฮาส์ ซ่ึงให้ความส าคญัดา้นราคา  

2. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผลิตภณัฑท่ี์เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ตามท่ีอยู่
อาศัย บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ซ่ึงให้ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ป้องกันน ้ าร่ัวซึม โดยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ป้องกันน ้ าร่ัวซึม ควรกระจายสินค้าให้มีจัด
จ าหน่ายหลายช่องทาง หาซ้ือง่ายมีทุกร้านคา้ มีโชวรู์มเพ่ือโชวข์ ั้นตอนการท างานของการท าระบบป้องกนัการร่ัวซึม 
เพ่ือจะช่วยให้ลูกคา้เขา้ใจและตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไดง่้ายข้ึน และเหมาะสมกบัความตอ้งการซ่ึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่อาศยั บา้นแฝด และทาวน์เฮาส์ จะเลือกซ้ือสินคา้ช่องทางร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่น้ี 
เพราะว่าร้านวสัดุก่อสร้างแบบใหม่น้ีมีความต่างจากร้านอ่ืน และมีไม่เหมือนร้านวสัดุก่อสร้างรูปแบบดั้งเดิม ก็คือ 
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ราคา จะเห็นไดว้่าตวัคะแนนของในกลุ่มตวัอย่างท่ีเราไดม้า เราเช่ือว่าเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ทั้ง Online และ
ร้านวสัดุ  โดยกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

4. กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญัในส่วนของการแนะน า และสาธิตการใชง้าน จดัท า วีดีโอสาธิตสินคา้ผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึม
ควร โดยเนน้การท าตลาดเชิงรุก โครงการท่ีมีผูเ้ขา้อยูอ่าศยั แลว้ 2 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นบา้นแฝดกบับา้นทาวน์เฮาส์ การจดั
รายการส่งเสริมการขาย เช่น การแถมอุปกรณ์การท างาน การสะสมยอดซ้ือ และการไดรั้บส่วนลดในการซ้ือในคร้ัง
ต่อไป มีการโฆษณาผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ โดยกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  

5. กลยทุธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ผูป้ระกอบการควร
ให้ความส าคญัในส่วนของผลิตภณัฑ์ป้องกันการร่ัวซึมต้องไม่มีสารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานท่ีตั้งโชว์
ผลิตภณัฑ์มีความสะอาดและเป็นระเบียบ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่อาศยับา้นทาวเฮาส์ และบา้นแฝดจะให้ความสนใจ
ในกลยุทธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ โดยกลยุทธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  

6. กลยุทธ์ดา้นพนกังาน ธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีจ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์กันร่ัวซึมควรให้ความส าคญัใน
ส่วนของพนกังานท่ีสามารถให้ค าแนะน าประเภทของผลิตภณัฑก์นัซึมตามลกัษณะของการใชง้านไดอ้ย่างดี ควรจดั
อบรมและพฒันาความรู้พนักงานให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ในแต่ละชนิด และการติดตั้งผลิตภณัฑ์กันซึมเพ่ือ
สามารถให้ค าแนะน าลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

7. กลยทุธ์ดา้นกระบวนการธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑก์นัร่ัวซึมควรให้ความส าคญัใน
ส่วนของการบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์กันซึมให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และไม่มีความเสียหาย มีวิธีการช าระเงินท่ี
หลากหลายช่องทาง เช่น บตัรเครดิต Application ธนาคารต่าง ๆ เป็นตน้ โดยเนน้ท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูอ่าศยั บา้นทาว
เฮาส์ และบา้นแฝด ซ่ึงให้ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ 

 

ข. งานวจิยัในอนาคต 
1. ควรน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข กระบวนการท างานและกระบวนการให้บริการประชาชน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ิมการบริการติดตั้งผลิตภณัฑ์ป้องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษาถึงตวัแปรสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ภาพลกัษณ์ขององค์กร คุณค่าของ
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้ าร่ัวซึมในร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมยอดซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนัน ้าร่ัวซึม เกิดการซ้ือซ ้ า และบอกต่อ  

3. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถามเพียง
อยา่งเดียว เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลสถานการณ์ และความคิดเห็นท่ีหลายหลายดา้นใชป้ระกอบในการศึกษา 

4. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษากบัผูป้ระกอบธุรกิจต่าง และกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หรือ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ป้องกนัน ้าร่ัวซึมในร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ของประชาชนมากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงนิออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Factor affecting the decision making on purchasing silver jewellery products 
through online channels in Bangkok metropolitan region. 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด และ การยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 294 คน มี อาย ุ20 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั ปริญญาตรี 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือออนไลน์ ต่างกัน อยู่ 4 ด้าน คือ ด้านอายุ, ด้าน
สถานภาพครอบครัว, ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ดา้นอาชีพ และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมการตลาด และ 
การยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย จาก
มากไปหาน้อย คือ ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้การรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นผลิตภณัฑ์ การน ามาใชง้านจริง ดา้นพนกังาน 
ดา้นกระบวนการ ความง่ายในการใชง้าน ดา้นราคา การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามล าดบั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
เชิงลบ คือ การรับรู้ถึงความเส่ียง 
 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองประดับเงิน, ออนไลน์, กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
This independent study aimed at 1) studying the difference of demographic characteristics, marketing mix and 
technology acceptance that affected purchase decision behavior of customers in purchasing silver jewelry products 
through online channels in Bangkok metropolitan region. The independent study had a sample size of 400. The 
majority of the respondents were female, there were 294 people, 20-30 years old, single, bachelor’s degree 
graduates, had income more than 40,001 Baht per month and company employees. This independent study found 
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that 1) there were 4 different factors of demographic characteristics affected purchase decision behavior of 
customers in purchasing silver jewelry products through online channels: age, family status, monthly income and 
occupation. In addition, marketing mix and technology acceptance affected purchase decision behavior of 
customers in purchasing silver jewelry products through online channels in Bangkok metropolitan region at a 
significance level of 0.05. Could be sorted from the highest to the lowest level by used Beta coefficient included 
including the attitude of using, the perception of benefits, production, practical use, personnel, process, easy to 
use, price, presentation, physical characteristics, distribution channels, intention to use and promotional activities 
respectively. All of them were positive result. In the otherwise risk reception was negative result.  
 
Keywords: silver jewellery, online, decision purchasing 
 

1. บทน า 
 

เคร่ืองประดบัเงินของไทย เป็นงานฝีมือท่ีมีการผลิตมาตั้งแต่โบราณ ในอดีตการผลิตเคร่ืองประดบัเงินจะเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตและจ าหน่ายในประเทศเท่านั้น ต่อมาไดมี้การพฒันาวิธีการผลิตท่ีทนัสมยั สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และมีการขยายตวัจนกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีส าคญัของไทย คนส่วน
ใหญ่ทัว่โลกจะนึกถึงเคร่ืองประดบัเงินจากประเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ ๆ เพราะมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งทางด้าน
มาตรฐาน คุณภาพ ดีไซน์ และความประณีตทางดา้นการผลิต จนต่างชาติไดก้ล่าวขานว่า “Thai Silver Jewelry is 
the Best” และไดค้รองต าแหน่งความเป็นผูน้ าด้านการส่งออกเคร่ืองประดบัเงินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมาจากแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ การพฒันาทางดา้นการผลิต การรักษาคุณภาพของสินคา้
ให้มีมาตรฐานสากล  และการออกแบบสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย รูปแบบทนัสมยั รวมถึงราคาท่ีมีความเหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้แลว้  ไทยยงัมีภูมิประเทศท่ีสะดวกทางดา้นการขนส่งกบัทัว่โลก และมีงานแสดงสินคา้อญั
มณีและเค ร่ืองประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ท่ี ติดอับดับ 1  ใน 5 งานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัของโลก ท าให้ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีผูป้ระกอบการต่างประเทศให้ความสนใจในการลงทุนตั้ง
โรงงานผลิตในประเทศไทย เพ่ือส่งออกไปทัว่โลก รวมถึงแบรนดช์ั้นน าของโลกนิยมใชป้ระเทศไทย เป็นฐานการ
ผลิตเคร่ืองประดบั ดว้ย (ท่ีมาขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอญัมณีและเคร่ืองประดบั สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน)) 

นบัตั้งแต่ปี 2018 เป็นตน้มา ไทยไดก้ลบัมาเป็นผูส่้งออกเคร่ืองประดบัเงินอนัดบัท่ี 1 ของโลกหลงัจากท่ีพ่ายแพ้
ให้กบัอินเดียมาเป็นเวลาหลายปี ตามมาดว้ยคู่แข่งส าคญัอยา่ง เยอรมนี อิตาลี และจีน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 
2563 สถานการณ์การส่งออกเคร่ืองประดบัเงิน มียอดส่งออกหดตวัลงร้อยละ 5.46 เพราะผลกระทบจากการส่งออก
ไปยงัสหรัฐอเมริกา จีน และ สหราชอาณาจกัร ลดลงร้อยละ 3.30, ร้อยละ -8.25 และร้อยละ 33.29 ตามล าดบั แต่ใน 
ตลาดอนัดบัท่ี 1 (เยอรมนี) และ อนัดบั 4 (ออสเตรเลีย) ยงัสามารถเติบโตได้ร้อยละ 17.92 และร้อยละ 12.32 
ตามล าดบั (ท่ีมาขอ้มูล: ส านกังานสารสนเทศธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ) สาเหตุมา
จากในช่วงปลายปี 2562 ทัว่โลกและประเทศไทยไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างหนกั ซ่ึงส่งผลกระทบในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ าวนั ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
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ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดรับกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีแปร
เปล่ียนไป รวมถึง อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัเงิน ก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัมากท่ีสุดเช่นกนั คู่คา้หลกัทัว่โลกมี
มาตรการปิดประเทศ  ยกเลิกค าสัง่ซ้ือ  ปฏิเสธการรับสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ ระงบัการสัง่สินคา้ และเหตุการณ์เช่นน้ี
ยงัไม่มีทีท่าว่าจะกลบัมาปกติในระยะเวลาอนัสั้น   

นอกจากจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้ว การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่าง
รวดเร็ว ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ตลอดจนกระแสโลกท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มผูบ้ริโภค ผูค้า้ ผูผ้ลิต 
และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีบีบบงัคบัให้เกิดการเปล่ียนแปลง หากธุรกิจปรับตวัไม่ทนัก็จะถูกกลืนหายไปจากตลาด 
เพราะธุรกิจท่ีปรับตวัได้ คือ ธุรกิจท่ีอยู่รอด ฉะนั้น เพ่ือให้ก้าวน าโลกและตามทนัโลกได้ทุกวนั ผูป้ระกอบการ
เคร่ืองประดบัเงิน จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั จากการเป็นผูผ้ลิต และส่งออกไปต่างประเทศเพียงอย่างเดียว อาจจะตอ้ง 
หันกลบัมาเน้นการท าการตลาดในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือให้สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค หรือ ขยายกลุ่มผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
เงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะท าให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ ทศันคติในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ ส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงิน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองประดบัเงิน ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์
ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางประชากร (Demographic data) ประกอบด้วยตวัแปรท่ีแสดงถึง
ลกัษณะเฉพาะของประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ,2542) ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดด้านประชากร ว่าเป็นทฤษฎีท่ีใช้หลกัการของความเป็นเหตุ เป็นผล พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากแรง
กระตุน้จากภายนอก เช่ือว่า คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีต่างกนั ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีกลุ่ม
สังคม Social Categories Theory ของ (Defleur and bcll-Rokeaoh,1996) บอกว่า พฤติกรรมของคนเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะทางประชากร คือ คนท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยกนั มกัจะอยูก่ลุ่มเดียวกนั คนท่ีอยูล่  าดบัชั้นทางสงัคมเดียวกนั จะ
เลือกรับ และตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารในแบบเดียวกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  (Kotler, 1997) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน ามาใชร่้วมกนั
เพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เดิม ส่วนประสมการทางตลาดจะมี 
เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) , ราคา (Price) , ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาไดมี้การคิดตวัแปรเพ่ิมเติม อีก 3 ตวัแปร คือ บุคคล (People) , ลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาด
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สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 
7Ps (สุมนา อยู่โพธ์ิ, 2554) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กระบวนการทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารการตลาด เสนอ
สินคา้ให้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ (เสรี วงษ์มณฑา, 
2552) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุ วตัถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารของ
องคก์ร 

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559) กล่าวว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีเป็นพฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้ท าความเขา้ใจในเทคโนโลยีและตระหนกัถึงการน าเทคโนโลยีนั้นไป
ประยกุตใ์ช ้(Camarero, Anton & Rodriguez, 2013) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็น การอธิบายถึงการยอมรับ
และตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีใหม่ของบุคคล ซ่ึงเกิดจากบุคคลรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ โดยบุคคลสามารถเรียนรู้การใชง้านเทคโนโลยีใหม่ไดด้ว้ยตวัเอง 

ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี (Roger & Shoemaker, 1978) กล่าวว่า การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
นวตักรรมเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับ คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกให้เห็นถึงการยอมรับ และน าไปปฏิบติั แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 รับรู้ (Awareness Stage) ขั้นท่ี 2 สนใจ 
(Interest Stage) ขั้นท่ี 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) ขั้นท่ี 4 ทดลอง (Trial Stage) ขั้นท่ี 5 การยอมรับ (Adoption Stage)  

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) เป็นทฤษฎีท่ีได้พฒันาขยายองค์
ความรู้ มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Icek Ajzen และ Martin 
Fishbein มีจุดประสงคเ์พ่ือท านาย การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีในการท างาน (Davis, 1989) อธิบายว่า บุคคล
หน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีไดเ้กิดจากปัจจยั หลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน เน่ืองจากการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความเช่ือมโยงกับทศันคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ และทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหน่ึง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีนั้น ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองการยอมรับของผูใ้ชง้านเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
 
เม่ือดูทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (TRA) และแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อย่างละเอียด พบว่า

ทั้ง 2 ทฤษฎี มีความแตกต่างกนั โดย TRA จะเนน้ท่ีความเช่ือโดยรวมและศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง แต่ TAM จะแยกการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่าย ในการใชเ้ทคโนโลยีออกจากกนั แต่อยา่งไร
ก็ตาม แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหน่ึงใน
ทฤษฎีท่ีนิยมใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอยา่งแพร่หลาย  
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Chu & Chu (2011) ให้ความหมายว่า การท่ีคนเรียนรู้และท าความเข้าใจต่อเทคโนโลยีจนเกิดการยอมรับข้ึนมา
ส่งผลให้มีการน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งไดเ้ป็น 6 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ (Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึง
การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศ  

2. ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง เป็นตวัก าหนดการรับรู้ ระดบัความเช่ือของผู้ใช้ท่ี
คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนและเป็นเป้าหมายจะใช ้ตอ้งมีความง่ายท่ีจะใชง้านและไม่ต้องใช้
ความพยายามมาก อีกทั้งการรับรู้การใช้งานง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ระบบ และมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการใชร้ะบบ โดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน์  

3. ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจท่ีผูใ้ชพ้ยายามใชง้าน และความเป็นไปได้ท่ีจะ
ยอมรับ และใชง้านต่อเน่ือง  

4. การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) หมายถึง การท่ีเกิดการรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้งาน
เทคโนโลยี และสามารถรับมือ หรือยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนได ้

5. ทศันคติท่ีมีการใช ้ (Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ช ้ เป็นเจตนาท่ีเกิดข้ึนจากผลของการรับรู้ถึง
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซ่ึงหากผูใ้ชรั้บรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือใชง้านง่าย ผูใ้ช้
ก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อระบบนั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี (Ajzen & Fishbein, 1980)  

6. การน ามาใชง้านจริง (Actual Use) หมายถึง การท่ีบุคคลนั้น ๆ เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและสามารถน ามาใช้
งานไดจ้ริง ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวถูกพฒันามาจากแนวคิดของ (Davis ,1989)  

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  (Kotler, 2003 อ้างใน พูนศรี ไหวพริบ, 2553) ได้แสดงถึงขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision Process) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนักถึง
ปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซ่ึงความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น 
(Needs) ซ่ึงเกิดจาก ส่ิงกระตุ้นภายใน และ ส่ิงกระตุ้นภายนอก อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง
การตลาด (4 P's)  

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการแลว้ ล าดบั
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น
แหล่งบุคคล, แหล่งทางการคา้, แหล่งสาธารณชน, แหล่งประสบการณ์  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็
จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ใน
การประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีไดท้  าการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของ
การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1. ตรายี่ห้อท่ีซ้ือ, 2. ร้านคา้ท่ีซ้ือ, 3. ปริมาณท่ีซ้ือ, 4. เวลาท่ี
ซ้ือ, 5. วิธีการในการช าระเงิน 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
ไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการ
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ท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ี
คาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึง
พอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากว่าท่ีไดค้าดหวงั
เอาไวลู้กคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมี
การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
(อัครินทร์ หาญสมบูรณ์เดช, 2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดบัเงินหรือพลอยของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 250 
ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-27 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และรายได้ประมาณ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นคุณสมบติัของเคร่ืองประดบั การตระหนักรู้เก่ียวกับแฟชัน่ท่ีทนัสมยั และการ
ตระหนักรู้เก่ียวกับคุณภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับเงินหรือพลอยของลูกค้าใน
กรุงเทพมหานคร 

(สุธาทิพย ์ทัว่จบ, 2562) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ านวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท เฉล่ียชัว่โมงการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากกว่า 4 
ชัว่โมงต่อวนั ประสบการณ์ในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ อยูร่ะดบัปานกลาง โดยระยะเวลา
ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์อยูร่ะหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือส่วนใหญ่ 1 คร้ังต่อเดือน
โดยสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือมากท่ีสุดคือเคร่ืองส าอางและสินคา้บ ารุงผิว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมการจ าหน่าย ดา้นเทคโนโลยี ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นส่ือ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นเทคโนโลยีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่งเสริมการจ าหน่ายไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(พากภูมิ พร้อมไวพล, 2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชสิ้นค้า iPod ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายระหว่าง 
31 – 40 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี ระดบัรายได้ เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพ
สมรสเป็นโสด และประกอบ อาชีพเป็นพนกงานบริษทัเอกชน  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod อยู่ในระดบัมากโดยดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ iPod ไม่แตกต่างกนั ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม แตกต่างกัน ในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือสินค้า iPod ในเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือไม่แตกต่างกนั แต่จะมีพฤติกรรม
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การซ้ือสินคา้iPod แตกต่างกนัในเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพครอบครัว และ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ iPod แตกต่างกนั
ในทุกเร่ือง 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด กลุ่มประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ โดยก าหนดการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายข้ึนตอน (Multi-stage Sampling) ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) จากเขตทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 50 เขต จบัฉลากให้เหลือจ านวน 4 เขต ไดด้งัน้ี  
1) เขตปทุมวนั 2) เขตลาดพร้าว 3) เขตบางแค 4) เขตจตุจกัร ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบก าหนดจ านวนตวัอย่าง 
(Quota Sampling) จาก 4 เขตท่ีสุ่มเลือกมาได ้และก าหนดให้มีกลุ่มตวัอยา่งเขตละเท่าๆ กนั คือ เขตละ 100 คน รวม
ทั้งส้ิน 400 คน ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลตามเขตท่ี
สุ่มได้ และแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนท่ีก าหนด คือ เขตละ 100 คน โดยลงพ้ืนท่ีเก็บ
แบบสอบถามบริเวณห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงบริเวณดงักล่าวน่าจะมีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรท่ีแตกต่างกนั 

2. แบบสอบถามท่ีใช ้มีการแบ่งค าถามเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม แบบ
ค าถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ เป็นค าถามแบบ Scale ตอนท่ี 3 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนประสมการตลาดของเคร่ืองประดบัเงิน ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการยอมรับ
เทคโนโลยี ตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ ทั้งน้ี ส าหรับค าถามใน
ตอนท่ี 3 – 5 มีลกัษณะแบบสอบถามมาตรวดัแบบสเกลการวดัประเภท (Likert Scale) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผูวิ้จัยใช้บรรยายเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูล

ทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา รายได้ อาชีพ เฉล่ีย ซ่ึงได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ผูวิ้จยัใชก้ารศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
และทดสอบสมมติฐาน  (Hypothesis Testing) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย  คือ 1. การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวว่ายอมรับ หรือปฏิเสธ สมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 2. การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ต่างๆ 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลจากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มี อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
สถานภาพ โสด จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 
รายได ้40,001 บาท ข้ึนไป ต่อเดือน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 อาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 187 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.8 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัแปรอิสระ คือ ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด  
และการยอมรับเทคโนโลยี โดยก าหนดสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือออนไลน์ คือ ดา้น เพศ และระดบัการศึกษา ส่วนปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับเงินผ่านส่ือออนไลน์ คือ ด้านอายุ, 
สถานภาพครอบครัว, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
เส้น (Linear Regression Analysis) แบบ Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ 
โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินออนไลน์ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลครบถว้นทั้งหมด จ านวน 400 ชุดท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -3.939 0.478  -8.248 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.291 0.102 0.131 2.851 0.005 
ดา้นราคา 0.267 0.063 0.187 4.232 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.184 0.074 0.117 2.487 0.013 
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 0.170 0.069 0.113 2.474 0.014 
ดา้นพนกังาน 0.324 0.082 0.179 3.957 0.000 
ดา้นกระบวนการ 0.304 0.082 0.166 3.704 0.000 
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.196 0.074 0.125 2.661 0.008 

 
จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่า Sig. ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น จึงยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือออนไลน์และเม่ือมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
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Coefficient) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพนักงาน รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลย ี

Model B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -2.920 0.453  -6.447 0.000 
การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.391 0.074 0.231 5.283 0.000 
ความง่ายในการใชง้าน 0.278 0.069 0.173 4.026 0.000 
ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 0.235 0.069 0.144 3.378 0.001 
การรับรู้ถึงความเส่ียง -0.162 0.073 -0.088 -2.229 0.026 
ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 0.436 0.073 0.253 5.997 0.000 
การน ามาใชง้านจริง 0.360 0.071 0.213 5.096 0.000 

 
จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาค่า Sig. ของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงิน

ผ่านส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทุกดา้น จึงยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงิน
ผ่านส่ือออนไลน์ และเม่ือมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิง
บวก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การน ามาใชง้าน
จริง ความง่ายในการใชง้าน และ ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน ส่วนการรับรู้ถึงความเส่ียง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบ  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาปรากฏ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินออนไลน์ คือ ปัจจยัดา้นอายุ คือ
ผูบ้ริโภคอายุท่ีแตกต่างกนั ความตั้งใจท่ีจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ต่างกัน เช่น ช่วงวยัรุ่น หรือคนท างาน นิยม
เลือกใชเ้คร่ืองประดบัเงินช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ และตามแฟชัน่นิยม มีการเปล่ียนบ่อย ซ่ึงจะต่างจากคนสูงอายุ 
นิยมเลือกใช้เคร่ืองประดบัทอง หรือเคร่ืองประดบัเพชรแท้ มากกว่า เพราะต้องการเสริมความภูมิฐาน ด้าน
สถานภาพครอบครัว คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน ด้านรายได้ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือออนไลน์ต่างกนั ดา้นอาชีพ ผูท่ี้มีอาชีพ
ต่างกนัยอ่มมีรสนิยม การใชชี้วิต ความชอบ และแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการยอมรับเทคโนโลยี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัเงินออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาและท าการวิจัยน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินผ่านส่ือ

ออนไลน์ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ การยอมรับเทคโนโลยี เป็นปัจจยั
ส าคญัส าหรับการขายสินคา้เคร่ืองประดบัเงินผา่นส่ือออนไลน์ โดยเรียงล าดบัความส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี  

1. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ผูป้ระกอบการควรพฒันาและปรับปรุงวิธีการขายสินคา้ โดยการลงขายผ่าน
แพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram และบนแพลตฟอร์ม E-Commerce  :  Shopee และ  Lazada  เพราะ
ทั้งหมดท่ีกล่าวมา ปัจจุบนั แพลตฟอร์ม ต่างๆ มีระบบท่ีมาช่วยการจดัการค าสั่งซ้ือสินคา้ ท าให้เกิดความสะดวก
และ ความง่ายในการสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้ง การขายสินคา้ผ่านเพลตฟอร์ม ท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมมัน่ว่าจะได้
สินคา้แน่นอน เพราะมีการช าระเงินผ่านคนกลาง การท าการขายผ่านระบบการถ่ายทอดสด Facebook Live ก าลงั
เป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะผูบ้ริโภค สามารถชมสินค้าจริงได้ และสามารถส่ือสารกับผูข้ายไดท้นัที เช่น ขอดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ ขอให้ใส่เคร่ืองประดบัให้ดู รวมไปถึง การลงรายละเอียดเพ่ือท่ีจะขายสินคา้ ควรมีทั้งภาพ 
และ วีดีโอ รายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตดัสินใจได้ รวมไปถึง การให้เกร็ดความรู้ส าหรับ
ผูบ้ริโภค เช่น การมิกซ์แอนด์ แมทช์เคร่ืองประดบั กบัเส้ือผา้ หรือ ต่างหูท่ีเหมาะส าหรับคนรูปหน้าต่างๆ รวมไป
ถึง เคร่ืองประดบัส าหรับสายมู ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั  

2. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ส าหรับสินคา้เคร่ืองประดบัเงินในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับคนไทยมาก 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคคนไทย ยงัไม่ทราบว่า สินคา้เคร่ืองประดบัท่ีขายอยู่ท ัว่โลก ทั้งแบบท่ีมีแบรนด์ หรือ สินคา้ท่ี
จ าหน่ายในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ 80% ถูกผลิตท่ีโรงงานของคนไทย ซ่ึงมีมาตรฐาน และบางแบบเป็นดีไซน์ของ
คนไทยดว้ย และผูบ้ริโภคอีกจ านวนมาก ท่ีไม่ทราบว่า สินคา้เคร่ืองประดบั ถือเป็นสินคา้เคร่ืองประดบัแท ้เพราะ
ผลิตจาก โลหะเงิน 92.5% ซ่ึงเป็นโลหะมีค่า เช่นเดียวกบัทองค า แต่มีราคาถูก และปัจจุบนั มีการพฒันาการผลิตท่ีมี
รูปแบบ สวยงาม ทนัสมยั และมีการ ชุบ เคลือบเคร่ืองประดบัเงิน เพ่ือป้องกนัการด าของสินคา้ เน่ืองจากการท า
ปฏิกิริยากบัเหง่ือของคนไทย ท าให้เคร่ืองประดบัเงินในปัจจุบนัมีคุณภาพและรูปแบบไม่ต่างจากเคร่ืองประดบั
ทอง ดงันั้น การน าสินคา้เคร่ืองประดบัเงิน มาจ าหน่ายในร้านคา้ออนไลน์ ผูป้ระกอบการตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน ทุกช้ิน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้แลว้ อยากกลบัมาซ้ืออีก รวมถึงการผลิต
สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพ่ือเป็นการสร้างความโดดเด่น ให้เป็นท่ีน่าจดจ า 

3. ดา้นบุคคล (People) พนกังานขาย ถือว่ามีความส าคญัมาก ในการขายสินคา้ออนไลน์ เพราะเป็นด่านแรก ท่ี
จะไดส่ื้อสารโดยตรงกบัลูกคา้ การอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจ ในรูปแบบและคุณภาพของสินคา้ เพ่ือให้
สามารถ อธิบายให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และประทบัใจ หรือ ดึงดูให้ลูกคา้ สนใจสั่งซ้ือสินคา้ การตอบแบบสุภาพ 
เรียบร้อย ใจเยน็ เป็นการสร้างความประทบัใจ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

4. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ใน
การจ าหน่ายสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ การท าให้ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัในการช าระเงิน การใชร้ะบบการจดัการ การ
ช าระเงินท่ีมีมาตรฐาน (Payment Gateway) ทั้งแบบ การช าระผ่านแอพพลิเคชัน่ของธนาคาร หรือ การช าระผ่าน
ตวักลางท่ีไม่ใช่ธนาคารตรง เช่น PayPal ซ่ึงจะให้ท าลูกคา้รู้สึกสบายใจ ว่าการช าระเงินจะไม่ถูกโจรกรรมขอ้มูล 
และมีหลกัฐานชดัเจน รวมไปถึงการจดัการขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินค้า ต้องมีการสั่งซ้ือได้หลายช่องทาง เพ่ือ
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อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า สั่งการซ้ือผ่านช่องข้อความ Line , Messenger ของ Fan page Facebook หรือ 
Instagram  หรือ ลูกคา้สามารถกดสั่งซ้ือสินคา้ผ่านระบบไดเ้อง ทั้งใน Platform online / Marketplace online เช่น 
Website ของร้าน ท่ีมีระบบตะกลา้ หรือ Shopee Lazada และการบริหารจดัส่งสินคา้อยา่งรวดเร็ว และเม่ือลูกคา้ได้
ท าการสั่งซ้ือสินคา้เรียบร้อยแลว้ ย่อมเกิดความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินค้าอย่างเร็วท่ีสุด จึงควรมีการจดัส่งทนัที 
เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และอยากกลบัมาซ้ือสินใจอีก  

5. ดา้นราคา (Price) เน่ืองจากการจ าหน่ายสินคา้บนออนไลน์ มีการแข่งขนัสูง แต่ส่ิงท่ีจะสามารถดึงดูด หรือ
สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรมีการแจ้งราคาท่ีชดัเจน และเป็นราคาท่ีรวมค่าบริการจดัส่ง 
พร้อม แพคเกจ สวยงาม เรียบร้อยแลว้ หรือ การมอบส่วนลด เม่ือมียอดซ้ือครบราคาท่ีร้านคา้ก าหนด รวมไปถึงการ
มีแถมของขวญัพิเศษให้กบัลูกคา้ เช่น ผา้เชค็เคร่ืองประดบั กล่องเคร่ืองประดบั  
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลท่ีเก็บในช่วงเดือนมกราคม 2564 ดงันั้นผูจ้ะน าขอ้มูลวิจยัน้ีไปใชค้วร

ระมดัระวงัการน าขอ้มูลทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ และขอ้มูลสถิติไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือจากขอ้มูลต่างๆ อาจะ
มีการเปล่ียนแปลง และเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเก็บแบบสอบถาม ประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ีเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-
19 รอบ 2 ซ่ึงมีท าให้เศรษฐกิจซบเซา ผูบ้ริโภคจบัจ่ายน้อยลง โดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองประดบัเงิน ซ่ึงถูกจดัอยูใ่น
สินค้าประเภทสินค้าฟุ่ มเฟ่ือย จึงอาจท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถาม ไม่อยู่ในอารมณ์ท่ีให้ความสนใจกับสินค้า
เคร่ืองประดบัเงิน ขอ้มูลท่ีได ้อาจจะไม่ครบถว้น และคลาดเคล่ือน 
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ในศูนย์การค้าเขตประตูน า้ 

Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Rental Area to Sell Products 
of Stores in Pratunam District Shopping Center 

 

ปิยวัฒน์  จันทร์ไพร1 และ เอกชัย อภิศักดิ์กลุ2 
Piyawat Janpai and Ekachai Apisakkul 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูค้า้ท่ีเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า จ านวน 385 คน และท าการวิเคราะห์ 
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน 
วิเคราะห์ด้วย สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการค้าขายท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า แตกต่างกนั และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ปัจจัยส่วนบุคคล, กำรตัดสินใจ, ศูนย์กำรค้ำ, ประตูน ำ้ 
 

Abstract 

This study aimed to study personal factors and marketing mix factors affecting the decision to rent space for sales 
of merchants in a shopping center in Pratunam District. It is a quantitative research. A questionnaire was used to 
collect data from 385 vendors renting space in the Pratunam District shopping center and analyzing. With 
descriptive statistics By using the display of frequency, percentage, mean and standard deviation. And inferred 
statistics Analyze too Multiple regression equations: The results of the study found that age and average monthly 
income from different trades influenced the decision to rent a merchandise space of the shops in the Pratunam 
district shopping center differently and the marketing mix factor. Products, personnel, processes And physical 
characteristics Affecting the decision to rent space for sales of merchants in shopping centers in Pratunam District 
At the statistical significance level of .05  
 

 Keywords: Marketing Mix, Personal Factors, Decision Making, Shopping Center, Pratunam 
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1. บทน า 
 
ศูนยก์ารคา้ คืออาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้และบริการแบบขายปลีกอยู่ในพ้ืนท่ีพฒันาเดียวกนั 

โดยตอ้งมีพ้ืนท่ีเช่าสุทธิ (NLA) ไม่น้อยกว่าประมาณ 1,850 ตารางเมตร (20,000 ตารางฟุต) ส าหรับการพฒันาพ้ืนท่ี
แบบมิกซ์ยูส จะไม่รวมเน้ือท่ีของกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีคา้ปลีก  พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้สามารถอยู่ในร่มภายใตอ้าคาร
เดียวกนัหรืออยูก่ลางแจง้ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนัแบบเปิดโล่งก็ได ้ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ท่ีขายในศูนยก์ารคา้ไม่ไดจ้ดัแบ่ง
ตามแผนก ข้ึนอยู่กับตวัแทนจ าหน่ายท่ีจะขอเช่าพ้ืนท่ีหรือล็อกท่ีศูนย์การค้าได้จัดสรรไว้ให้ จึงสามารถเห็น
ภัตตาคารตั้ งอยู่ข้างร้านหนังสือหรือร้านเคร่ืองดนตรีก็ได้ในศูนย์การค้า ศูนย์การค้ามีความแตกต่างจาก
ห้างสรรพสินคา้ คือ ห้างสรรพสินคา้จะเป็นผูท่ี้ด าเนินการติดต่อผูผ้ลิตหรือพ่อคา้คนกลางเพ่ือน าสินคา้มาขายเอง 
ในขณะท่ีศูนยก์ารคา้ไม่ตอ้งด าเนินการหาผลิตภณัฑ์หรือสินคา้มาวางขาย แต่เปิดให้เช่าพ้ืนท่ีกบัตวัแทนจ าหน่าย
จากธุรกิจอ่ืน และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด ในปัจจุบนัมีสถานท่ีซ่ึงมีลกัษณะเป็นทั้ง
ศูนยก์ารคา้แต่มีห้างสรรพสินคา้ตั้งอยู่ภายในในเวลาเดียวกัน โดยทัว่ไปมกัจะนบัรวมทั้งอาคารเป็นศูนยก์ารค้า
ทั้งหมด 

เม่ือยุค 30-40 ปีท่ีผ่านมาถา้ใครท่ีมีโอกาสไดเ้ดินทางมาเท่ียวกรุงเทพฯแลว้ไม่ไดม้าเดินเท่ียวหรือมาซ้ือของท่ี
ประตูน ้ า นัน่หมายความว่ายงัมาไม่ถึงกรุงเทพฯ บริเวณใกลเ้คียงบนถนนราชปรารภท่ีเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีของตลาด
ประตูน ้ าซ่ึงมีจ านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 7.52 ไร่ อีกดา้นหน่ึงของประตูน ้ าฝ่ังถนนเพชรบุรีท่ีเช่ือมกบัถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ หรือฝ่ังห้างแพลตตินั่มในปัจจุบนั ก็เป็นย่านธุรกิจท่ีคึกคกั มีทั้งห้างแผ่นเสียง ร้านค้า ตลาดโต้รุ่ง และมี
โรงหนงัหลายโรงตั้งอยู่สองฝ่ังถนนจนไปถึงส่ีแยกราชเทวี ไม่ว่าจะเป็นโรงหนงัเพชรรามา, เมโทร, พาราเมาท์, 
ฮอลลีวูด้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดโตรุ่้งนายเลิศท่ีเปิดยนัสว่าง ตอนดึกๆ จะเป็นแหล่งชุมนุมของนกัท่องราตรี และ
เหล่าบรรดานักร้อง นักดนตรี ท่ีแวะมานั่งด่ืมกินกันต่อก่อนกลบับ้านเหมือนมหกรรมเลยทีเดียว ซ่ึงท าให้
ชาวต่างชาติพูดไดง่้าย อีกอยา่งหน่ึงก็เป็นการช้ีจุดเป้าหมายให้นกัท่องเท่ียวมาถูกท่ีดว้ย 

ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่งประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คาดการณ์ยงัขยายตวัไดดี้จากการท่ี
ผูป้ระกอบการต่างเดินหน้าขยายการลงทุนในจังหวดัศูนย์กลางภูมิภาคและจังหวดัท่องเท่ียวรวมถึงปรับปรุง
โครงการเดิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีให้เช่า อย่างไรก็ตามธุรกิจอาจเผชิญกบัความทา้ทายจากการเติบโตของตลาดสินคา้
ออนไลน์ ท าให้ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง จึงอาจ
ส่งผลให้ก าไรของธุรกิจปรับตวัลดลงจากท่ีคาดไว ้ 

การเช่าพ้ืนท่ีขายสินค้าเป็นส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการจะต้องท าการพิจารณาตรวจสอบดูก่อนเป็นอนัดบัแรก
เน่ืองมาจากสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสินคา้ท่ีจะน ามาวางจ าหน่ายก็ตอ้งแตกต่างกนัออกไป 
เช่น ถา้ผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ภายในห้างสรรพสินคา้แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายก็ยอ่มจะมีก าลงั
ซ้ือมากกว่าเป็นธรรมดา แต่ในทางกลบักนัถา้เลือกท่ีจะเช่าพ้ืนท่ีขายตามตลาดนดัหรือตลาดเปิดทา้ยแน่นอนว่า
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคก็ลดลงตามไปดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งเลือกสถานท่ีให้เหมาะสมท่ีสุดกบัรูปแบบ
ลกัษณะการคา้ขายสินคา้ของตนเองเป็นหลกั และในช่วงปีท่ีผา่นมาตลาดพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพฯ กลบัมาเป็น
ท่ีจบัตามองอีกคร้ัง สืบเน่ืองจากการเปิดตวัของโครงการห้างยกัษใ์หญ่ริมแม่น ้าเจา้พระยา ส่งผลให้การแข่งขนัของ
ตลาดพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ท่ีดุเดือดยิ่งทวีความเขม้ขนัมากข้ึน อีกทั้งจากสถิตินกัท่องเท่ียวจ านวนมากข้ึนทุกปีท่ีเดินทาง
มายงักรุงเทพฯ ซ่ึงเม่ือปีท่ีผา่นมากรุงเทพฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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เพราะนอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  แลว้ ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ก็เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน
การเขา้ใชบ้ริการ โดยเฉพาะห้างสรรพสินคา้ในบริเวณย่านศูนยก์ลางทางการคา้ คือพระรามท่ี 1 ไป จนถึงแยกราช
ประสงค ์และบริเวณพร้อมพงศ ์ ท่ีมีจ านวนคนทั้งชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้ใชบ้ริการมากกว่า 100,000 
คนต่อวนัในช่วงวนัหยดุ ส่งผลให้พ้ืนท่ีเช่าในบริเวณน้ีมีอตัราการเช่าเฉล่ียสูงถึงกว่า 95% และยงัคงมีร้านคา้จ านวน
มากท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีรอพ้ืนท่ีว่าง 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของโอกาสทางเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า 
จึงต้องการท่ีจะศึกษาปัจจัยในการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินค้าในศูนย์การค้าเขตประตูน ้ า  ซ่ึงจะท าการศึกษา
เก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสถานภาพ อาชีพ รายได้และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ปัจจัยด้านสินค้าราคา การจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการขาย บุคคลลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินค้าของร้านค้าในห้างสรรพสินค้าเขตประตูน ้ า เพ่ือน า
ผลงานวิจยัน้ีมาใชใ้ห้เกิด ประโยชน์ เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล 

 
George E.Belch & Michael A.Belch (2005) กล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาเพ่ือแบ่งส่วนการตลาดเพราะท า
ให้สามารถเห็นลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งชดัเจน และน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าและอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการ ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัส้ินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล 

1) เพศ (Sex) โดยปกติแลว้บุคคลจะมีความแตกต่างกนัไป ทั้งดา้นกายภาพบุคลิกและลกัษณะนิสยัใจคอในเร่ือง
เพศก็เช่นกนั ผูห้ญิงกบัผูช้ายจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะสงัคม และ
วฒันะธรรมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้า
อารมณ์ (Emotion) โอนอ่อนผ่อนตามและ เป็นแม่บ้านแม่เรือน นอกจากน้ีผูห้ญิงมกัถูกชกัจูงใจง่ายกว่าผูช้าย 
ลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูช้ายใชเ้หตุผลมากกว่าผูห้ญิงและสามารถจดจ าข่าวไดม้ากกว่าผูห้ญิง แต่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ี
หย ัง่จิตใจคนไดดี้กว่าผูช้าย 

2) อาย ุ(Age) อายขุองผูรั้บสารเป็นลกัษณะประการหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ผูรั้บสารได ้อายเุป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าให้คนมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายนุอ้ย
มกัมีความคิดเสรีนิยม ในขณะท่ีคนท่ีมีอายมุาก มกัจะมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมมากกว่า นอกจากความแตกต่างในเร่ือง
ของความคิดแลว้ อายยุงัเป็นส่ิง ก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย เม่ือคนมีอายมุากข้ึน
โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะน้อยลง นอกจากในปกติแลว้คนท่ีมีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการใน
ส่ิงต่างๆแตกต่างกันไปดว้ย เช่น คนวยักลางคนและสูงอายุมกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวอาจจะให้ความสนใจในเร่ืองความยติุธรรม เป็นตน้  
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3) ระดบัการศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ การส่ือสารของ
ผูรั้บสาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมี พฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป 
เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเช่ืออะไรง่าย ๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4) สถานภาพ (Marital Status) การแบ่งประเภทของสถานภาพการสมรสจะส่งผลต่อการตดัสินใจของแต่ละ
บุคคล โดยคนโสดจะมีความคิด ท่ีอิสระมากกว่าและใชเ้วลาในการตดัสินใจน้อยกว่าคนแต่งงาน นกัการตลาด
จะตอ้ง ศึกษาลกัษณะและจ านวนคนในครอบครัวเพ่ือใชใ้นการวางแผนการด าเนินงาน 

5) อาชีพ (Occupation) คนท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมีแนวคิดค่านิยมท่ีมีต่อส่ือต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป คนท่ีรับ
ราชกาลค านึงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ สวสัดิการ ศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชกาล ในขณะท่ีคนท าธุรกิจ
เอกชลค านึงถึงรายไดแ้ละสถานภาพในสังคมของตน แมแ้ต่คนท่ีรับราชกาลดว้ยกนัยงัมีความคิดเห็นและค่านิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

6) รายได ้(Income) รายไดข้องคนยอ่มเป็นเคร่ืองก าหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็นของคนเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ และพฤติกรรมของคน คนท่ีมีฐานะหรือรายไดสู้งข้ึนจะใชส่ื้อมวลชนมากข้ึนดว้ย ซ่ึงมกัจะเป็นการใชเ้พ่ือ
แสวงหาข่าวสารส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 
Kotler (2004) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service Marketing Mix)   ท่ี ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทุกปัจจยัจะมีความเก่ียวพนั
กนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์โดยเน้นน ้ าหนกัท่ีปัจจยัใดมากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

1) ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีไดถู้กน าเสนอไปยงัตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและเป็นท าให้เกิดคุณค่า (Value) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจโดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอแก่ผูบ้ริโภคจะต้องมี
คุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) และต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการและคาดหวงั  (Expected Product) 
หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตสินคา้ท่ีน าเสนอให้แก่ผูบ้ริโภคอาจจบัตอ้งได ้หรือจบัตอ้งไม่ได ้ดงันั้น
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จึงประกอบไปดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ีองคก์รหรือบุคคลเป็นตน้ 

2) ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้และก าไรของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งช าระให้กบัธุรกิจ ซ่ึง
การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ไวว้่าบริษทัตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด 
ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มตลาดเป้าหมาย และสามารถ
สู้กบัคู่แข่งได ้รวมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ี
เป็นตวัเงิน 

3) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะท าเลท่ีตั้งเพ่ือให้
อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจถึงคุณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอ 

5) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจ าหน่ายสินค้าและบริการ ซ่ึงต้องมี
ความถูกตอ้ง และรวดเร็วเพ่ือสร้างความประทบัใจ และส่งผลให้เกิดพอใจ ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการขั้นตอน
บางอยา่ง โดยเป็นสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และการบริการ 

6) ปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และการบริการ รวมถึงลูกคา้ ผู ้
จ าหน่าย และผูท่ี้ให้บริการหลงัการขาย ส าหรับผูจ้  าหน่ายหรือผูใ้ห้บริการนั้นองคก์รมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคดัเลือก 
ให้การฝึกอบรม และมีส่ิงจูงใจเพ่ือท าให้ผูจ้  าหน่ายหรือผูใ้ห้บริการนั้นเกิดความความพึงพอใจ และน าไปสู่การขาย
สินคา้หรือการให้บริการท่ีดี แตกต่างจากคู่แข่งขนั 

7) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของการบริการโดย
ผา่นภาพลกัษณ์ท่ีสามารถมองเห็นได ้ เช่น การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนท่ี รวมทั้งอุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใชใ้นการให้บริการ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือ
คุณค่าของบริการท่ีส่งมอบและท่ีเหนือกว่าคู่แข่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
2.3 แนวคดิ และทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 

 
Plunkett & Attner (1994) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจนั้นประกอบดว้ย ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี   
1) การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้

ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป ของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของการตดัสินใจดว้ย 

2) การระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั (Identify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง แลว้ ควรพิจารณาถึง
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ หรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

3) การพฒันาทางเลือก (Development potential alternatives) ทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพ
และมีความเป็นไปได ้ 

4) การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) น าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน
อย่างรอบคอบ การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternatives) พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพียงทางเลือก
เดียว 

5) ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด  
6) การน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) น าผลการตดัสินใจนั้น ไปปฏิบติั เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7) การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั

เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
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3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง ท่ีเป็นผูค้า้ท่ีเช่า

พ้ืนท่ีขายสินค้าในศูนย์การค้าเขตประตูน ้ า ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจากสูตร W.G. 
Cochran  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใชส้ าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ิงท่ีต้องการศึกษา ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดของงานวิจยั ท่ีแสดงให้เห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั และการให้ความหมายของ
นิยามศพัท์เฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใช้
วิธีการแจกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) กบัผูท่ี้เช่า
พ้ืนท่ีขายสินคา้ให้ศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน  (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 - 39 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการคา้ขาย 70,001 บาท ข้ึนไป 
ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นต่อดา้น
กระบวนการเป็นอนัดบัแรก อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.41 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.39 
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.34 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.33 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 3.28 
ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย 3.26 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.25 ตามล าดบั 

1) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความเห็นต่อมีการแบ่งโซนพ้ืนท่ีขายสินคา้แต่ละประเภทให้อยู่ในโซนเดียวกัน และมีการจดัพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน
สวยงาม ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า  เป็นอนัดบัแรก มีความเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.45 
รองลงมาคือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานในศูนยก์ารคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.38 
และศูนยก์ารคา้มีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 3.28 ตามล าดบั 

2) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเห็น
ต่อราคามีความเหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.28 รองลงมาคือ ราคาเช่าและค่าส่วนกลางมี
ความเหมาะสมต่อท าเลร้าน และมีราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีหลากหลายให้เลือก มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามล าดบั 

3) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
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พบว่า มีความเห็นต่อมีท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้สามารถเดินทางไดส้ะดวกและมีทางเขา้ ออกหลายทาง ใกลข้นส่ง
สาธารณะเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.40 รองลงมาคือ การอ านวยความสะดวกเม่ือตอ้งการเขา้ชมพ้ืนท่ี มีค่าเฉล่ีย 
3.33 และมีห้องตวัอยา่งให้เลือกชม มีค่าเฉล่ีย 3.10 ตามล าดบั 

4) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มีความเห็นต่อมีบริการหลงัการขายท่ีดี เป็นอนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.34 รองลงมาคือ ดา้นมี
การส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ (เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ ฟรีค่าส่วนกลางในปีแรก การท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีระยะ
สั้น เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.25 และมีการจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือผูค้า้และอ านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้
ผูค้า้ มีค่าเฉล่ีย 3.18 ตามล าดบั 

5) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   มีค่าเฉล่ีย 3.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
ความเห็นต่อนกังานขายมีใจรักการบริการและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.36 รองลงมาคือ ดา้น
พนกังานขายมีทศันะคติ และไหวพริบท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.34 และดา้นพนกังานขายมีความรู้ ในการให้ค าแนะน าพ้ืนท่ี
เช่าให้กบัผูค้า้ มีค่าเฉล่ีย 3.32 ตามล าดบั 

6) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
มีความเห็นต่อมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาท่ีท าไดร้วดเร็วและตรงต่อความตอ้งการของร้านคา้ เป็นอนัดบั
แรก มีค่าเฉล่ีย 3.43 รองลงมาคือ มีการช้ีแจงขั้นตอนการให้บริการของร้านคา้อย่างชดัเจนและให้บริการท่ีรวดเร็ว 
มีค่าเฉล่ีย 3.42 และการติดต่อขอเช่าพ้ืนท่ีและสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ มีความชดัเจนและรวดเร็ว อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 ตามล าดบั 

7) ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า มีความเห็นต่อรูปแบบของศูนยก์ารคา้มีความน่าดึงดูดต่อผูบ้ริโภคเขา้มาเดินเลือกซ้ือสินคา้ เป็นอนัดบั
แรก มีค่าเฉล่ีย 3.42 และ มีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการและมีการแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีจอดรถของผูค้้าและ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามล าดบั 

ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 - 39 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการคา้ขาย 70,001 บาท ข้ึนไป เม่ือท าการเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้กบัการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า 
พบว่า อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการคา้ขายท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ใน
ศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ George E.Belch & Michael A.Belch (2005) 
กล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
นกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาเพ่ือแบ่งส่วนการตลาดเพราะท าให้สามารถเห็นลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งชดัเจน 
และน ามาเช่ือมโยงกับความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าและอตัราการใช้สินค้าของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการ ก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัส้ินใจซ้ือ และศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ยงักล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของมรกต จนัทร์กระพอ้ (2560) ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีคา้ขายของ
ผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี และปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพคา้ขายบุคคลท่ีให้
ข้อมูลเก่ียวกับการเช่าพ้ืนท่ีตลาดนัดจตุจกัรบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าพ้ืนท่ีคา้ขายในตลาดนดั
จตุจกัร นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพงศ์ พฤทธิพนัธ์ุ (2562) ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ และความพึงพอใจของ ผูเ้ช่าพ้ืนท่ี กรณีศึกษา ตลาดนดั
จตุจกัร บริหารโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 ปีข้ึนไป และมี
การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่ง มีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ภูมิล าเนาท่ีแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจเลือกเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ตลาดนดัจตุจกัรท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นต่อดา้นกระบวนการเป็น
อนัดบัแรก อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นราคา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมรกต 
จันทร์กระพ้อ (2560) ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีคา้ขายของผูค้้าในตลาดนดั
จตุจกัร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาด
นดัจตุจกัรอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมรกต จนัทร์กระพอ้ (2560) ศึกษาส่วน
ประสมการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้
ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ (Sig = .000, B = 0.360) ดา้น
บุคลากร (Sig = .000, B = 0.251) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig = .000, B = 0.141) และดา้นผลิตภณัฑ ์(Sig = .004, 
B = 0.114) ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินค้าของร้านค้าในศูนย์การค้าเขตประตูน ้ า ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิรัตน์ บุรุษวยากรณ์ และ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ (2559) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีตลาดนดัของผูป้ระกอบการ ร้านคา้ปลีก ในอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การ ตดัสินใจเลือกเช่าพ้ืนท่ีตลาดนัดของผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกท่ีตลาดนัด KU ได้แก่ ปัจจัย ส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้น ลกัษณะทาง
กายภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกานตพิ์ชชา ไตรมณี (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินค้าของ ผูค้า้ในตลาดนดัเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมแลว้
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของผูค้า้ในตลาดนดั
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสามารถในการพยากรณ์การตดัสินใจเช่า

พ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ า ร้อยละ 72.00 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล
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ต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้เขตประตูน ้ าท่ีผูวิ้จยัไม่ไดน้ ามาศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี 
เม่ือวิเคราะห์ร่วมกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีในการขายสินคา้ พบว่า พฤติกรรม
การเช่าพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืน เช่น จ านวนวนัท่ีขาย ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเช่า ค่าเช่าพ้ืนท่ี เป็น
ตน้ ดงันั้นควรมีการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีเพ่ิมเติม และควรมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก เพ่ือน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืน 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีขายสินคา้ของร้านคา้ในศูนยก์ารคา้
เขตประตูน ้า ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการจดัแบ่งโซนพ้ืนท่ีขายสินคา้แต่ละประเภทให้อยูใ่นโซนเดียวกนั 
และเป็นสดัส่วนสวยงาม เพ่ือดึงดูดลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ พร้อมทั้งมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น โซนนัง่พกัผ่อน ตู ้ATM เป็นตน้ นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ 

2) ดา้นราคา ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีส าหรับร้านคา้หลายขนาด เพ่ือให้มีราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีท่ี
หลากหลาย และมีขนาดท่ีเหมาะสมตามลกัษณะของสินคา้ท่ีผูเ้ช่าจ าหน่าย นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการ
ก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าส่วนกลางท่ีมีความเหมาะสมกบัขนาดของพ้ืนท่ีให้เช่า และท าเลของแต่ละร้าน  

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการพิจารณาเลือกต าแหน่งของท าเลท่ีตั้งศูนยก์ารคา้
โดยพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบ้ริการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก ท าเลท่ีตั้งศูนยก์ารคา้ตอ้ง
ให้ลูกคา้สามารถเดินทางไดส้ะดวกและมีทางเขา้ ออกหลายทาง รวมทั้งใกลข้นส่งสาธารณะ นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการ
เช่าพ้ืนท่ีควรมีห้องตวัอยา่งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้ตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งสะดวก 

4) ด้านการส่งเสริมการขาย ผู ้ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ (เช่น การแถม
เฟอร์นิเจอร์ ฟรีค่าส่วนกลางในปีแรก การท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีระยะสั้น เป็นตน้) นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรมี
บริการช่วยเหลือผูค้า้และอ านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้ผูค้า้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้
สนใจเช่าพ้ืนท่ีในศูนยก์ารคา้ 

5) ดา้นบุคลากร ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีใจรักการบริการและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มี
ทศันคติท่ีดีต่อการขายและงานบริการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพนกังานในการเร่ืองของความรู้ในการให้
ค าแนะน าพ้ืนท่ีเช่าให้กบัผูท่ี้สนใจเช่าพ้ืนท่ี 

6) ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีช่องทางการติดต่อขอเช่าพ้ืนท่ีและสอบถามข้อมูล
ต่างๆมีความชดัเจนและรวดเร็ว รวมถึงมีการช้ีแจงขั้นตอนการให้บริการของร้านคา้อยา่งชดัเจนและมีกระบวนการ
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีท าไดร้วดเร็วและตรงต่อความตอ้งการของร้านคา้ 

7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ห้บริการเช่าพ้ืนท่ีควรมีรูปแบบของศูนยก์ารคา้มีความน่าดึงดูดต่อลูกคา้ให้เขา้มา
ใชบ้ริการในภายในศูนยก์ารคา้ และควรมีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการและมีการแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีจอด
รถของผูค้า้และลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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แนวทางการแก้ปัญหาการสมัครบัตรเครดติส่วนขายธุรกจิลูกค้าบุคคล 
The Guidelines for Resolving the Problems of Credit Card Application for 

 

ปิยะพร ไชยเลิศ1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัรเครดิตส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุ
ท่ีท าให้ลูกคา้สมคัรบตัรเครดิตและสินเช่ือบตัรเงินสดลดนอ้ยลง และ 2.เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัร
เครดิตและสินเช่ือบตัรเงินสดส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการการสมัภาษณ์
เชิงลึก กบัผูจ้ดัการและพนกังานส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จ านวน 5 ราย  และ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ียงัไม่เคยสมคัร
บตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 ราย และลูกคา้ธนาคารออมสินเคยสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 
ราย ผลการศึกษา สาเหตุของปัญหาการสมคัรบตัรเครดิตส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ไดแ้ก่ปัญหาดา้นพนกังาน ปัญหา
ดา้นกระบวนการบริการ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัญหาดา้นการก าหนดอตัราค่าดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ปัญหาดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ปัญหาดา้นการส่ือสารทางการตลาด  และ ปัญหาดา้นสถานท่ี มีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 
(1) จัดจ้างลูกจ้างชัว่คราว/นักศึกษาฝึกงานเพ่ิม  (2) จัดท าโปรแกรมพิจารณาลูกค้ายื่นสมคัรบตัรเครดิต (3) สร้าง 
website ของส่วนขายธุรกิจส่วนบุคคล 
 
ค ำส ำคัญ: แนวทำงกำรแก้ปัญหำ บัตรเครดิต ธนำคำรออมสิน 
 

Abstract 
The objectives of this independent study were 1) to investigate the decreasing number of credit card and cash card 
applications and 2)  to study solutions for the problem of credit card and cash card applications for Personal 
Customer Division. This study was a qualitative research. The data were collected by in-depth interview with five 
manager and employees of Personal Customer Division and 15  Government Savings Bank customers who have 
not applied for GSB credit card and 15  GSB customers holding GSB credit card. The results indicated that the 
causes of problem of credit card applications for Personal Customer Division were People, Process, Product, 
Interest rate and fee determination, Promotion, Marketing communication, and Place. The solutions were (1) 
temporary employees / trainees should be hired, (2)  Customer review program for credit card application should 
be organized, and (3) A website for Personal Customer Division should be created. 
 
Keyword: Solution to the problem Credit card Savings bank 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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บทน า 
 
ธุรกิจบตัรเครดิตมีการเจริญเติบโตในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากในแต่ละปี การท่ีบตัรเครดิตไดรั้บความนิยมใน

สังคมปัจจุบนั เน่ืองมาจาก การถือบตัรเครดิตจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผูท่ี้ถือบตัรเครดิต เพราะไม่ตอ้งพก
เงินสดติดตวัเป็นจ านวนมาก ไม่ตอ้งช าระเงินหลงัซ้ือสินคา้ในทนัที และไดรั้บส่วนลดสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
โดยบตัรเครดิตของธนาคารออมสินมีอยู่ 3 ประเภท  ไดแ้ก่ บตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige 
Credit Card)  บตัรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส (GSB Precious Credit Card) และบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
พรีเม่ียม (GSB Premium Credit Card) แต่เน่ืองจากธนาคารออมสินไดอ้อกผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตเพียง 5 ปี ประกอบ
กบัมีคู่แข่งทางการตลาด ท าให้ธนาคารออมสินตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นการเติบโตจากภาวะอ่ิมตวัของฐานลูกคา้ 
โดยกลุ่มลูกคา้ศกัยภาพส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิตแลว้อยา่งน้อยคนละ 2 – 3 ใบ ท าให้การเร่งขยายฐานลูกคา้
เป็นไปด้วยความล าบาก  โดยพบว่า บตัรเครดิตของธนาคารออมสินมีส่วนแบ่งทางการตลาดของบตัรเครดิต
ประมาณ ร้อยละ 8.5 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนลูกตา้ธนาคารออมสินทวัประเทศ จ านวนลูกคา้ท่ีถือบตัรเครดิต
มีไม่ถึง 1 ใน 10 ของลูกคา้ทั้งหมด และจากขอ้มูลของส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ธนาคารออมสิน พบว่า ผลการ
ด าเนินงานของยอดบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ปี 2562 ท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายของ
ธนาคาร โดยมีผลการด าเนินงานเพียง ร้อยละ 33  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา แนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัร
เครดิตส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล สามารถน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของบตัรเครดิตธนาคารออมสินเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการใชบ้ริการมากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา (The Objectives) 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้สมคัรบตัรเครดิตและสินเช่ือบตัรเงินสดลดนอ้ยลง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัรเครดิตและสินเช่ือบตัรเงินสดส่วนขายธุรกิจลกูคา้บุคคล 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดห้ากผูป้ระกอบการ

ใช้อย่างเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า 
การตลาดคือ กระบวนการน าเสนอ แลกเปล่ียน มูลค่าโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยมี
แนวคิดและเคร่ืองมือทางการตลาด คือ การตลาดไม่ใช่การขายแต่คือ การรู้จกัและการเขา้ใจลูกคา้เป็นอย่างดีมี
ความเหมาะสมกับลูกค้า แต่เม่ือพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตความสัมพนัธ์ทางครอบครัวความสัมพนัธ์ของ
การตลาดหรือชุมชนเปล่ียนไป แนวความคิดทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถเลือกใชไ้ดป้ระกอบดว้ยแนวคิดดา้นการ
ผลิต, แนวคิดด้านผลิตภณัฑ์, แนวคิดด้านการขาย, แนวคิดด้านการตลาด และแนวคิดดา้นการตลาดเพ่ือสังคม 
นอกจากน้ี ยงัมีเคร่ืองมือทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 
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ซ่ึงจะเห็นไดว้่าปัจจยัทางการตลาดจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบในหลาย ๆ ดา้น เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ (Kotler, 2016 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2553) 

2. แนวคดิเกี่ยวกับการตดัสินใจ (Decision Making) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จากการส ารวจขอ้มูลของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือ
เร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการศึกษา คือ 1. การรับรู้
ความตอ้งการ (Need recognition) 2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives) 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) และ5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) 
(Kotler, 2016) 

 
3. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สุจิตรา จนัทนา (2560) ศึกษาปัญหาการใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุป ได้

ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสมคัรใชบ้ตัรเครดิตเน่ืองจากมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและช าระหน้ีจากบตัรเครดิตผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร ส่วนใหญ่เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียของบตัรเครดิตแพงกว่าอตัราดอกเบ้ียของบตัรทัว่ไป และเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนัจ านวนบตัรเครดิตท่ี
ถือครองน าไปสู่ปัญหาท่ีแตกต่างกนั 

วิมลรัตน์ มาศวิรุฬห์ (2560) ศึกษาการยอมรับบตัรเครดิตธนาคารออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการยอมรับ พบว่า จานวน
บตัรเครดิตธนาคารอ่ืนท่ีถือมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการยอมรับในขั้นรู้จกั ขั้นสนใจ และขั้นทดลอง โดยมีค่า
สหสัมพนัธ์ (Correlation) เท่ากบั 0.242 0.138 0.080 ตามลาดบั สาหรับขอ้เสนอแนะ ธนาคารควรเพ่ิมช่องทางใน
การสมคัรใชบ้ริการบตัรเครดิต อาทิ การออกบูธรับสมคัรบตัรเครดิตในงานมหกรรม ห้างสรรพสินคา้ และแหล่ง
ชุมชน เป็นตน้ 

มณัฑิตา สกุลรัตนศกัด์ิ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูถื้อบตัรเครดิต บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือความ
กระตือรือร้นของพนกังาน การให้อตัราดอกเบ้ียต ่า มีสิทธิประโยชน์หลายอยา่ง ทราบขอ้มูลผา่นทางส่ือออนไลน์ มี
ความพึงพอใจกบัการได้รับอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และจะแนะน าให้เพ่ือนมาสมคัรเป็นสมาชิก หากบตัรท่ีใชอ้ยู่
หมดอายุจะต่ออายุสมาชิก (2)โดยมีปัญหาการใชบ้ริการมากท่ีสุดในดา้นกระบวนการให้บริการ คือเร่ืองการขอ
อนุมติับตัรเครดิตใชเ้วลามากกว่า 1 เดือน (3)ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัญหาการใชบ้ริการบตัรเครดิต 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
ผูศึ้กษาไดท้ าการออกแบบการวิจยั โดยท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร 

บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษากลยุทธ์ แหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ภายในและภายนอกของธุรกิจธนาคาร และ
วิธีการศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยเลือกวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูบ้ริหารและ
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ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บตัรเครดิต และไม่เคยใช้บัตรเครดิตมาศึกษาและวิเคราะห์ตาม
กระบวนการของงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก การก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัผูวิ้จยัเลือกให้หลกัการก าหนดโดยไม่อาศยัความ
น่าจะเป็น (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผู้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง (Section manger) ทั้ ง น้ีก าหนด
คุณลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งศึกษา คือ 

1. ผูจ้ดัการส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จ านวน 1 ราย  
2. พนกังานปฏิบติังาน 5 ราย 
3. ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ียงัไม่เคยสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 ราย 
4. ลูกคา้ธนาคารออมสินเคยสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 ราย 
 
2. ประเด็นที่ศึกษา 
ด าเนินการโดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การเก็บขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสมัภาษณ์กบั

กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการจดบนัทึก รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ (interview) แบบ
ค าถามปลายเปิด (Open-end questions)  กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัการส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จ านวน 1 ราย  และ พนกังานปฏิบติังาน 5 ราย  ไดน้ าแนวทางในการ
ก าหนดประเด็นค าถามจากการประยุกต์เก่ียวกบัแนวคิดเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้น 
ของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553) รวมถึงประยุกต์จากงานวิจยัของ พลอยไพลิน 
พูลทรัพย ์(2558) และกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ซ่ึงไดป้ระเดน็ค าถาม ดงัน้ี  

1.1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
1.2 ค าถามเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาในขายบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน มีประเด็นดงัน้ี  

1. ปัญหาดา้นพนกังาน  2. ปัญหาดา้นกระบวนการบริการ  3. ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์ 4. ปัญหาดา้นการก าหนดอตัรา
ค่าดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม  5. ปัญหาดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  6. ปัญหาดา้นการส่ือสารทางการตลาด  และ 
7. ปัญหาดา้นสถานท่ี 

2.  ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ียงัไม่เคยสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 ราย และลูกคา้ธนาคารออม
สินเคยสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ านวน 15 ราย  ไดน้ าแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามจากการ
ประยุกต์จากงานวิจยัของ พลอยไพลิน พูลทรัพย ์(2558) และกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ซ่ึงได้ประเด็น
ค าถาม ดงัน้ี  

1.1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
1.2 ค าถามเก่ียวกบับตัรเครดิต ธนาคารออมสิน ได้แก่  1. ช่องทางการสมคัรบตัรเครดิตช่องทางไหนท่ีคุณ

สะดวกในการสมคัรมากท่ีสุด 2. หากคุณอยากจะเลือกสมคัรบตัรเครดิตของธนาคารใดธนาคารหน่ึง ส่ิงแรกท่ี
ลูกคา้ค านึงถึงคืออะไร 3. คุณคิดว่าการเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียรายปีควรจะแปรผกผนักบัยอดค่าใชจ่้ายผ่านบตัรดี
หรือไม่ 4. คุณคิดว่าหากธนาคารของเราใชเ้พียงบตัรประชาชนและช่ือสถานท่ีท างานพร้อมเบอร์โทรศพัท์ในการ
สมคัรบตัรเครดิต คุณคิดว่ามีความน่าสนใจหรือไม่ พร้อมเหตุผล และ 5. สินคา้อุปโภค/บริโภค ประเภทไหนท่ีท า
ให้เกิดแรงจูงใจให้คุณใชบ้ตัรเครดิตมากท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
 
1. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 1 
1.1 ปัญหาดา้นพนกังาน 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันว่า ส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของธนาคารออมสินมีปัญหาในด้านพนักงานเพียงเล็กน้อย  
เน่ืองจาก การขายบตัรเครดิตของส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคลแต่ละคร้ังจะพยายามให้บริการดว้ยความเต็มใจและ
เสนอสิทธิพิเศษท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้เสมอ จึงไม่เคยพบปัญหาการร้องเรียนในดา้นการบริการ ส่วนปัญหาเก่ียวกบั
พนกังาน จะพบว่า การด าเนินงานของส่วนขายธุรกิจส่วนบุคคลจะมีเป้าหมายในการจ าหน่ายผลผลิตภณัฑ์ของ
ธนาคารออมสินหลายประเภท ท าให้พนกังานแต่ละคนมียอดเป้าหมายในการขายเป็นจ านวนมาก ส าหรับแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดา้นพนกังานบริการ เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาเก่ียวกบัพนกังานจะเป็นในดา้น
จ านวนพนกังานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีไดรั้บโดยเฉพาะเป้าหมายในการขายผลิตภณัฑ์ ดงันั้น ขอ้เสนอแนะ
ในการแกไ้ขปัญหาจึงควรเพ่ิมพนกังานในรูปแบบลูกจา้งชัว่คราว หรือเปิดรับนกัศึกษาฝึกงานมาช่วยงานในด้านท่ี
ไม่ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากนกั เช่น การแนะน าเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สิทธิประโยชน์ เป็นตน้ 

1.2 ปัญหาดา้นกระบวนการบริการ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 4 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกนัว่า กระบวนการบริการเก่ียวกบับตัรเครดิตท่ีส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคลพบปัญหาจะเก่ียวกบั
ระยะเวลาในการรออนุมติับตัร โดยธนาคารออมสินมีระยะเวลาการอนุมติับตัรเครดิตประมาณ 2 -3 เดือน ส่วนคู่
แข่งขนั มีระยะเวลา 2-3 สปัดาห์ และกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 4 คน คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ส่วนใหญ่ธนาคาร
ออมสินจะอนุมติัวงเงินอนุมติัต ่ากว่า ท่ีแจง้ในแผน่พบัโฆษณา  ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นกระบวนการ
บริการ เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า กระบวนการบริการเก่ียวกบับตัรเครดิตท่ีส่วน
ขายธุรกิจลูกคา้บุคคล พบปัญหาจะเก่ียวกบัระยะเวลาในการรออนุมติับตัรนาน ผูวิ้จยัจึงจึงเสนอให้ทางธนาคาร
ออมสินหาวิธีการลดขั้นตอนการอนุมติัลง เช่น การสร้างโปรแกรมส าหรับการกรอกขอ้มูลและให้โปรแกรมเป็น
วิเคราะห์ผลออกมา ส าหรับลูกคา้ท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งค่อยท าการตรวจสอบซ ้ า คาดว่าจะท าให้
ระยะเวลาการอนุมติับตัรเครดิตลดลง   

1.3 ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกนัว่า ผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตของธนาคารออมสินมีปัญหาในส่วนของวงเงินท่ีจ ากดั และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดท่ีท าร่วมกบัร้านคา้ต่าง ๆ ส่วนลด สิทธิพิเศษไม่ต่างจากธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ ไม่มีความโดดเด่น
ท่ีสามารถกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจมาสมคัรใชบ้ริการ ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ ส่ิงส าคญั
ควรสร้างความแตกต่างของบตัรเครดิตของธนาคารออมสินให้แตกต่างจากบตัรของธนาคารอ่ืน ทั้งในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านรูปแบบ ขนาด ลวดลาย สีสัน ควรให้ทนัสมยั มีรูปแบบท่ีโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ของ
ธนาคารออมสิน 
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1.4 ปัญหาดา้นการก าหนดอตัราค่าดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกนัว่า ในส่วนของอตัราดอกเบ้ียของบตัรเครดิตนั้นไม่พบปัญหาใด เน่ืองเป็นการก าหนดอตัราใน
ระดับเดียวกับบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอ่ืน แต่จะพบปัญหาในส่วนอัตราค่าธรรมเนียมรายปี อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการเก่ียวกบับตัร เช่น การขอใบรายการค่าใชจ่้าย ท่ีลูกคา้มีความรู้สึกว่าบางรายการมี
อตัราค่าธรรมเนียมท่ีสูงและสถาบนัการเงินบางแห่งไดย้กเวน้ค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ส าหรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดา้นการก าหนดอตัราค่าดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคารออมสินตอ้งท าการส ารวจขอ้มูลการจดัเก็บอตัรา
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมของคู่แข่ง จากนั้นมาวิเคราะห์ว่าสามารถลดส่วนไหนไดบ้า้ง เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี 
ค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ หรือการลดอตัราดอกเบ้ียในปีแรกส าหรับลูกคา้ท่ีสมคัรใหม่  

1.5 ปัญหาดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันว่า ปัญหาเร่ืองการส่งเสริมการตลาดของบตัรเครดิต คือ ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดกบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการมีน้อยโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ และกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 4 คน คิดเห็นว่า
ตรงกนัว่าปัญหาในส่วนของแถมท่ีให้ลูกค้าเพ่ือเชิญชวนให้สมคัรบตัรเครดิตไม่มีความน่าสนใจ ไม่แปลกใหม่ 
และไม่แตกต่างจากคู่แข่งขนั ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกนัคือ การเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้มากกว่าน้ี ทั้งการมอบส่วนลดร้านคา้ การหา
ร้านคา้พนัธมิตร และการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดส าหรับการซ้ือขายออนไลน์ ของเวบไซตด์งั ๆ  อยา่ง Lazada 
Shopee ในรูปแบบให้ส่วนลด ฟรีค่าส่ง นอกจากน้ีในกลุ่มบริการส่งสินคา้ต่าง ๆ  อย่าง Panda Grab ก็ถือเป็นช่อง
ทางการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ 

1.6 ปัญหาดา้นการส่ือสารทางการตลาด 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกนัว่า ปัญหาเร่ืองการส่ือสารการตลาดของบตัรเครดิต คือ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลบตัรเครดิตและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบตัรเครดิตมีนอ้ย ส่วนใหญ่การส่ือสารการตลาดท่ีท าให้ลูกคา้รู้จกับตัรเครดิตจะเกิดจาก
พนกังานของธนาคารออมสินเป็นส่วนใหญ่ และใชแ้ผน่พบั ใบปลิว เป็นตวัช่วยในการเชิญชวนให้ลูกคา้มาสมคัร 
ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองการส่ือสารการตลาด ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัคือ 
การส่ือสารการตลาดท่ีจะท าให้ลูกคา้ส่วนใหญ่ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต คือ พนกังาน ดงันั้น วิธีการดีท่ีสุด ผูช่้วย
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้ข้อมูล การมีแผ่นพบัท่ีรวบรวมข้อมูลของบตัรเครดิต ทั้งข้อมูลบตัร ทั้งร้านค้า
พนัธมิตร ทั้งสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่าง ๆ 

1.7 ปัญหาดา้นสถานท่ี 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกนัว่า ส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เป็นส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ภายใตธ้นาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
เป็นสถานท่ีลูกคา้ทัว่ไปไม่สามารถมาใชบ้ริการไดเ้หมือนธนาคารออมสินสาขา ท าให้เวลาลูกคา้ตอ้งการเขา้มาใช้
บริการจะไม่สามารถเขา้มาได ้ตอ้งรอให้พนกังานออกไปพบลูกคา้เท่านั้น และการขายผลผลิตภณัฑ์ธนาคารออม



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1457 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สินส่วนใหญ่จะเป็นการออกบูทนอกสถานท่ีซ่ึงจะตอ้งหมุนเวียนเปล่ียนไปเร่ือยๆ ไม่มีสถานท่ีๆ แน่นอนท่ีจะให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองสถานท่ี เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า ส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เป็นส่วนงานท่ีม่ีสถานท่ีชดัเจน อาจตอ้งเพ่ิมช่องทางการติดต่อกบั
ลูกคา้ท่ีง่ายข้ึน เช่น การมีเฟสบุ๊ค หรือเวปไซต์ของส่วนขายธุรกิจส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกคา้เขา้มาสอบถามขอ้มูล 
ติดตามผลการสมคัรได ้

 
2. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 2 
2.1 ช่องทางการสมคัรบตัรเครดิต 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกนัว่า ช่องทางการสมคัรบตัรเครดิต ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การสมคัรกบัพนกังานธนาคารออมสิน
โดยตรง จ านวน 25 คน รองลงมาคือ ช่องทางออนไลน์ จ านวน 5 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นว่า การ
สมคัรกบัพนกังานจะท าให้ทราบขอ้มูลของบตัรเครดิตไดค้รบถว้น และสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วน
การสมคัรบตัรเครดิตในช่องทางออนไลน์ ลูกคา้ส่วนใหญ่รู้สึกว่ายงัไม่ค่อยเช่ือถือในการสมคัรออนไลน์ ในเร่ือง
การจดัส่งเอกสาร แต่ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบับตัรเครดิตทางช่องออนไลน์ไดเ้อง 

2.2 ขอ้ค านึงในการสมคัรบตัรเครดิต 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่  พบว่า 

ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 18 คน คิดเห็นตรงกนัว่าสมคัรบตัรเครดิตเพราะการแนะน าของพนกังาน รองลงมา 
ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 6 คน คิดเห็นตรงกนัว่าสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพราะกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดต่าง ๆ เช่น ของแถม โปรโมชัน่ ส่วนลด เป็นตน้ และลูกคา้ธนาคารออมสินจ านวน 4 คน สมคัรบตัร
เครดิตเพราะคิดว่าอตัราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียม มีความเหมาะสม มีช่วงเวลาขยายการช าระหน้ีได ้ สุดทา้ยลูกค้า
ธนาคารออมสินจ านวน 2 คนสมคัร เพราะลายของบตัรเครดิตตรงกบัความตอ้งการ 

2.3 อตัราดอกเบ้ียรายปี 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 30 ราย 

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า  การเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียรายปีควรจะแปรผกผนักับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบตัร 
หมายความว่า ถ้ามียอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตสูง ธนาคารออมสินน่าจะมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมลง 

2.4 เง่ือนไขและเอกสารในการสมคัรบตัรเครดิต 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่  พบว่า 

ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 20 คน เห็นดว้ยกบัการท่ีธนาคารออมสินใชเ้พียงบตัรประชาชนและช่ือสถานท่ี
ท างานพร้อมเบอร์โทรศพัท์ในการสมคัรบตัรเครดิต รองลงมา คือ ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 10 คน ไม่เห็น
ดว้ย เพราะกงัวลถึงผลการพิจารณาอนุมติั และระยะเวลาในการรออนุมติั 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีตอ้งการ 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกนั พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจต่อของแถมท่ีธนาคารออมสิน
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มอบให้ตอนสมคัรบตัรเครดิต โดยเฉพาะกระปุกออมสิน และกระเป๋าเดินทาง รองลงมา ลูกคา้ธนาคารออมสิน 
จ านวน 5 คน ตอ้งการของแถมในกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ เช่น พดัลม หมอ้หุงขา้ว เป็นตน้ 

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลของบตัรเครดิตแต่ละธนาคาร 

รายการ KTC 
Citi 

bank 
SCB TMB 

Krung 
Sri 

GSB UOB K-bank 

ผอ่นช าระสินคา้ 0% 6-10 เดือน X X X 
6 - 24 
เดือน 

X X 
6 - 24 
เดือน 

แบ่งจ่ายยอดใชจ่้าย 0% X X X 
3- 24 
เดือน 

3 - 24 
เดือน 

X X 
3 - 24 
เดือน 

ส่วนลดร้านคา้/อาหาร √ √ X X X X X X 

สิทธิพิเศษในเดือนเกิด X √ 
คะแนน X 

5 
X X X X X 

ฟรีประกนัเดินทาง √ √ √ √ √ √ √ √ 
รับเครดิตเงินคืน X 1% X 5 % X X √ √ 
ค่าธรรมเนียมปีแรก ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 
ค่าธรรมเนียมปีที ่2 
เป็นต้นไป (บาท/ปี) 

X 3,800  2,000  X X 500  1,000  3,000  

ระยะเวลาปลอด
ดอกเบีย้ (วนั) 

45 55 51 50 50 45 55 45 

อตัราค่าธรรมเนียมและ
ดอกเบีย้ (ต่อปี) 

16% 16% 18% 16% 20% 16% 20% 16% 

 

ตารางที่ 2 ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละแนวทางเลือก 
แนวทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

1. แนวทางการแก้ปัญหาด้านพนักงาน  
 - จดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว/นกัศึกษาฝึกงานเพ่ิม 

1. ลูกคา้เกิดความไวว้างใจต่อ
พนกังานท่ีให้ขอ้มูลบตัรเครดิต 
2. ลูกคา้มีความมัน่ใจในการใชง้าน
บตัรเครดิตเพ่ิมมากข้ึน 

ธนาคารจะมีตน้ทุนในการจดัจา้ง
ลูกจา้งชัว่คราว 

2. แนวทางการแก้ปัญหาด้านกระบวนการ
บริการ 
    - ลดขั้นตอนการอนุมติับตัรเครดิต 
   - จดัท าโปรแกรมพิจารณาลูกคา้ยืน่สมคัร
บตัรเครดิต โดยธนาคารออมสินตอ้งพฒันา
โปรแกรมการอนุมติัให้มีประสิทธิภาพและมี
ความน่าเช่ือถือ  

ระยะเวลาในการอนุมติับตัรเครดิต
สั้นลง 

ธนาคารออมสินมีตน้ทุนในการ
จดัท าโปรแกรมและจดัจา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาระบบ  
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3.  แนวทางการแก้ปัญหาด้านผลติภณัฑ์ 
    -สร้างความแตกต่างของบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสิน ดา้นคุณสมบติั รูปแบบ ลวดลาย 
สีสัน ให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั โดย  

1. ลูกคา้เกิดความไวว้างใจต่อ
คุณภาพของบตัรเครดิต 
2. ลูกคา้มีความมัน่ใจในการใชง้าน
บตัรเครดิตเพ่ิมมากข้ึน 

ธนาคารจะมีตน้ทุนในการจดัท า
แบบส ารวจความพึงพอใจในบตัร
เครดิตของธนาคารออมสิน 

ตารางที่ 2 ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละแนวทางเลือก (ต่อ) 

แนวทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

ธนาคารจะตอ้งมีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการใชง้านบตัรเครดิตและทดสอบ
คุณสมบติัของบตัรเครดิตต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือเป็น
การทบทวนและพฒันาบตัรเครดิตให้ทนักบั
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

  

4. แนวทางการแก้ปัญหาด้านการก าหนดอตัรา
ค่าดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม 
  - ส ารวจขอ้มูลการจดัเก็บอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมของคู่แข่ง และปรับลดให้
เหมาะสมและไม่สูงกว่าคู่แข่งขนั 
- จดักิจกรรมลดค่าธรรมเนียมรายปี 
ค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่  ลดอตัรา
ดอกเบ้ียในปีแรก 
- จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยการลดอตัรา
ดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีเพ่ิงสมคัร
ใหม่ 

ธนาคารออมสินมียอดลูกคา้สมคัร
บตัรเครดิตธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน 

ธนาคารจะมีรายไดใ้นการจดัเก็บ
ดอกเบ้ียลดลง 

5. แนวทางการแก้ปัญหาด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 
  -  เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการมอบ
ส่วนลดร้านคา้ การหาร้านคา้พนัธมิตร  
 - จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดส าหรับการซ้ือ
ขายออนไลน์  
- จดักิจกรรมส่วนลดกบักลุ่มร้านคา้บริการส่ง
สินคา้ต่าง ๆ  

ธนาคารออมสินมียอดลูกคา้สมคัร
บตัรเครดิตธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน 

ธนาคารจะมีตน้ทุนในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

6. แนวทางการแก้ปัญหาด้านการส่ือสารทาง
การตลาด 
 - จดัทีมจ าหน่ายผลิตภณัฑธ์นาคารออมสิน โดย
การให้ผา่นการอบรมเก่ียวกบัการขายและขอ้มูล
ผลิตภณัฑอ์อมสิน 

ลูกคา้ธนาคารออมสินทราบถึง
สิทธิพิเศษในการลดค่าธรรมเนียม
รายปี ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้ลูกคา้
ธนาคารออมสินใชง้านบตัรเครดิต
เพ่ิมมากข้ึน 

ธนาคารจะมีตน้ทุนในการจดัท า
โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน 
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7. แนวทางการแก้ปัญหาด้านสถานที ่
  - เพ่ิมช่องทางการติดต่อกบัลูกคา้ผา่นระบบ
ออนไลน ์

ลูกคา้ธนาคารออมสินมีช่องทางใน
การติดต่อกบัพนกังานส่วนขาย
ธุรกิจส่วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

ธนาคารออมสินตอ้งจดัจา้ง
พนกังานเพ่ือมาสร้าง website ของ
ส่วนขายธุรกิจส่วนบุคคล 

 
 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแนวทางที่เหมาะสมในการน าไปปฏิบตัิ 

แนวทางเลือก 
(ค่าน ้ าหนกั 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนน) 

งบประมาณ  
(บาท/ปี) 

ระยะเวลาในการ
ปฏบิัต ิ(เดือน) 

บุคลากรที่
เกีย่วข้อง (คน) 

การเสีย
ผลประโยชน์ 
ของธนาคาร 

แนวโน้ม
ความส าเร็จ 

ผลรวม
คะแนน 
(คะแนน
เต็ม 25 
คะแนน) 

ข้อมูล 
ค่า 

น า้หนัก 
ข้อมูล 

ค่า 
น า้หนัก 

ข้อมูล 
ค่า 

น า้หนัก 
ข้อมูล 

ค่า 
น า้หนั
ก 

ข้อมูล 
ค่า 

น า้หนัก 

1. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้น
พนกังาน  

360,000 1 1 เดือน 5 2 5 
ตน้ทุนค่า
จดัจา้ง
พนกังาน 

3 100% 5 19 

2. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้น
กระบวนการบริการ 

50,000 3 1 เดือน 5 2 5 
ตน้ทุน
ค่าจา้งท า
โปรแกรม 

4 80% 4 21 

3.  แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้น
ผลิตภณัฑ ์

10,000 4 3 เดือน 4 5 4 

ตน้ทุน
ค่าจา้ง
ส ารวจ
ขอ้มูล 

5 50% 3 20 

4. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้นการ
ก าหนดอตัราค่า
ดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียม 

10,000 4 1 เดือน 5 - 1 
ธนาคาร 
เสียรายได ้

1 100% 5 16 

5. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด  

- 5 6 เดือน 3 - 1 
ธนาคาร 
เสียรายได ้

1 100% 5 15 

6. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้นการ
ส่ือสารทาง
การตลาด 

100,000 2 6 เดือน 3 5 4 

ตน้ทุน
ค่าจา้ง
ส ารวจ
ขอ้มูล 

5 80% 4 18 
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7. แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้น
สถานท่ี 

50,000 3 1 เดือน 5 5 4 
ตน้ทุน
ค่าจา้งท า
โปรแกรม 

4 50% 3 19 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า จากการแนวทางการแกปั้ญหาการสมคัรบตัรเครดิตส่วนขายธุรกิจลูกคา้

บุคคล ทั้ง 7 แนวทาง ไดแ้ก่ 
1. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นพนกังาน  
2. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นกระบวนการบริการ 
3.  แนวทางการแกปั้ญหาดา้นผลิตภณัฑ ์
4. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการก าหนดอตัราค่าดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 
5. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
6. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการส่ือสารทางการตลาด 
7. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นสถานท่ี 
 
พบแนวทางท่ีมีค่าคะแนนท่ีเหมาะสมมาปฏิบติั 3 แนวทางอนัดบั 1 – 3  คือ  
อนัดบั 1 แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นกระบวนการบริการ 
อนัดบั 2 แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นผลิตภณัฑ ์
อนัดบั 3 แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นพนกังาน 
อนัดบั 3 แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นสถานท่ี 
 
แต่อยา่งไรก็ตาม ในฐานะขอบเขตการปฏิบติังานของส่วนขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารออมสิน แนวทางท่ี

สามารถน ามาปฏิบติัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งผา่นการอนุมติัจากส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่  
1. แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นกระบวนการบริการ 
2. แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นพนกังาน 
3. แนวทางการแกปั้ญหา ดา้นสถานท่ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากการสรุปแนวทางเลือกในการแกปั้ญหาทั้ง 7 แนวทางเลือก โดยใชต้ารางการสรุปผลความเหมาะสมของแต่

ละแนวทางเลือก ผูวิ้จัยจึงขอเสนอแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีขอบเขตการปฏิบติังานของส่วนขายธุรกิจลูกคา้
บุคคลของธนาคารออมสิน แนวทางท่ีสามารถน ามาปฏิบติัไดท้ันที โดยไม่ตอ้งผ่านการอนุมติัจากส านกังานใหญ่ 
ไดแ้ก่  1. แนวทางการแก้ปัญหา ดา้นกระบวนการบริการ  2. แนวทางการแก้ปัญหา ดา้นพนกังาน  และ 3. แนว
ทางการแก้ปัญหา ด้านสถานท่ี โดยให้เป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปัญหาด้าน
กระบวนการบริการเก่ียวกบัระยะเวลาการอนุมติับตัรเครดิตของธนาคารออมสิน จะใชเ้วลาอนุมติัประมาณ 2 -3 
เดือน แตกต่างจากระยะเวลาการอนุมติัของสถานบนัการเงินท่ีเป็นคู่แข่งท่ีจะใชร้ะยะเวลาการอนุมติไม่เกิน 1 เดือน 
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ซ่ึงความแตกต่างน้ี อาจส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการสมคัรบตัรเครดิต และอาจรวมถึงการตดัสินใจเปิด
การใชง้านบตัรเครดิตได ้ดงันั้น จึงเสนอให้ทางธนาคารออมสินหาวิธีการลดขั้นตอนการอนุมติัลง อยา่งการสร้าง
โปรแกรมส าหรับการกรอกข้อมูลและให้โปรแกรมเป็นวิเคราะห์ผลออกมา ส าหรับลูกค้าท่ีไม่ผ่านการอนุมติั 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งค่อยท าการตรวจสอบซ ้ า คาดว่าจะท าให้ระยะเวลาการอนุมติับตัรเครดิตลดลง ด าเนินการ
ควบคู่การเพ่ิมพนกังานในรูปแบบลูกจา้งชัว่คราว หรือเปิดรับนกัศึกษาฝึกงานมาช่วยงานในดา้นท่ีไม่ตอ้งการความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านมากนัก เช่น การแนะน าเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ เป็นต้น สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของลูกคา้ธนาคารออมสิน ท่ีเห็นดว้ยว่า ช่องทางการสมคัรบตัรเครดิต ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การสมคัรกบั
พนกังานธนาคารออมสินโดยตรง เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นว่า การสมคัรกบัพนกังานจะท าให้ทราบขอ้มูล
ของบตัรเครดิตไดค้รบถว้น และสอบถามขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงเพ่ิมช่องทางการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีง่าย
ข้ึน ผา่นระบบออนไลน์ เช่น การมีเฟสบุ๊ค หรือเวปไซตข์องส่วนขายธุรกิจส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกคา้เขา้มาสอบถาม
ขอ้มูล ติดตามผลการสมคัรได ้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฝากเงนิผ่านบริการที่ร้าน 7-11 ของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขต กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Decision to Use the Service at 7-11 Stores of Government 
Savings Bank Customers in Bangkok 

 

ปิยะวรรณ วิทยาพันธ์ประชา1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Piyawan Wittayapanpracha and Anuchat chamchong 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต 
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการกบั
ธนาคารออมสิน ผา่นร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และท าการวิเคราะห์ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
โดยใช้การแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ด้วย การ
ทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน (t-test) , การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
อาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงิน
ผา่นบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญั .05  
 

ค ำส ำคญั: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรยอมรับเทคโนโลยี, กำรตัดสินใจ, เงินฝำก, ธนำคำรออมสิน 
 

Abstract 
This study aimed to study demographic factors.  Marketing mix And the adoption of technology that affects the decision 
to use the service at 7-11 stores of Government Savings Bank customers in Bangkok. It is a quantitative research.  A 
questionnaire was used to collect data from 400 people who used services with Government Savings Bank through 7-11 
stores in Bangkok. With descriptive statistics. By using the display of frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  And inferred statistics The study was analyzed by Independent Samples (t-Test), One-Way ANOVA  
(ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results showed that gender, age, education level.  Average monthly 
income And different occupations have different decisions to use the service. Marketing mix influence decisions using 7-
11 deposit service of Government Savings Bank customers In Bangkok.  At the significance level .05 
 

 Keywords: Marketing Mix, Technology Acceptance, Decision Making, Deposit, Government Savings Bank 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัในแวดวงธุรกิจธนาคารพาณิชยท์วีความรุนแรงมากข้ึน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีมี

ศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรยอ่มมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีศกัยภาพต ่ากว่า ตอ้งพยายามหาจุด
แขง็ของตนเองเพ่ือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนั โดยเฉพาะในธุรกิจธนาคารยอ่มเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้ว่าปัจจุบนั
ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนเองก็มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านฐานลูกค้า ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ความสามารถของ
บุคลากร และวฒันธรรม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ทนักบัสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบกว่าธนาคาร
พาณิชยท่ี์เป็นของภาครัฐ และในเหตุการณ์ท่ีผ่านมานั้นมีผลกระทบมากมายกบัฐานลูกคา้ของธนาคารออมสินคือ
เหตุการณ์  COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง ทั้งภาคการท่องเท่ียว การผลิต การส่งออก การ
บริโภคภาคเอกชน รวมทั้งก่อให้เกิดความผนัผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก เป็นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจท่ีมีการ
เติบโตแบบชะลอตวัอยูก่่อนหนา้น้ี ให้ถดถอยลงอยา่งรุนแรง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 1 
ปี 2563 หดตวัลงในเกือบทุกภาคส่วน ประชาชนไม่น าเงินมาลงทุนกบัทางธนาคาร โดยเฉพาะรูปแบบการฝากเงิน 
เพราะผลตอบแทนดอกเบ้ียธนาคาร ณ ปัจจุบนันอ้ยลงมาก  โดยผลส ารวจของนีลเส็น ประเทศไทย ระบุถึงโมบาย
แบงก์ก้ิงท่ีผูใ้ชส้มท์โฟนใชบ้ริการมากท่ีสุด พบว่า แอปพลิเคชัน่ของธนาคารกสิกรไทยมีผูใ้ชม้ากท่ีสุด ร้อยละ 22 
รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ร้อยละ 11 ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 8 ตามมาดว้ย ธนาคารกรุงไทย ทหารไทย 
ออมสิน และกรุงศรีอยธุยา (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

การออมเงินของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคงหนีไม่พน้การฝากเงินในบญัชีเงิน
ฝาก กับสถาบนัการเงินทั้งหลายท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ท่ีหลายคนเช่ือว่าการฝากเงินกับสถาบนัการเงิน หรือ
ธนาคารพาณิชยจ์ะมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด และผลตอบแทนคงท่ีมากท่ีสุด  ผลกระทบของปัญหาว่าฐานลูกคา้ท่ีใช้
บริการของธนาคารออมสินนั้นเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนันั้นคือ ธนาคารออมสินไม่ไดอ้ยู่ในอนัดบัของธนาคารท่ีคน
เลือกใชบ้ริการทั้งในรูปแบบของ App และทางธนาคารสาขาเลย ท าให้เม่ือธนาคารออมสินตอ้งการขยายฐานลูกคา้
นั้นเป็นไปไดย้ากและล าบาก เพราะลูกคา้บางกลุ่มยงัไม่รู้จกักบัผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ  ของธนาคารออมสิน
เลย เพราะดว้ยภาพลกัษณ์ และการเติบโตท่ีออมสินนั้นพยายามท่ีจะท าแต่ในทางกลบักนัธนาคารพาณิชยค์ู่แข่งขนั
นั้นก็มีการขยายตวัอยา่งเตม็ท่ีท าให้ลูกคา้มองว่าธนาคารออมสินนั้นเติบโตชา้กว่าธนาคารอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นเราจึง
เห็นว่าฐานลูกค้าของธนาคารออมสินนั้นทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชัน่ และในรูปแบบของฐานเงินฝากของ
ธนาคาร ทั้ง 2 แบบมีฐานลูกคา้ท่ีต ่าเม่ือเทียบกบัธนาคารคู่แข่งจึงเป็นปัญหาของธนาคารในการท่ีจะเพ่ิมฐานลูกคา้
ในทุก ๆ ดา้น เราจึงตอ้งคิดนโยบายวิธีต่างๆในกาท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด สะดวกท่ีสุด (Checkraka, 2558) 

ปัจจุบนัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยการรับฝาก – ถอน ไดมี้การขยายช่องทางในการให้บริการกบัลูกคา้ดว้ย
การท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ของร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ซ่ึงสามารถท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยธนาคาร
ออมสินก็ได้มีการใช้ช่องทางน้ีเช่นกนั ซ่ึงลูกคา้สามารถฝาก - ถอนเงินสด ผ่านแอปพลิเคชนั Mobile Banking 
(MyMo) ของธนาคารออมสิน ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงท่ีผา่น
มาธนาคารออมสินตอ้งประสบกบัปัญหาการให้บริการผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส คือ ลูกคา้ยงัไม่ค่อยรู้ว่าธนาคารออม
สินมีบริการรูปแบบดงักล่าว เน่ืองดว้ยลูกคา้ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารว่ามีบริการทางการเงินผ่าน 7-11 โดยไม่มีการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีมากพอ หรือลูกคา้รู้เฉพาะกลุ่ม จึงท าให้ลูกคา้ไม่เขา้ถึงช่องทางบริการดงักล่าวถา้เปรียบเทียบจาก
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การท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผา่นบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ธนาคารออมสินสามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบ  เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการ
แบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วย
ก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อ การวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรทางดา้นประชากร
ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ บริการท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใช ้ประโยชน์จากดา้นอายเุพ่ือ
เป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ของส่วนตลาดได ้ท าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วน
เลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอาย ุส่วนนั้นๆ  

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้นนกัการ ตลาดจึงตอ้งศึกษา
ตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะว่าในยคุปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้นเพศมีการ เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการ
บริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจาก การท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนบัว่าเป็นเป้าหมาย ท่ีส าคญัของการใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบั หน่วยของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะ
สนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใด สินคา้หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะ
ทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ี  เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะช่วยท าให้
พฒันากลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่ง เหมาะสม  

4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวั แปรท่ีส าคญัต่อการก าหนด
ส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้ สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมี
รายไดต้ ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการแบ่งส่วน การตลาดโดยยึดถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอยา่งเดียวก็
คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภค ในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ ใน
ขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริง แลว้อาจใชเ้กณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ 
เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได ้ เช่นกนั แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีนิยมใช้แต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์
รายไดร้วมกบัตวั แปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะ ประชากรศาสตร์ดา้น 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ี
ส าคญั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าไปใชใ้นการ ก าหนดตลาดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.2 แนวคดิด้านส่วนประสมทางกรตลาด 7Ps 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงั ต่อไปน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือ

การใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009) โดยความพึงพอใจนั้น
อาจจะมาจากส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละ/หรือสัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ์ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย นอกจากน้ีตวัผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอขายนั้น สามารถเป็นไดท้ั้ง
ในรูปแบบของการมีตวัตนและ/ หรือการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  จ าเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) และมีคุณค่า(Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เหล่านั้น ทั้งน้ีการก าหนดกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑค์วรจะตอ้งค านึงและให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์สินคา้และ/หรือบริการของกิจการ 
หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์ สินคา้และ/หรือบริการ
นั้นๆ อย่างคุ ้มค่ากับจ านวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & Kotler, 2009) นอกจากน้ี ยงัอาจหมายถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ซ่ึงลูกคา้ใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไป กบัคุณค่า 
(Value) ท่ีลูกค้าจะได้รับกลบัมาจากผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะท าการตดัสินใจซ้ือ 
(Buying Decision) 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และ/หรือบริการรวมถึงวิธีการท่ีจะ
น าสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทนัต่อความต้องการ ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาว่า 
กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินคา้และ/หรือบริการสู่ผูบ้ริโภค ผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 
(THbusinessinfo, 2558)   

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ 
(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความตอ้งการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ใน
สินคา้และ/หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชใ้นการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรง
จ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ 
(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซ้ือสินคา้และ/ หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007)  

5. ดา้นบุคคล (People) หมายถึง พนกังานท่ีท างานเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รต่าง ๆ ซ่ึงนบัรวมตั้งแต่เจา้ของ
กิจการผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่างพนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนบั
ไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบติังาน เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์ร
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว้นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความส าคัญ คือ การมี
ปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนักบั
องคก์รในระยะยาว  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้
และ/หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่นการตกแต่งร้าน รูปแบบ
ของการจดัจานอาหาร การแต่งกายของพนกังานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
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จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทางดา้นการบริการ ท่ีควรจะตอ้งสร้างคุณภาพในภาพรวม ซ่ึงก็
คือในส่วนของสภาพทางกายภาพท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นได ้ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจ และ
ความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่างไปจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืน  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการ
บริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมี
ไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงหากว่ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในกระบวนการมี
ความเช่ือมโยงและประสานกนั จะท าให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งน้ีกระบวนการท างานในด้านของการบริการ จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการท างานท่ีชดัเจน เพ่ือให้
พนกังานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และราบร่ืน 

 
2.3 แนวคดิการตัดสินใจ 

 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ

ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือ
บริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบั
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบั
สภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่าง
ระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป 

2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแก้ไข โดย
หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยูเ่ดิม ความรุนแรงของ
ความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมิน
ทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการ
เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรา
ยี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยู่กับความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการ
ตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 
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5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ใน
การบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท า
ให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้น ๆใน
คร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการฝากเงินของธนาคารออมสินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือการเลือกแจก
แบบสอบถามถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสิน หรือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการธนาคารออมสินผ่านร้าน 
7-11 ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Questions) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผา่น

บริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น
ราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านกระบวนการ 
(Process) ดา้นบุคคล (People) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีในการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารออมสินผา่นร้าน 7-11 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และ
ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวการตดัสินใจใช้บริการธนาคารออมสินผ่านร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร        
2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจเลือก และดา้นความรู้สึกหลงัการใชบ้ริการ  

โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 5 เป็นการวดัตวัแปรแบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใช ้Likert Scale 
เป็นเกณฑใ์นการให้คะแนน เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

ระดบัความเห็น 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบัความเห็น 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ระดบัความเห็น 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบัความเห็น 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบัความเห็น 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

    เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของระดบั มีดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย                           การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00               ตดัสินใจดว้ยเหตุผลนั้นมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20               ตดัสินใจดว้ยเหตุผลนั้นมาก 
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2.61 – 3.40               ตดัสินใจดว้ยเหตุผลนั้นปานกลาง 
1.81 – 2.60               ตดัสินใจดว้ยเหตุผลนั้นนอ้ย 
1.00 – 1.80               ตดัสินใจดว้ยเหตุผลนั้นนอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
การศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน พบว่าตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 อายรุะหว่าง 46-50 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 สถานภาพ หยา่ร้าง/
หมา้ย จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.3 มีรายได ้40,000-50,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และมีอาชีพเป็น พ่อบา้น/แม่บา้น/ขา้ราชการ
เกษียณ จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 

การศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 2.54) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 
สูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅� = 3.20) รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅� = 3.14) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.84) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั
นอ้ย (�̅� = 2.40) ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.27) ดา้นราคาอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.01) และ 
ดา้นบุคคล อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 1.92)  

การศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารออมสินผ่านร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัดงัต่อไปน้ี ดา้นการตดัสินใจเลือก อยู่ใน
ระดบัมาก (�̅� = 3.67) และ ดา้นความรู้สึกหลงัการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.85)  

การทดสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์  (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์อง ธนาคารออมสินในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การทดสอบปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ี
ร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Sig = 0.037, B = 0.103) ดา้นราคา (Sig = 0.006, B = 0.297) และดา้นบุคคล (Sig = 0.017, B = 0.258) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผา่นบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของพดัชา ตีระดิเรก (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์น าเท่ียว ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และดา้นบุคลากรมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์น าเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยอายุเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี มีสถานภาพ หย่าร้าง/หมา้ย ระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นแม่บา้น/พ่อบา้น/ขา้ราชการเกษียณ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 40,001-50,000  

กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย สูงสุด คือดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั ปานกลาง รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัน้อย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัน้อย ดา้นราคาอยู่ในระดบัน้อย และ ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัน้อย โดยกลุ่ม 
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการตดัสินใจเลือก 
อยูใ่นระดบัมาก และดา้นความรู้สึกหลงัการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก  

การทดสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นบุคคล ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการฝากเงินผา่นบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต กทม. และ ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยี สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการบริหาร
จดัการ โดยผูวิ้จยัศึกษาขอ้มูลผลการศึกษาจากงานวิจยัไปประกอบการตดัสินใจเพ่ือพฒันา  หรือปรับปรุงบริการ
เพ่ือให้มีฐานลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเพ่ิมมากข้ึนในการให้บริการรับฝากเงินใน 7-11 ของธนาคารออมสิน ณ ตอนน้ีท่ี
อาจจะยงัจ ากดัอยูใ่นกลุ่ม วยัเกษียณ ท่ีมีมากท่ีสุดอยู ่และผลิตภณัฑ ์บริการยงัไม่มีความหลากหลาย ถา้เราสามารถ 
เพ่ิมฐานลูกคา้ข้ึนมาไดอี้ก ก็จะสามารถมีบริการ หรือ ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพ่ือความหลากหลายมากยิ่งข้ึนให้กบัลูกคา้
ของธนาคาร รวมถึงผูท่ี้สนใจในการประกอบธุรกิจน้ี ก็ยงัสามารถน าข้อมูลไปใช้ ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีประสิทธิภาพ และ เหมาะสม อีกทั้งเพ่ือ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจได ้ผูวิ้จยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารจดัการของธุรกิจ
ธนาคาร ตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 ของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
เขต กทม. ดงัน้ี  
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1. ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริหารจดัการควรจะบริหารเร่ืองค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมของลูกคา้เพราะลูกคา้ให้
ความส าคญัดา้นน้ีมากท่ีสุดเพราะปัจจยัทางดา้น ราคาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ อาจจะเป็นการลด
ค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมในส่ิงท่ีบริหารจดัการไดแ้ต่ท่ีมีอยู ่ณ ตอนน้ีก็คือ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการท า
ธุรกรรมของเด็กท่ีมีอายุ 7-20 ปี จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝาก แต่อาจจะมีโปรโมชัน่เป็นช่วงๆ ในการ ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม กบัลูกคา้กลุ่มอ่ืนดว้ย หรืออาจเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนและคิดค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่า และการ
แจ้งรายละเอียดท่ีชดัเจนในการท าธุรกรรม รวมไปถึง ดอกเบ้ียท่ีจะได้รับ แจ้งโดยละเอียด โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง ผูสู้งวยั จะตอ้งระวงัเป็นพิเศษในดา้นของอตัราดอกเบ้ีย หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ของธนาคาร เพราะ เร่ือง
แบบน้ีตอ้งชดัเจนกบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

2. ดา้นบุคคล นั้นเราควรใส่ใจเร่ืองท่ีจะอบรมพนกังานท่ีเป็นตวัแทนของ 7-11ท่ีจะให้บริการรับฝากเงินให้กบั
ทางลูกคา้ให้มีความพร้อมในดา้นการบริการ ไม่ว่าจะเป็นดา้น ความรวดเร็ว ดา้นการกระตือรือร้นท่ีจะใส่ใจในการ
ให้บริการลูกคา้  เพ่ือให้ลูกคา้เห็นว่า ไดรั้บบริการท่ีมีความรวดเร็ว และเอาใจใส่ลูกคา้ จะไดม้องว่า ธนาคารออม
สินนั้น ไม่ให้บริการชา้อีกต่อไป และมีการพฒันาข้ึนในดา้นการรองรับลูกคา้ในการท าธุรกรรมต่างๆ และเพ่ือเป็น
ตวัเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีจะท าธุรกรรมกบัทางธนาคารอีกดว้ย และในดา้นของความปลอดภยัและถูกตอ้งนั้นก็เป็นอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะองคก์รธนาคารนั้นควรให้ความใส่ใจในดา้นน้ีเพ่ือให้ลูกคา้ไดม้ัน่ใจว่ามาท าธุรกรรม
กบัพนกังานท่ีเป็นตวัแทนของ 7-11 ก็ไม่ต่างกบัไปท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ในดา้นความปลอดภยัและ
ความถูกตอ้ง 

3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ นั้นเรา ควรท่ีจะดูดา้นความสะอาดมาเป็นอนัดบัแรกเพ่ือท่ีลูกคา้เขา้มาแลว้จะเกิด
ความประทบัใจในคร้ังแรกท่ีเขา้มา จดัเก็บอุปกรณ์ส านกังานให้ไดต้ามแบบ 5ส เพ่ือท่ีจะเป็นระเบียบแบบแผน
เดียวกนักบัธนาคารออมสิน และท าให้ลูกคา้มององค์กรว่า น่าเช่ือถือและกลา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ และอุปกรณ์
ต่างๆควรเก็บไวใ้นท่ีๆ หยิบไดง่้ายต่อการใชง้าน และการท่ีธนาคารออมสินเลือกคู่คา้เป็น 7-11 นั้นเพราะว่ามีความ
สะดวกสบายในดา้นสภาพท่ีตั้งท่ีมีความสะดวกในการมาใชบ้ริการของลูกคา้เพราะ 7-11 มีการจดัหาท่ีตั้งท่ีอยูใ่น
แหลง่ท่ีมีคนอาศยัอยูแ่ละไดค้ านวณดีแลว้ในส่วนของการพลุกพล่านของผูค้นและอยูใ่นท่ีชุมชนในแต่ละท่ีท่ีมีการ
ตั้งร้าน 7-11 ข้ึนมา จึงสามารถเจาะเขา้ไปในพ้ืนท่ีของกลุ่มลูกคา้ไดดี้ หลงัจากน้ีธนาคารอาจจะขยายผลิตภณัฑห์รือ
บริการของธนาคารให้มากข้ึน ในพ้ืนท่ี ท่ีมีการบริการผ่านตวัแทน 7-11 ท่ีมีอยู่ในขณะน้ี เพ่ือท าให้ลูกคา้สะดวก
มากข้ึน 

4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้บริหารจัดการควรให้ความส าคัญในด้านของผลิตภัณฑ์ อาทิ  เช่น การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้โดยอาจจะท าการ CSR จดักิจกรรมกบัลูกคา้เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ ให้กบัลูกคา้เพราะ
ธนาคารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีถูกคาดหวงักบัสังคม ในฐานะแหล่งการเงิน เสมือนเช้ือเพลิงขบัเคล่ือนประเทศ การ
มุ่งหวงัก าไรของธนาคารเป็นพียงเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งให้แก่กิจการ เพ่ือให้ลูกคา้รักองคก์ร และ ท าแบรนดใ์ห้มี
ความน่าเช่ือถือ โดยการท่ีจะมีข่าวสารให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้จากแหล่งข่าวท่ีมาจากธนาคารโดยตรง ในเพจเฟสบุ๊ก ลง
ขอ้มูลข่าวสารดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร โดยไม่บิดเบือนจากข่าวปลอม หรือข่าวท่ีไม่จริง ท่ีมีอยู่มากมาย และ    
โปรโมทเพจ ให้ลูกคา้ติดตามข่าวสารต่างๆของธนาคารโดยตรง  

5. ดา้นกระบวนการ คือปัจจยัดา้นกระบวนการนั้นผูบ้ริหารจดัการควรมีการด าเนินการบริการให้  ขอ้มูลกบั
ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการท าธุรกรรม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เน่ืองจาก 
ลูกคา้คิดว่าการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วแสดงถึงความเอาใจใส่ในตวัลูกคา้ในการท่ีธนาคารให้บริการ อีกทั้งเพ่ือ
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แสดงให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานในการท างานของธนาคาร ท่ีมีการพฒันาและเอาใจใส่ลูกคา้ และขั้นตอนตอ้งไม่
ยุง่ยาก และไม่ซบัซ้อน เพ่ือให้ลูกคา้นั้นมีความสุขทุกคร้ังท่ีจะมารับบริการกบัพนกังานท่ีเป็นตวัแทนของ 7-11 

6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของช่องทางการส่ือสารและการให้บริการ ควรท่ีจะมีการ ให้บริการผา่น
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้เขา้กบัเทคโนโลยีในโลกปัจจุบนั อาทิเช่น การแจง้ถอน/โอน/ท าธุรกรรมต่างๆ ผา่น
ไลน์ ส่ือการตลาดท่ีส่ือออกไปเพ่ือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น การหาส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ี
น่าสนใจการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย รวมไปถึงออกแบบเวบ็ไซตไ์ด ้น่าสนใจ อีกทั้งการส่งเสริม
การขายท่ีน่าสนใจ เช่น การมีของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ ก็เป็นแรงจูงใจ ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ ของทาง
ธนาคารมากกว่าไปเลือกใชบ้ริการท่ีอ่ืน 

7. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริหารควรจะให้ความส าคญัในเร่ืองการท่ีมีอุปกรณ์ท่ีครบคนัในการท่ีจะ
บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการให้เตรียมพร้อมทุกอย่างและมีช่องบริการท่ีรองรับลูกคา้ให้เกิดความรวดเร็วเพ่ือให้
แตกต่างจาก ธนาคารออมสินสาขา ท่ีลูกคา้มกัจะมองธนาคารออมสินว่าชา้ในการให้บริการเราควรสร้างความ
แตกต่างกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการฝากเงินผ่านบริการท่ีร้าน 7-11 และมีการน าเทคโนโลยีโปรแกรมใหม่ๆ ท่ีมีการพฒันา 
อาทิเช่น ในอนาคตอาจจะน าเคร่ือง VTM  คือเคร่ืองท่ีสามารถเปิดบนัชีดว้ยตวัเองไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อาจจะน ามา
ตั้งท่ี สาขาน าร่องท่ีเป็นใจกลางเมือง เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดการท าธุรกรรมท่ีหลากหลายกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการมาท าธุรกรรมคร้ังหน่ึง ๆ 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีและคุณภาพการบริการ
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ในจงัหวดัปทุมธานี  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชวิ้จยั คือ ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ จ านวน 400 คน ใน จงัหวดัปทุมธานี ใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้โดยเก็บตวัอยา่งจากทุกอ าเภอๆ ละเท่าๆ กนั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าทีแบบ Independent การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี อาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน และพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ และอ าเภอท่ีอยู่อาศยั ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่ง
อาหารฟู้ดแพนดา้ การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ และคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ค ำส ำคัญ: กำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยี คุณภำพกำรบริกำร กำรตัดสินใจใช้บริกำร 
 

Abstract 
The objectives of this independent study were to investigate how technology acceptance and services quality 
affected consumers’ decision to use the Foodpanda delivery service in Pathum Thani Province.  
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The sample group used in this study comprised 400 consumers who had decided to use the Foodpanda delivery 
service in Pathum Thani province. They were recruited using the quota sampling method and represented all 
districts equally. The instrument used to collect data was a questionnaire. The data analysis employed descriptive 
statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics including 
independent sample t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis at a statistically significant level of 
.05. 
The findings indicated that most of the respondents were female, aged between 31 to 40 years old. They were 
either students, or students with a bachelor's degree, or equivalent, with a monthly income of 10,001 to 20,000 
Baht. Differences in the personal factors of gender and location influenced the decision to use Foodpanda whereas 
differences in age, occupation, education level, and monthly income demonstrated no effect on the decision to use 
Foodpanda. Furthermore, it was found that technology acceptance in terms of perceived usefulness and perceived 
ease of use affected the decision to use Foodpanda.Similarly, the dimensions of service quality including 
assurance, responsiveness and tangibles affected the decision to use Foodpanda at a statistically significant level 
of .05. 

 
Keywords: technology acceptance, service quality, decision to use the service 
 

1. บทน า 
 
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้ผูค้นต้องท า Social distancing ทุกคน              

ไม่สามารถออกมาพบเจอพูดคุย พบปะกนัไดแ้บบเดิม การออกไปเท่ียว ออกไปท างาน การทานอาหารนอกบา้น              
ก็เปล่ียนไปจากเดิม ทุกคนหนัมาใชเ้ทคโนโลยี ใชบ้ริการท่ีเป็นออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสัง่อาหารผา่นฟู้ดเดลิเวอ
ร่ี การท างาน คุยงาน ผ่านแอปพลิเคชนัต่าง ๆ  ท าให้เราใชเ้ทคโนโลยี ใชส่ื้อออนไลน์ ช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลน์มากข้ึน แมก้ระทัง่รูปแบบการเรียนออนไลน์ท่ีตอ้งเกิดข้ึนดว้ยความจ าเป็นจากวิกฤติน้ี แต่คนรุ่นใหม่จะ
ไม่ค่อยกงัวลในเร่ืองอาหารการกิน  ถนนหนทางเท่าไหร่นกั เพราะเน่ืองจากปัจจุบนัมีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
ท่ีตอบสนองความตอ้งการอย่างทัว่ถึง เช่น คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกงัวลในดา้นการกกัตุนอาหารจ านวนมาก เพราะมี
การส่งอาหาร หรือร้านอาหารท่ีเป็นแบบเดลิเวอร่ี โดยเป็นอีกทางท่ีช่วยให้สะดวกข้ึน และเป็นความนิยมท าให้เกิด
การแข่งขนัท่ีผูบ้ริโภคจะไดป้ระโยชน์ ทั้งดา้นราคา สิทธิพิเศษต่าง ๆ การบริการดูแลลูกคา้ และโปรโมชัน่ โดยใน
เร่ืองคุณภาพในการให้บริการ ธุรกิจตอ้งใส่ใจในเร่ืองน้ีให้เป็นส่ิงส าคญัอยู่เสมอตลอดเวลา เน่ืองจากว่าการรับรู้
คุณภาพท่ีดีส่งผลให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการไดม้าก และจะช่วยให้ธุรกิจมีศกัยภาพทางการต่อสู้ และแข่งขนัสูงข้ึน 
เพราะถ้าธุรกิจไม่แข็งแกร่งจริง โอกาสท่ีจะอยู่รอดได้ในระยะยาวคงเป็นเร่ืองยาก (ภัทรา ภัทรมโน, 2556) 
นอกจากน้ี ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) (Davis,1989) เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีส าคญั 
เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการ เพราะการสั่งอาหารออนไลน์นั้นลูกคา้
จะต้องใช้แอปพลิเคชนั หรือเทคโนโลยีในการสั่ง อธิบายถึง 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดงันั้น ผูวิ้จยัไดศึ้กษาการตดัสินใจใช้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1476 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า ในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจากปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี และคุณภาพการบริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงการให้บริการ และพฒันา
ระบบแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารออนไลน์ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการ หรือบริษทัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผูใ้ชบ้ริการ หรือผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจบริการ
ดา้นฟู้ด เดลิเวอร่ี ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการมาก
ท่ีสุดไดอี้กดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model : TAM) ของ Davis (1989) เป็นแนวคิด                

ในการยอมรับเทคโนโลยีท่ีโด่งดงั และไดรั้บการยอมรับและน ามาท าการวิจยัอยา่งแพร่หลาย โดยมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัภายนอกจะส่งผลต่อทศันคติ หรือความสนใจยอมรับท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี ผ่านการเช่ือ และการรับรู้ คือ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงลกัษณะการใชง้าน
ท่ีง่าย ในดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยีนั้น ๆ โดยอาศยัความรู้ความสามารถท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อนไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม
มากในการใชง้าน และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) เป็นการรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีเกิดจาการใชง้านเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชนจะเพ่ิมประสิทธิภาพ และสมรรถภาพในการใชง้านเทคโนโลยี 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในตวับุคคลหรืองานนั้น จะสามารถท าให้เกิดความสะดวกสบายในการท างานข้ึน การรับรู้
ถึงประโยชน์  

คุณภาพการบริการ (Service Quality)โดยทัว่ไปถูกมองว่าเป็นผลลพัธ์ของระบบการให้บริการ และยงัเช่ือมโยง
กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีในเร่ืองปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ สุภาพร วงษ์จ าปี (2557 อา้งถึงใน 
Parasuraman, et al. 1985) ไดศึ้กษา และสังเคราะห์คุณภาพการบริการ เพ่ือน าไปใช้ประเมินคุณภาพการบริการท่ี
ลูกค้าได้รับของธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 10 ด้าน คือ ความไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) ศกัยภาพของผูใ้ห้บริการ (Competence) การเขา้ถึงบริการ (Access) ความมีอธัยาศยั (Courtesy) การ
ส่ือสาร (Communication) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความปลอดภยั (Security) ความเขา้ใจ และรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ 
(Understanding/Knowing the Customer) และลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ต่อมา Parasuraman, et al. (1988) ได้
พฒันาการวดัคุณภาพบริการ โดยใช ้7-Point Likert Scale วดัความคาดหวงัต่อบริการ และการรับรู้บริการทั้ง 10 มิติ 
ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาในปี 1985 โดยหลงัจากการวิเคราะห์ (Factor Analysis) จึงเกิดโมเดล SERVQUAL เป็นการวดั
คุณภาพการบริการ 5 ด้าน จากปัจจัยเดิม 10 ด้าน คือ ความเช่ือมัน่ไว้วางใจ (Reliability) ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 
(Empathy) ความน่าเช่ือถือ (Assurance) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) และความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ดงันั้น คุณภาพการบริการ ถือว่าเป็นโมเดลท่ีวดัคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุด มีนกัวิจยัท่ีนิยมใช้
มากท่ีสุด เป็นเคร่ืองมือท่ีมีส่วนช่วยให้ธุรกิจบริการเขา้ถึง และเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพ่ือท่ีจะน า
ผลการวิเคราะห์ หรือความคิดเห็นของลูกคา้มาปรับปรุงการด าเนินงานให้ธุรกิจมีศกัยภาพมากข้ึน  

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ (Decision) โดยการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีทุกคนตอ้งเผชิญอยูเ่ป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากการตดัสินใจจะท าให้ทุกคนเลือกส่ิงต่าง ๆ  ท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด และเป็น
แนวคิดหลายทางเลือกท่ีมีอยู่เพ่ือให้ตดัสินใจเลือกทางเลือกดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการลูกคา้มากท่ีสุด                 
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แซนแทรค (Santrack. 2003 : 365) กล่าวว่า “การตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ
เลือกทางเลือกจากทางเลือกเหล่านั้น และโกลสเตน (Goldstein. 2008 : 466) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการพิจารณา
เลือกทางเลือกต่าง ๆ ของบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จากงานวิชาการ ทั้งงานทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่าการตดัสินใจใชบ้ริการ ลว้นแลว้แต่ตอ้งพ่ึงพาปัจจยัในหลากหลายดา้นเพ่ือ
สนบัสนุนการตดัสินใจ จึงท าให้ผูวิ้จยัสร้างสมมติฐาน ไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ท่ีอยู่อาศยั อาชีพ การศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดั
ปทุมธานี 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี 
 

 
 

รูปที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ 

ในจงัหวดัปทุมธานี 
 

3. วธีิด าเนินการวจิัย  
 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีประชากรท่ีได้ใช้                      

ในการศึกษาวิจยั คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง ล าลูกกา คลองหลวง และธญับุรี ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง
ค านวณจากการใชสู้ตรท่ีไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาด
เคล่ือน ± 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384.16 คน เพ่ือให้สะดวกในการเก็บขอ้มูล ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษา
ทั้งส้ิน 400 คน เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลใช้เพียง 4 อ าเภอเท่านั้น ท่ีมีการให้บริการขนส่งอาหารของ                    
ฟุ้ดแพนด้า ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบโควต้า (Quota sampling) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามตาม                          
กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี 
และไม่ทราบจ านวนสัดส่วนประชากรท่ีใชง้านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ท่ีแทจ้ริง ผูวิ้จยัจึงจ าแนกจ านวนท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูลให้เท่า ๆ กนัทุกพ้ืนท่ี คืออ าเภอละ 100 ตวัอยา่งง  

การยอมรับ 
การใชเ้ทคโนโลย ี

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

คุณภาพการบริการ 

การตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร 
ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี 
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3.2 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามท่ีศึกษาเ ก่ียวกับการยอมรับในการใช้เทคโนโลยี                        
และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุพ้ืนท่ี
อยู่อาศยั อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 8 ขอ้ โดยแบ่งค าถามเป็น 2 ดา้น คือ 1) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ 2) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพการบริการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 20 ขอ้ ท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี
เร่ืองคุณภาพการบริการ โดยแบ่งค าถามเป็น 5 ดา้น คือ 1) ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ 2) ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 3) ความ
น่าเช่ือถือ 4) การตอบสนองต่อลูกคา้ 5) ความเป็นรูปธรรมของบริการ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 ขอ้ ท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ ทั้งน้ี การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล และวิจยั 
จ านวน 3 คน ประเมินความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม 
และวตัถุประสงค ์ของแบบสอบถาม 0.93 (IOC) แลว้น ามาตรวจสอบความเช่ือมัน่วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Method : α-Coefficient)(Cronbach, 1951 อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ , 
2538, น.200) มีสูตรค านวณดงัน้ี 

 

α =    [
k

k − 1
] [1 − 

∑ Si
2

Si
2

 ] 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ตวัแปรแฝงในแบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าความเช่ือมั่น 

การยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยี 8 0.857 
คุณภาพการบริการ                        20 0.920 
การตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ 5 0.721 

ทั้งฉบับ 33 0.948 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ชุด ใน 4 เขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดในการสุ่ม

ตวัอยา่ง และตรวจทานความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดก้ าหนด และเก็บขอ้มูล หลงัจากนั้นน าค าตอบท่ีได้มา
บนัทึกลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางแจกแจงความถ่ี 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และใชส้ถิติ Independent Sample t-test, วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA), และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression: MRA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 
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4. ผลการวจิยั 
4.1 ผลการวิจัย 

 
1. จากการศึกษาปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ

เฉล่ียอยู่ท่ี 21 – 30 ปี ประกอบอาชีพนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
และมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน 

2. การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการมีเวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือไปท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ และ แอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการสัง่อาหารออนไลน์ของใชบ้ริการ
มากข้ึน มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.29 และในดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยู่ในระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.13 พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ มีร้านอาหารหลากหลาย
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 

3. คุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นความ
เช่ือมัน่ไวว้างใจ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บริษทั ฟู้ดแพนดา้มีระบบการให้บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ มี
ความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71 ในดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อใช้
บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บริษทั ฟู้ดแพนดา้ มี
ช่วงเวลาให้บริการท่ีสะดวกกบัลูกคา้ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86  ด้านความน่าเช่ือถือ 
ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 พิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า พนกังานขนส่งฟู้ดแพนดา้ให้บริการอยา่งมืออาชีพ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ดา้น
การตอบสนองต่อลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.02 พิจารณารายขอ้พบว่า บริษทั ฟู้ดแพนดา้ มีช่องทางพร้อมในการรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีความคิดเห็น
เป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อใชบ้ริการ
ขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนกังานขนส่งฟู้ดแพนดา้มีการ
แต่งกายท่ีสุภาพ เรียบร้อย มีเคร่ืองแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.49  

4. การตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
การใช้บริการขนส่งอาหาร ฟู้ดแพนด้า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนท่าน
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ี ท่านจะหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ มีความ
คิดเห็นเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93  
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ ท่ีอยู่อาศยั อาชีพ การศึกษา และรายได ้ท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
และด้านท่ีอยู่อาศัย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ              
ทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในด้านอายุ อาชีพ การศึกษา และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ด
แพนดา้ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าการทดสอบสถิติของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหาร
ฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
ปัจจยัส่วนบุคคล สถิติท่ีใช ้ ความแปรปรวน Sig. แปลผล 
เพศ Independent  Samples t-test 2.295  0.022* ยอมรับสมมติฐาน 
อาย ุ One-Way ANOVA 1.724  0.161 ปฎิเสธสมมติฐาน 
ท่ีอยูอ่าศยั One-Way ANOVA 5.284  0.001* ยอมรับสมมติฐาน 
อาชีพ One-Way ANOVA 2.007  0.112 ปฎิเสธสมมติฐาน 
การศึกษา One-Way ANOVA 0.722  0.486 ปฎิเสธสมมติฐาน 
รายได ้ One-Way ANOVA 0.644  0.666 ปฎิเสธสมมติฐาน 

 
สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า                        

ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Sig = 0.000) และดา้นการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานง่าย (Sig = 0.005) มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้าในจังหวัด
ปทุมธานี ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหว่างการยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและการตดัสินใจใช้
บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี  

ปัจจยั 
การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี 

B Std.Error B t Sig. 
(Constant) 2.209 0.292  7.565 0.000 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 0.235 0.062 0.195 3.819 0.000* 
ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 0.167 0.059 0.146 2.851 0.005* 

 
สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี 

พบว่า คุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ (Sig = 0.000)  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Sig = 0.005) และ
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Sig = 0.000) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ในจงัหวดั
ปทุมธานี อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แต่ในดา้นคุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Sig = 
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0.441) และดา้นความน่าเช่ือถือ (Sig = 0.461) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดั
ปทุมธานี ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหว่างคุณภาพการบริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่ง
อาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี  

ปัจจยั 
คุณภาพการบริการ 

B Std.Error B t Sig. 

(Constant) 1.233 0.256  4.814 0.000 
ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ 0.170 0.045 0.193 3.758 0.000* 
ความเอาใจใส่ต่อลกูคา้ 0.036 0.047 0.041 0.771 0.441 
ความน่าเช่ือถือ 0.038 0.051 0.038 0.738 0.461 
การตอบสนองต่อลูกคา้ 0.156 0.055 0.152 2.812 0.005* 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.278 0.061 0.232 4.550 0.000* 

 

5. อภปิรายผล และข้อเสนอแนะงานวจิยั 
5.1 อภิปรายผลการวิจัย  

 
ผลการศึกษาประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า ในจังหวดั

ปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีค่าเฉล่ียของการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า โดยรวมสูงกว่าเพศชาย เพราะในการเดินทางไปซ้ืออาหารในเวลา
ท างาน หรือเวลากลางคืนไม่สะดวกเท่ากบัการสั่งผ่านฟู้ดแพนดา้ และมีความปลอดภยัมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สสินาท แสงทองฉาย (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคกลุ่มดิจิทลัเนทีฟไทยในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั สั่งและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
สรุปไวว้่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลในการตดัสินใจ หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยส่วนใหญ่และเป็น 
เพศหญิงท่ีมีผลมากกว่าเพศชาย ส่วนผลการศึกษาประชากรศาสตร์ด้านท่ีอยู่อาศยั พบว่า ท่ีอยู่อาศยัมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ มากกว่าพ้ืนท่ีเขตอ าเภอล าลูกกา ผูใ้ชบ้ริการในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอล าลูกกา
มีการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ มากกว่าพ้ืนท่ีเขตอ าเภอคลองหลวง และอ าเภอธญับุรี เราจะเห็น
ไดว้่าแต่ละพ้ืนท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้แตกต่างกนั เป็นผลมาจากในแต่ละเขตพ้ืนท่ีมี
สถานท่ี หรือร้านอาหารท่ีให้บริการแตกต่างกนั ท าให้การบริการของฟู้ดแพนดา้ไม่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในเขต
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต่ปัจจุบนัเดลิเวอร่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน พนกังานบริษทัต่างๆ ใน
การพิจารณาใชบ้ริการของลูกคา้อาจเกิดจากการตอ้งการความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และผูใ้ห้บริการท่ีมีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด (ธีรกิติ นวรัตน  ณ อยุธยา, 2544) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิศตา สุกก ่า (2552) ปัจจัย
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ส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 
ท่ีพบว่าในดา้นสถานท่ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเร่ืองใกลท่ี้พกัอาศยัมากท่ีสุด  

ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี  พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และใน
ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั
การสั่งซ้ืออาหารฟู้ดแพนดา้ ไดโ้ดยง่าย ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการใชง้านมากนกั หรือไม่ตอ้งการ
ความพยายามในการใชง้านมากเกินไป ยงัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน (สรพรรค ภกัดีศรี, 2556) ซ่ึง
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช ป่ินสุข (2557) ท่ีท าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction) ในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และดา้น
การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ี ผลการศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง  ต่อลูกคา้ และดา้น
ความเป็นรูปธรรมของบริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการขนส่ง
อาหารฟู้ดแพนดา้ ทั้ง 3 ดา้นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า ฟู้ดแพนดา้มีระบบการให้บริการ
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดต้รงวตัถุประสงค์
ของการบริการ ตามแนวคิดของ วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ท่ีไดก้ล่าวว่า คุณภาพของการบริการเป็นความรู้สึก
ระหว่างความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ กบั การให้บริการในดา้นผูผ้ลิต หรือผูใ้ห้บริการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ โดยสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้ หรือ ผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถใน
การให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือผูรั้บบริการอนัท าเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการไดรั้บเช่ือมโยงสู่ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 
1. จากผลการศึกษาปัจจยัในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และดา้นการรับรู้ความง่าย

ในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนดา้ ในจงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ควรมีการพฒันาส่งเสริมและให้ความส าคญัในการใชง้านของแอปพลิเคชนัในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความสะดวก
ในการใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย และด้านความต้องการเฉพาะของลูกคา้ 
เน่ืองจากการใชแ้อปพลิเคชนัสบายกว่าการต่อแถวซ้ือซ้ืออาหาร 

2. ส าหรับคุณภาพของการบริการนั้นผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่
ไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า และความเป็นรูปธรรมของบริการ ดงันั้น ระบบการให้บริการสั่งซ้ืออาหาร
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชนัต้องมีระการให้บริการท่ีม่ีความเสถียร สามารถ
ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความแม่นย  าสูง จึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจ รวมไปถึง 
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บริษทัควรให้ความส าคญัในการหานโยบาย และประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง เพ่ือกระตุน้ให้มี
แรงจูงใจเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้เกิดผูบ้ริโภครายใหม่ในการใชบ้ริการฟู้ดแพนดา้มากข้ึน และบริษทัควรปลูกฝังกบั
พนกังานขนส่งในการให้บริการลูกคา้ดว้ยความเป็นมิตร มีการให้ค าน าเก่ียวกบัรายละเอียด หรือช่วยแก้ไขปัญหา
ในการรับค าสัง่ซ้ือท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ซ่ึงจะน ามาซ่ึง
ความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ัง และยงัตอ้งรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ผูท่ี้ใชบ้ริการมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 
1. หากมีการท าการศึกษาในคร้ังต่อไปควรจ าน าเสนอเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความภกัดี ความ

รับผิดชอบของผูบ้ริโภค เป็นตน้ เน่ืองจาก ในปัจจุบนัมีธุรกิจการส่งอาหารเดลิเวอร่ีใหม่ข้ึนมามาก มีการแข่งขนักนั
มากข้ึน เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาระบบแอปพลิเคชนั หรือคุณภาพของการบริการธุรกิจต่อไป 

2. ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู ้ใช้บริการ GRAB FOOD เน่ืองจากเป็นธุรกิจส่งอาหารเดลิเวอร่ีท่ีมีระบบการ
ให้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนั และยงัเป็นทางเลือกของการสัง่อาหารออนไลน์ท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ซ่ึงสามารถน า
ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ฟู้ดแพนดา้ และ 
GRAB FOOD มาเปรียบเทียบ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างกรณศึีกษาเปรียบเทียบ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นบุคคลทั่วไป กับ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 
The factors that affect decision making in choosing service of construction 
company. Case study : Comparing between entrepreneur and construction 

company in Bangkok Metropolitan Area 
 

เป็นเอก การะเกตุ1 และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ2 
Pen-Ek Karaket and Chuenjit  Changchenkit 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป กบั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ เกณฑ์ความแปรปรวนทางเดียว ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น
บุคคลทัว่ไป กบั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนั  
 
ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง, ผู้รับเหมำก่อสร้ำงท่ีเป็นบุคคล
ท่ัวไป, บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง 
 

Abstract 
The research aimed to study the importance of marketing mix in decision-making to use the services of individual 
contractors and construction companies in Bangkok. The samples group used in this study is 384 people in 
Bangkok area who have been experience in using construction services by using an online questionnaire as a tool 
for data collection. The statistics used to collect the data were mean, percentage, standard deviation, t -test, and 
One-way ANOVA: Analysis of Variance. The statistical significance level was set at 0.05 level. The level of 
importance of marketing mix in making the decision to use the services of individual contractors and construction 
companies differs. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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1. บทน า 
 

ทิศทางของอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2563 มีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากหลายๆปัจจยัท่ีส่งผลไปในทาง
ลบ ไม่ว่าจะเป็นหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การคุมเขม้เร่ืองการปล่อยสินเช่ือ Developer เปิดโครงการใหม่น้อยลง 
ประกอบกบัการเปิดขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ (บา้นจดัสรร และอาคารชุด) มีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น
การปรับปรุง ซ่อมแซม ท่ีอยูอ่าศยัเดิมของบุคคลท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัแลว้ จะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน เม่ือคนตอ้งการท่ี
จะสร้างส่ิงปลูกสร้าง หรือก่อสร้าง ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือผูรั้บเหมาก่อสร้าง ท่ีจะเขา้มาตอบโจทยก์ารก่อสร้างให้
ส าเร็จลุล่วงไปไดต้ามท่ีผูว้่าจา้งตอ้งการ ซ่ึงการว่าจ้างผูรั้บเหมาก่อสร้างนั้นมีหลายรูปแบบในการเลือกใชบ้ริการ 
ทั้งท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั และบริษทัจ ากดัมหาชน เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็น
เหตุท่ีมาของการวิจยั โดยผูวิ้จยัตอ้งการทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา
เปรียบเทียบผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป กบั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด 
และทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาในรูปแบบท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป และรูปแบบท่ีเป็นบริษทัจ ากดั 

มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการผูรั้บเหมาก่อสร้างของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 5) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการผู้รับ เหมาก่อสร้างของผู้รับ เหมาก่อสร้าง ท่ีเป็นบุคคลทั่วไป กับ 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 1) ทราบปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น
บุคคลทัว่ไป กบั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2) ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป กับ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

Kotler (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบ ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์ของผลิตภณัฑน์ั้น  ๆดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา
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ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด
ทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของ การตลาดสายสัมพนัธ์ ดา้นบุคคล (People) ซ่ึงตอ้งอาศยั
การคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง  ๆขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อ ผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับ
องค์กร ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นการแสดงให้ เห็นถึง
ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้น
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การเจรจา
ตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน  ๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ ดา้นกระบวนการ (Process) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการ
ให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

Kotler (2016) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจแยกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน เร่ิมตน้จากการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจยัไดต้ามรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้าง

ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้าง

ท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป มีความแตกต่าง 

กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
การศึกษาผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด รายการศึกษาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษา 

และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าตวัแปรมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                            ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้าง ท่ีอยู่
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา ท่ีถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด เน่ืองจากไม่
สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในช่วงท่ีท าการศึกษา จ านวน 384 ราย โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกเลือกตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งลิงค์ท่ีส่งผ่านช่องทางไลน์ (Line) และส่งไปในกลุ่ม Facebook เก่ียวกบัการรับสร้าง
บา้น ให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี กลุ่มช่างหางาน เจา้ของบา้นหาช่าง , กลุ่มหาช่างรับเหมา ผูรั้บเหมาหางาน กทม. และ
ปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นบุคคลทั่วไป 

กับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นบุคคลทั่วไป กับ บริษัท

รับเหมาก่อสร้าง 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ 
3. การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติ  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้
สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยเป็นการประมาณค่าเก่ียวกบัระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป กบั ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น
บริษทัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ 
ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน เป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ  โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test และเกณฑ์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA: Analysis of Variance)   
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.85 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 48.70 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 77.08 อาชีพเป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 80.21 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
30,000 บาท ร้อยละ 70.83 

ระดบัการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ตามล าดบั 

ระดบัการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา 
ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด     
ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ผู้รับเหมาก่อสร้างทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.009* 0.000* 0.083 0.000* 0.015* 
2. ดา้นราคา 0.563 0.083 0.444 0.014* 0.283 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.001* 0.000* 0.004* 0.000* 0.001* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.002* 0.000* 0.004* 0.000* 0.001* 
5. ดา้นบุคลากร 0.020* 0.000* 0.025* 0.000* 0.004* 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.167 0.000* 0.186 0.027* 0.050* 
7. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.125 0.000* 0.569 0.014* 0.018* 

รวม 0.017* 0.000* 0.091 0.000* 0.007* 
หมายเหตุ: *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศต่างกนั มีระดบัความสนใจด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร แตกต่างกนั อายุต่างกนัมีระดบั
ความสนใจดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้น
กระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความสนใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั อาชีพต่างกนั มีระดบัความสนใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความสนใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด     
ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้รับเหมา 
ก่อสร้างที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.120 0.117 0.063 0.936 0.413 
2. ดา้นราคา 0.130 0.189 0.336 0.642 0.031* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.472 0.271 0.238 0.778 0.885 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.659 0.193 0.426 0.406 0.205 
5. ดา้นบุคลากร 0.844 0.131 0.056 0.035* 0.010* 
6. ดา้นกกายภาพ 0.303 0.281 0.112 0.287 0.082 
7. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.272 0.096 0.142 0.359 0.049* 

รวม 0.336 0.148 0.126 0.484 0.150 

หมายเหตุ: *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพต่างกนั มีระดบัความสนใจ 
ด้านบุคลากร แตกต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความสนใจดา้นราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บริการ แตกต่างกนั ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เลือกใช้บริการ 

t Sig. 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

บุคคลทั่วไป 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

(n = 320) (n = 64) 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.76 0.893 4.20 0.735 -3.704 0.000* 
2. ดา้นราคา 3.86 0.841 4.17 0.761 -2.738 0.004* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.53 0.989 3.96 0.790 -3.785 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.49 1.073 3.82 0.879 -2.702 0.008* 
5. ดา้นบุคลากร 3.45 0.954 3.90 0.797 -3.482 0.000* 
6. ดา้นกายภาพ 3.62 0.964 4.18 0.773 -4.382 0.000* 
7. ดา้นกระบวนการให้บริการ 3.65 0.974 4.14 0.722 -4.679 0.000* 

รวม 3.62 0.867 4.05 0.685 -4.377 0.000* 

หมายเหตุ: *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้
บริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป มีความแตกต่าง กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้
บริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคมีความสนใจในส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น ของผูรั้บเหมาท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปต ่ากว่าผูรั้บเหมาท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ก. สรุป อภปิรายผลวจิยั 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น

บุคคลทัว่ไป โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยด้านราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั ณัฐชา มาตุภูมานนท์ (2558) 
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นท่ีตอ้งท าการสั่งสร้าง เอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4C ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านท่ีต้องท าการสั่งสร้าง เอสซีจี ไฮม์ (SCG HIEM) ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในส่วนของปัจจยัดา้นการส่ือสารนั้นไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบั สุนิชา ทิพยไกรศร (2560) ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือบ้านของการเคหะแห่งชาติในเขตพทัยา กรณีศึกษา ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวดั
ชลบุรี เนินพลบัหวาน จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือบา้นโครงการบา้นเอ้ืออาทร 
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เนินพลบัหวาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับ นราธิป แนวคาดี , ประพัฒสอน  
เปียกสอน, กฤษณ์ ทพัจุฬา และธญัพร เล้ียงรักษา (2563) ไดท้  าการศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และระดบัการ ตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตจงัหวดันครปฐม เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยั
คุณลกัษณะส่วน บุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดั
นครปฐม ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นการสร้าง การน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขต จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็น
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ตามล าดบัสอดคลอ้งกบั นายโรจ พิหาร (2558) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาโดยรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบั 
0.05 ยกเวน้ดา้นเพศ และระดบัการศึกษา และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสมัพนัธ์กบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ท่ีระดบั 0.01 ภทัรภร พลพฤกษ์, วชัระ ยี่สุ่นเทศ (2560) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษากระบวนการการตดัสินใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีตวัแปรอิสระคือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนของตวัแปรตาม คือ กระบวนการการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงผลวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชาย อาย ุ45 ปีข้ึนไป จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีต าแหน่งผูบ้ริหาร ในส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ผูต้อบ
แบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของฝ่ายบริหาร รวมไปถึงการให้ค าแนะน า
ลูกคา้ได ้และดา้นกระบวนการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการมีแผนการด าเนินงาน
ก่อสร้างให้ลูกค้าทราบอย่างชดัเจน และวสัดุท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามท่ีตกลงกันไว้ก่อนเร่ิมงาน
ก่อสร้าง สอดคลอ้งกบั วิภากร ถนนแก้ว (2561) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างและศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 
ข. ข้อเสนอแนะ และการประยุกต์ใช้ผลวจิยั 
ส าหรับผูท่ี้จะเขา้มาในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การท่ีจะเร่ิมตน้ในรูปแบบท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปนั้นตอ้งค านึงถึง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากกว่าการเลือกท่ีจะเร่ิมตน้ในรูปแบบบริษทั โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมี
การให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น ซ่ึงอาชีพพนกังานเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวัได้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1493 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ให้ความส าคญัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ซ่ึงการท าการตลาดในด้าน
ราคานั้นควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบัวสัดุก่อสร้างท่ีเลือกใช ้และมีการประเมินราคาให้ก่อนท่ีจะเสนอแบบเบ้ืองตน้ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้บริโภค ในส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีบริการแนะน าสร้างตาม
งบประมาณ และมีบริการท่ีหลากหลายครบวงจรทุกด้านในการก่อสร้าง ซ่ึงจากขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัอาจจะมีการกูเ้งินมาเพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง หรือเพ่ือการลงทุนในกิจการ และการมีบริการท่ีหลากหลายก็จะ
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวได้รับความสะดวกในการเลือกใช้บริการ ดงันั้นบริการแนะน าสร้างตาม
งบประมาณและหลากหลายนั้นจะสามารถท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้

ส าหรับรูปแบบผูรั้บเหมาท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ขอ้มูลสรุปรวมในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
นั้นแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั ซ่ึงถา้มองจากค่าเฉล่ีย ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาท่ีเป็นบริษทั มากกว่า บุคคลทัว่ไป ซ่ึงถา้มองใน
รายละเอียดจะเห็นไดว้่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีเป็นพนกังานเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีการให้ความส าคญั
ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลากรแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในดา้นน้ี โดยการ
มีจ านวนพนกังานมากเพียงพอในการปฏิบติังานซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีจะตามมาคือตน้ทุนท่ีจะตอ้งจดัสรรในการ
เตรียมคนงาน บุคคลากร พนกังาน อีกทั้งชนิดของงานท่ีจะรับเพ่ือวางแผนให้เหมาะสมกบัการเตรียมทีมงานเพ่ือ
ตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในดา้นของรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาท่ีเป็นบริษทันั้น คนท่ีมีรายได ้มากกว่า 70,001 บาท มี
การให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคคลากร
ตามล าดบั โดยผูป้ระกอบการท่ีสนใจผูบ้ริโภคในตลาดกลุ่มน้ีจะต้องมีการประเมินราคาให้ก่อนท่ีจะเสนอแบบ
เบ้ืองต้น และมีราคาเหมาะสมกับวสัดุก่อสร้างท่ีเลือกใช้ ในด้านของกระบวนการให้บริการต้องมีบริการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้างให้กบัทางผูบ้ริโภค มีการท าแผนงานและช้ีแจงแผนงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ไป
จนถึงก่อสร้างแลว้เสร็จและมีบริการหลงัการขายโดยมีการรับประกนัผลงานอยา่งนอ้ย 1 ปี 

การน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมาใชวิ้เคราะห์ ณ ปัจจุบนัสามารถน ามาใชไ้ดก้บัผูรั้บเหมาท่ีเป็นบุคคล
ทัว่ไปซ่ึงผูบ้ริโภคยงัให้ความสนใจในปัจจยัดงักล่าวอยู่ แต่ถา้เป็นผูรั้บเหมาท่ีเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง การท า
การตลาดในรูปแบบน้ีอาจจะเร่ิมไม่ตอบโจทยซ่ึ์งตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจยัอ่ืนต่อไป 

 
ค. ข้อจ ากัดในการศึกษา 
ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพราะปัจจุบนัเทรนด์โลกเปล่ียนแปลง

ไปเร็วมาก ส่ิงท่ีเคยใชไ้ดใ้นอดีตอาจจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นปัจจุบนัและอนาคต 
ควรน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปพฒันา ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการท างานและกระบวนการให้บริการผูบ้ริโภค

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
ควรศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใชบ้ริการผูรั้บเหมาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทของบริการรับเหมาก่อสร้าง

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรไปในแต่ละจงัหวดัในประเทศไทย เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุงการบริการ

ของผูรั้บเหมาให้ตรงกลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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Relationships between Perception of Scarcity Characteristics of Chonnabot 

Mudmee Silks and the Purchasing Decision and Brand Advocacy of Chonnabot 
Mudmee Silk Customers in Khon Kaen Province 

 
เปรมฤทธ์ิ เบญจมาศ1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 

Premrit Benjamas and Tipvanna Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินค้าขาด
แคลนกับการตดัสินใจซ้ือและการเป็นผูส้นับสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ตดัสินใจซ้ือกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น ใช้
แบบสอบถามมีกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 120 คน วดัการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีเป็นสินค้าขาดแคลน 5 ดา้น
ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณ และขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานะทางสังคม ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ดา้นโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ รวม 33 ขอ้ วดัการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 7 ขอ้ วดัการเป็นผูส้นบัสนุน 6 ขอ้ ผลการศึกษา
พบว่าดา้นขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และขอ้จ ากดัทางดา้นปริมาณต่อการ
ผลิตผา้ไหมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และดา้นสถานะทางสังคม ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ
และดา้นคุณของผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท และการตดัสินใจซ้ือมี
ความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 
 
ค ำส ำคัญ: สินค้ำขำดแคลน ผ้ำไหมมดัหมีช่นบท กำรตัดสินใจซือ้ กำรเป็นผู้สนับสนนุผ้ำไหมมดัหมีช่นบท 
 

Abstract 
This study aimed to study the relationship between the perception of scarcity characteristics and the purchasing 
decision and brand advocacy of Chonnabot Mudmee Silk and the relationship between the purchasing decision 
and brand advocacy of Chonnabot Mudmee Silk of Customers in Khon Kaen Province. Questionaire was used 
with 120 samples. Five dimensions of the perception of scarcity characteristics: limited quantity scarcity product, 
limited time scarcity product, social status, perceived value and uniqueness total of 33 items, the purchasing 
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decision of 7 items, and brand advocacy of 6 items were measured. Results found that there were significant 
relationship between limited time scarcity product, uniqueness and limited quantity scarcity product with the 
purchasing decision, between social status, limited time scarcity product and perceived value with brand advocacy, 
and also between the purchasing decision with brand advocacy. 
 
Keywords: Product Scarcity, Chonnabot Mudmee Silks, Purchasing Decision, Brand Advocacy 
 

1. บทน า 
 

ผา้ไหมไทยมีความส าคญักบัคนในทอ้งถ่ิน และชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสินคา้ท่ีใชแ้รงงานผลิตแบบ
เขม้ขน้ตั้งแต่การปลูกหม่อนไหม การเล้ียงไหม จนถึงการทอเป็นผา้ไหม อีกทั้งผา้ไหมยงัเป็นสินค้าส่งออกน า
รายไดเ้ขา้ประเทศ และช่วยสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพรองของคนในชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้าก
มูลค่าการส่งออกผา้ทอท่ีท าดว้ยไหมหรือเศษไหม ของประเทศไทย เฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 
มีมูลค่ามากถึง 112,391,249 บาท (กรมศุลกากร, 2564) นอกจากนั้น ผา้ไหมยงัเป็นสินค้าท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชน แฝงไปดว้ยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูค้น นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแลว้ คนในพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพเสริมจากการผลิตผา้ไหม และผา้ไหมท่ีข้ึนช่ือมากท่ีสุดคือ ผา้ไหมมดัหม่ี ซ่ึงมีลกัษณะเด่นจากการ
เล่นสีอย่างสวยงาม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีลวดลายท่ีสวยงามด้วยการคนัล าหม่ีและมดัยอ้มตามกรรมวิธี
ธรรมชาติดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเส้นไหมไดม้าจากไหมพนัธ์ไทยพ้ืนบา้น หรือ พนัธ์ุไหมไทยปรับปรุงท่ีมี
เฉพาะจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้น อีกทั้งไดข้ึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ท่ีถูกรับรองดา้นคุณภาพ และลายผา้ไหม
ท่ีข้ึนช่ือและมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553) ในฐานะท่ีผูศึ้กษาไดอ้าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี
อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น จึงเกิดความสนใจในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้
ไหมมดัหม่ีชนบทต่อการเป็นสินคา้ขาดแคลน การตดัสินใจซ้ือและการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบทของ
ผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถเป็นประโชยน์ต่อผู้
ประการการธุรกิจผา้ไหมมดัหม่ีชนบทและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผา้ไหมมดัหม่ี ในการน าสร้างแผนธุรกิจ
หรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายและรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและวิถีวฒันธรรมของผูค้น
ในท้องถ่ินการสืบทอดและพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าทางการค้ามากยิ่งข้ึน ดังนั้นในการศึกษาน้ีจึง
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลนกบัการ
ตดัสินใจซ้ือและการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือกบัการ
เป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีกลยุทธ์ความขาดแคลน (Scarcity Strategy) 
 

ไดมี้การอธิบายถึงทฤษฎีสินคา้ขาดแคลนใชใ้นการตลาด ว่ามีอยูด่ว้ยกนั 4 ทฤษฎีท่ี คือ ทฤษฎีสินคา้โภคภณัฑ์ 
(Commodity theoryทฤษฎีสินคา้โภคภณัฑร์ะบุว่าสินคา้ใดๆจะมีคุณค่าต่อเม่ือไม่สามารถหาได ้ผูบ้ริโภคจึงมีความ
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ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ (uniqueness value)มากข้ึนเม่ือสินคา้มีจ ากดัผูบ้ริโภคตอ้งการความ
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าเม่ือสินค้านั้นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ทฤษฎีความ
สอดคลอ้ง (Conformity theory) เกิดข้ึนเม่ือแต่ละคนมีทศันคติ ความเช่ือและพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัคนส่วนใหญ่ 
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะมีความตอ้งการสินคา้ท่ีคนส่วนใหญ่พากนัซ้ือมากข้ึนและเม่ือสินคา้หาไดย้าก  หรือเม่ือคนส่วน
ใหญ่พากันซ้ือจนหมด   ทฤษฎีการเสียดาย (Regret theory) คือความต้องการหลีกเล่ียงความเสียใจในอนาคต 
ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการสินคา้มากข้ึนเม่ือเกิดความไม่แน่ใจว่าจะหาซ้ือสินคา้ไดใ้นอนาคต  จึงท าให้ ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือในทนัที)   และ ทฤษฎีการ ตอบสนอง (Reactant theory) ซ่ึงเก่ียวกบัการท่ี ผูบ้ริโภคตอ้งการพฤติกรรม
ท่ีเป็นอิสระ เม่ือเขารู้สึกว่าถูกกระท าหรือถูกจ ากดัในการเป็นอิสระผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะมีความตอ้งการสินคา้มากข้ึน 
เม่ือการหาซ้ือสินคา้ไดถู้กจ ากดัลง (Shi, Li, & Chumnumpan, 2020; Wu, Lu Wu, & Fu, 2012; van Herpen, Pieters, 
& Zeelenberg, 2009) ; Gabler, Myles, & Reynolds, 2017 ; Anthony, Alexandra, & Langenderfer, 2009) 

จากทฤษฎีขา้งตน้สามารถเช่ือมโยงไปถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคได ้4 ประเภทคือ ผูท่ี้ตอ้งการโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ ผูท่ี้ตอ้งการความสอดคลอ้งคนส่วนใหญ่ ผูท่ี้ตอ้งการหลีกเล่ียงความเสียใจในอนาคตและผูท่ี้ตอ้งการ
พฤติกรรมท่ีเป็นอิสระ (Shi, Li, & Chumnumpan, 2020) 
 
2.2 ประเภทของสินค้าขาดแคลน (The types of product scarcity) 
 

สินค้าขาดแคลนสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ตามความต้องการ (Demand-induced) และตามการ
จดัหา (Supply-induced) สินคา้ขาดแคลนตามความตอ้งการคือการสร้างความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ให้มากกว่า
การจ้ดหา สินค้าขาดแคลนตามการจัดหาคือการลดการจัดหาสินค้าให้ได้ตามความต้องการ (Roy &  Sharma, 
2015) 

การขาดแคลนสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกกบัสินคา้ท่ีผลิตในปริมาณจ ากดั (Limited quantities) หรือ สินคา้ท่ีเป็นลิ
มิเต็ดอิดิชัน่ (Limited edition products) สินค้าขาดแคลนนอกจากการสร้างสินค้าท่ีผลิตในปริมาณจ ากดัแลว้ยงั
สามารถสร้างสินคา้ในเวลาจ ากดัดว้ย (Limited time product)  (Aggarwal, Jun, & Huh, 2011) ในการสร้างสินค้า
ในเวลาจ ากดันั้นธุรกิจจะชกัชวนผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้ในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างยอดขายให้ได้มาก
ท่ีสุดในช่วงเวลาอนัจ ากดั (Jang ,Yong, Jon, & Chang, 2015) 
     การให้ขอ้มูลการขาดแคลนสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าสินคา้ท่ีเป็นลิมิเตด็อิดิชัน่มีความพิเศษ เป็นเอกลกัษณ์ 
มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการประเมินสินคา้ การให้ขอ้มูลดา้นขอ้จ ากดัดา้นปริมาณนั้นจะอิทธิพลต่อการเตม็ใจท่ีจะ
ซ้ือสินค่าและยิ่งมีผลเป็นอยา่งมากเม่ือสินคา้มีตราสินคา้ท่ีมีสญัลกัษณ์ (Aggarwal, et al., 2011) 
 

2.3 อิทธิพลของการรับรู้การขาดแคลนต่อการตัดสินใจซ้ือ (The influence of perceived scarcity on 
purchase intention) 
 

Aggarwal et al. (2011) ไดอ้ธิบายว่าการให้ขอ้มูลดา้นขอ้จ ากดัดา้นเวลานั้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
โดดเด่นเน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัคือตอ้งการชกัชวนผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้ในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือ
สร้างยอดขายให้ไดม้ากท่ีสุด 
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Jung and Kellaris (2004) กล่าวว่าส าหรับสินคา้ท่ีเป็นท่ีไม่โดดเด่น ขอ้มูลดา้นขอ้จ ากดัดา้นเวลามีผลต่อการการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกว่าขอ้มูลดา้นขอ้จ ากดัดา้นปริมาณ 

Wu, et al. (2012) ไดอ้ธิบายว่าผลการขาดแคลนต่อการตดัสินใจซ้ือโดยผ่านการรับรู้รวมในดา้นความโดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์ การมีส่วนลดราคา การมีคุณค่า จะมีอิทธิพลมากกว่าการรับรู้รวมในดา้นราคาท่ีแพง คุณภาพการมี
ส่วนลดราคา การมีคุณค่า และการรับรู้การมีคุณค่ามีผลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั 

 
2.4 อิทธิพลของการรับรู้การขาดแคลนต่อการบอกต่อหรือการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า (The influence of 
perceived scarcity on word of mouth/ brand advocacy) 
 

Jang et al. (2015) อธิบายว่าข้อมูลด้านข้อจ ากัดด้านเวลาและข้อมูลด้านข้อจ ากัดด้านปริมาณ มีผลต่อการ
ประเมินตราสินค้าและการแนะน าบอกต่อต่างกันข้ึนอยู่กบัประเภทของสินค้าลิมิเต็ดอิดิชัน่ ส าหรับสินค้าลิมิ
เต็ดอิดิชัน่ท่ีโดดเด่น ท่ีใชข้อ้มูลดา้นขอ้จ ากดัดา้นปริมาณ ผูบ้ริโภคประเภทท่ีตอ้งการการโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
มกัจะไม่ค่อยแนะน าบอกต่อ เม่ือเปรียบเทียบกับขอ้มูลด้านข้อจ ากัดด้านเวลา เพราะไม่ต้องการให้สินค้านั้น
กลายเป็นสินคา้ทัว่ไปในตลาด 
 

2.5 กรอบแนวคดิของการศึกษา 
 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลนกบัการตดัสินใจ
ซ้ือและการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบทของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่นโดยผูศึ้กษา
ไดก้รอบแนวความคิด ดงัแสดงตามรูปภาพท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ี
ชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหม
มดัหม่ีชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 

การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลน 

1. สถานะทางสังคม 

2. โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

3. คุณค่าของผลิตภณัฑ ์

4. ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม 

5. ดา้นขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

 
 

การตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

การเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

H1 

H2 
H3 
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สมมติฐานท่ี 3 (H3) การตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ี
ชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรในการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยใชผ้า้ไหมมดัหม่ีชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไม่ทราบจ านวน 
ค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Cochran  ในปี 1977 ส าหรับตวัแปรต่อเน่ือง (Bartlett et al., 2001) ไดข้นาด
ตวัอยา่ง 117.62 คน จึงปรับให้เป็น 120 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ เงินเดือน โดยใชม้าตรวดัแบบ

มาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบมาตราจดัล าดบั (Ordinal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลน จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานะ

ทางสังคม 5 ขอ้ ดดัแปลงมากจาก Chen, Yeh and Wang (2020) แปรผลโดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคั เท่ากบั 0.892 ดา้นความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 6  ขอ้ โดยดดัแปลงมาจาก Upshaw (2014) แปรผล
โดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เท่ากบั 0.904 ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ์ 5 ขอ้ ดดัแปลงมาก
จาก Upshaw (2014) แปรผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เท่ากับ 0.463 ด้านการรับรู้
ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม 7 ขอ้ ดดัแปลงมาจาก Chen, Yeh and Wang (2020)  แปรผลโดยใชเ้กณฑ์
ค่าเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เท่ากบั 0.856 ดา้นการรับรู้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ 6 ขอ้ 
ดดัแปลงมากจาก Chen, Yeh and Wang (2020) แปรผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั 
เท่ากบั 0.836 ใชม้าตรวดั 5 ระดบั เร่ิมตั้งแต่ 1 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และแปรผลโดยใช้
เกณฑค์่าเฉล่ีย แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เท่ากบั 0.887 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 
ดดัแปลงมาจาก  Rashaduzzaman (2020) จ านวนทั้งหมด 7 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบั ระดบั เร่ิมตั้งแต่ 1 ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง ไปจนถึง 5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และแปรผลโดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ีย แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคั เท่ากบั 0.729 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูล การเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น 
ดดัแปลงมากจาก Karjaluoto, Juha and Katrine (2016) และ Jalilvand, Salimipour, Elyasi and Mohammadi (2017) 
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จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบั เร่ิมตั้งแต่ 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไปจนถึง 5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และแปรผล
โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ีย แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เท่ากบั 0.923 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช ้Google Form เพ่ือท าการเก็บขอ้มูลและประมวลขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS Statisticsโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) for Window Version 26  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การทดสอบดว้ยเคร่ืองมือดว้ย Reliability test โดยสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis Stepwise 
Method) และการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลการตอบกลบัผ่าน Google Form จากผูท่ี้เคยใชผ้า้ไหมมดัหม่ีชนบท 

จงัหวดัขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีช่วงอายรุะหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.70 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี ร้อยละ 20.80 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 71.70 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16.70 อาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 33.30 รายได ้20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.80 
รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 32.50 

4.1.2 ผลการศึกษาการรับรู้คุณลักษณะผ้าไหมมัดหมี่เป็นสินค้าขาดแคลน 
ระดบัความคิดเห็นการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีเป็นสินคา้ขาดแคลน ไดแ้ก่ ดา้นสถานะทางสังคม ดา้น

โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ขอ้ปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการซ้ือ แสดง
ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีเป็นสินคา้ขาดแคลน 
ด้านสถานะทางสังคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งความส าเร็จ 4.24 0.84 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท แสดงถึงศกัดิ์ศรี 3.87 0.78 เห็นดว้ย 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท สามารถที่จะเพิ่มฐานะทางสังคมของตนเองไดม้ากขึ้น 4.03 0.82 เห็นดว้ย 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ของฉันเป็นส่ิงที่แสดงถึงฐานะทางเงินของฉัน 4.03 0.98 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท สามารถเพิ่มภาพลกัษณ์ของฉัน 4.09 0.94 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ด้านความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
เม่ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบทไดรั้บความนิยม ฉันจะรู้สึกวา่สินคา้น้ีไม่น่าสนใจอีกต่อไป 3.60 1.20 เห็นดว้ย 
ฉันจะไม่ซ้ือสินคา้ที่ไดรั้บความสนใจและไดก้ารยอมรับกนัทัว่ไป 3.56 1.21 เห็นดว้ย 
ฉันไม่ชอบซ้ือสินคา้เหมือนคนปกติทัว่ไป 3.69 1.15 เห็นดว้ย 
ฉันเลิกใส่เส้ือผา้ที่เคยซ้ือเม่ือมนัเป็นที่นิยมในหมู่คนทัว่ไป 3.58 1.21 เห็นดว้ย 
ยิ่งมีสินคา้หรือแบรนดอ์ยู่ในหมู่ประชากรทัว่ไปมากเท่าไร ฉันยิ่งสนใจที่ซ้ือ
น้อยลงเท่านั้น 

3.58 1.16 เห็นดว้ย 

สินคา้หรือผลิตภณัฑช้ิ์นนั้น ไม่ไดรั้บความสนใจจากฉันเม่ือทุกคนเลือกซ้ือประจ า 3.64 1.19 เห็นดว้ย 
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท สะทอ้นความเป็นตวัตนของฉัน 3.88 0.85 เห็นดว้ย 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีความโดดเด่น 4.18 0.73 เห็นดว้ย 
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีราคาที่สูง 4.38 0.72 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ฉันเช่ือมัน่และรู้สึกมัน่ใจเก่ียวกบัผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 4.08 0.75 เห็นดว้ย 
ฉันพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าให้กบัผา้ไหมมดัหม่ี 4.05 0.80 เห็นดว้ย 
ด้านข้อจ ากัดด้านปริมาณต่อการผลิตผ้าไหม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ฉันช้ือสินคา้ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท เพราะตอ้งการแสดงให้คนอื่นยอมรับวา่ฉันมี
อิทธิพลในสังคม 

3.96 0.88 เห็นดว้ย 

ผา้ไหมมดัหม่ีชนบทที่มีจ  านวนจ ากดันั้นแสดงถึงความร ่ารวยและมีอ  านาจของฉัน 3.99 0.92 เห็นดว้ย 
การซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบทท าให้ฉันไดรั้บการเคารพและช่ืนชมอย่างมาก 3.82 0.92 เห็นดว้ย 
ฉันรู้สึกไม่เหมือนใคร เม่ืออยู่ท่ามกลางผูอ้ื่นดว้ยสินคา้ที่มีความพิเศษ โดยเฉพาะ
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

3.99 0.87 เห็นดว้ย 

แมว้า่ผา้ไหมมดัหม่ีมีความคลา้ยกนั แตฉ่ันก็สร้างสไตลท์ี่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเองขึ้นมาได ้

3.98 0.79 เห็นดว้ย 

ฉันรู้สึกถึงความส าเร็จที่ไม่เหมือนใคร เม่ือฉันไดสิ้นคา้ช้ินนั้นมาครอบครอง 4.20 0.79 เห็นดว้ย 
การมีผลิตภณัฑล์ิมิเตด็อิดิชัน่ ท าให้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากกวา่คนทัว่ไป 4.14 0.82 เห็นดว้ย 
ด้านข้อจ ากัดด้านเวลาต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ฉันจะเร่ิมตดัสินใจซ้ืออย่างจริงจงั หลงัจากสินคา้เร่ิมมีการนับถอยหลงั 3.85 0.86 เห็นดว้ย 
ทุกคร้ังเม่ือฉนัเห็นขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนลดและมีการจ ากดัเวลา นั้นท าให้ฉันรู้สึก
เหมือนโดนดึงดูดให้ซ้ือ 

3.83 0.84 เห็นดว้ย 

เม่ือฉันเห็นขอ้มูลส่วนลดในระยะเวลาที่จ  ากดั ฉันกลวัที่จะพลาดจากการขาย 
ดงันั้นฉนัจึงตดัสินใจอย่างรวดเร็ว 

3.88 0.87 เห็นดว้ย 

ฉันซ้ือสินคา้ที่มีเวลาที่จ  ากดั เพราะฉันตอ้งการล าดบัความส าคญัมากกวา่สินคา้
อื่นๆ 

3.88 0.88 เห็นดว้ย 

การซ้ือสินคา้ที่มีขอ้จ  ากดัดา้นเวลา ท าให้ฉันรู้สึกถึงความตื่นเตน้และความรู้สึก
เก่ียวกบัการตอบสนอง การแสดงหาความแปลกใหม่ที่ฉันปรารถนา 

3.92 0.87 เห็นดว้ย 

การซ้ือสินคา้ตามฤดูกาล ท าให้ฉันรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น 3.88 0.96 เห็นดว้ย 
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จากตารางท่ี 1 ด้านสถานะทางสังคม กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผา้ไหมมดัหม่ีชนบทสามารถเพ่ิม
ภาพลกัษณ์ของฉัน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ด้านความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ช้ินนั้น ไม่ได้รับความสนใจจากฉันเม่ือทุกคนเลือกซ้ือประจ า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 ด้านคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัผา้ไหมมดัหม่ีชนบทมีราคาสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นขอ้จ ากดัดา้น
ปริมาณการผลิตผา้ไหม กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัฉันรู้สึกถึงความส าเร็จท่ีไม่เหมือนใคร เม่ือฉันไดสิ้นคา้นั้นมา
ครอบครอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ดา้นขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบั การซ้ือสินคา้ท่ี
มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาท าให้ฉันรู้สึกถึงความต่ืนเตน้และความรู้สึกเก่ียวกบัการตอบสนองการแสดงหาความแปลก
ใหม่ท่ีฉนัปรารถนา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92  
 

4.1.3 ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท แสดงตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือผ้าไหมมัดหม่ีชนบท ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ความเป็นไปไดท้ี่อาจจะเป็นสินคา้เลียนแบบ 4.18 1.00 เห็นดว้ย 
ความเป็นไดท่ี้ฉนัจะพิจารณาซ้ือ ผา้ไหมมดัหม่ี ที่มาจากอ าเภอชนบท จงัหวดั
ขอนแก่น 

3.67 0.83 เห็นดว้ย 

ฉันเตม็ใจท่ีจะซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีท่ีคลา้ยผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 3.52 0.95 เห็นดว้ย 
ฉันมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะซ้ือสินคา้เลียนแบบผา้ไหมมดัหม่ีชนบท เน่ืองจากมี
ราคาที่ถูกกวา่มาก 

3.48 1.00 เห็นดว้ย 

ฉันช่ืนชอบการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่นเว๊ปไซคอ์อนไลน ์ 3.86 0.82 เห็นดว้ย 
ฉันมีความตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลนใ์นอนาคต 3.93 0.82 เห็นดว้ย 
ฉันวางแผนท่ีจะซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ถา้หากมีการจ าหน่ายทางช่องทางอืน่ 4.01 0.88 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 2 การตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัความเป็นไปไดท่ี้อาจจะ

เป็นสินคา้เลียนแบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
     

4.1.4 ผลการศึกษาการเป็นผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบท  
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ี แสดงตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 
การเป็นผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบท  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แปรผล 
ฉันไดแ้นะน าผา้ไหมมดัหม่ีชนบทให้กบัผูค้นมากมาย 4.08 0.75 เห็นดว้ย 
ฉันพูดถึงผา้ไหมมดัหม่ีชนบทกบัเพ่ือนของฉัน 3.93 0.67 เห็นดว้ย 
ฉันพยายามท่ีจะพูดขอ้ดีเก่ียวกบัผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 4.05 0.68 เห็นดว้ย 
ฉันไดท้ าการโฆษณาในใชเ้ชิงบวกเก่ียวกบัผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 3.96 0.80 เห็นดว้ย 
ฉันพูดถึงผา้ไหมมดัหม่ีในเชิงบวกกบัผูค้นมากมาย 3.90 0.88 เห็นดว้ย 
ฉันจะแนะน าผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นอนัดบัแรก เม่ือม่ีคนขอค าแนะน าจากฉันเก่ียวกบั
เส้ือผา้ 

3.98 0.81 เห็นดว้ย 

ฉันแนะน าเพ่ือนและญาติให้มีการสวมใส่ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 4.11 0.80 เห็นดว้ย 
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จากตารางท่ี 3 การเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัฉันจะแนะน าเพ่ือนและญาติ
ให้มีการสวมใส่ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  
 

4.1.5 การศึกษาความสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะเป็นสินค้าขาดแคลนผ้าไหมมัดหมี่กับการ
ตัดสินใจซ้ือและความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะผ้าไหมมัดหมี่เป็นสินค้าขาดแคลนกับการเป็น
ผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบท แสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสหสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีเป็นสินคา้ขาดแคลนกบัการ
ตัดสินใจซ้ือ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผ้าไหมมัดหม่ีเป็นสินค้าขาดแคลนกับการเป็น
ผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท  
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ดา้นสถานะทางสังคม Pearson Correlation 1 .195* .640** .617** 0.176 .314** .571** 

  Sig. (2-tailed)   0.033 0.000 0.000 0.054 0.000 0.000 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

ดา้นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ Pearson Correlation .195* 1 .202* .260** .305** .576** .186* 

  Sig. (2-tailed) 0.033   0.027 0.004 0.001 0.000 0.042 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ Pearson Correlation .640** .202* 1 .638** 0.149 .320** .558** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 0.027   0.000 0.104 0.000 0.000 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม Pearson Correlation .617** .260** .638** 1 .247** .397** .520** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 0.004 0.000   0.007 0.000 0.000 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ Pearson Correlation 0.176 .305** 0.149 .247** 1 .624** .382** 

  Sig. (2-tailed) 0.054 0.001 0.104 0.007   0.000 0.000 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

การตดัสินใจซ้ือ Pearson Correlation .314** .576** .320** .397** .624** 1 .528** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 

  N 120 120 120 120 120 120 120 

ผลรวมการเป็นผูส้นบัสนุน Pearson Correlation .571** .186* .558** .520** .382** .528** 1 

  Sig. (2-tailed) 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000   

  N 120 120 120 120 120 120 120 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีเป็นสินคา้ขาดแคลน 5 ดา้น กบัการตดัสินใจซ้ือและการ

เป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ี มีค่าสหสมัพนัธ์ ( r ) ระหว่างตวัแปรอยูท่ี่ 0.247 – 0.640 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า 0.75 แสดงว่า
ไม่มีปัญหาเร่ือง Collinearity & Multicollinearity สามารถท่ีจะท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis, Step-wise method)  
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4.1.6  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะผ้าไหมมัดหมี่กับการตัดสินใจซ้ือ และการเป็น
ผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบท และความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซ้ือกับการเป็นผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่
ชนบทแสดงในตารางที่ 5, 6 และ 7 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีกบัการตดัสินใจซ้ือ และการเป็นผูส้นบัสนุน
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท และความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท  

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความสัมพนัธ์ระหว่าง การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบท  
เป็นสินคา้ขาดแคลนกบัการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบทของผูบ้ริโภคผา้ไหมมดัหม่ีชนบทในจงัหวดัขอนแก่น  
(Multiple regression analysis, Step-wise method) 

การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหม 
เป็นสินคา้ขาดแคลน 

Unstandardized  
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B 
Coefficients  
Std. Error Beta     

ค่าคงท่ี 0.360 0.314   1.147 0.254 
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ (X1) 0.474 0.066 0.461 7.193 0.000 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ (X2) 0.233 0.039 0.388 6.032 0.000 
ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม (X3) 0.192 0.066 0.183 2.896 0.005 

R  R2  Adjust R2   F VIF 
R = .764, R2 = .583 

Adjust R2 =.572  F = 54.088 
VIF =1.109-1.149    Durbin-Watson 1.979  

หมายเหตุ : Dependent Variable: ผลรวมการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และขอ้จ ากดัทางดา้น

ปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม มีความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

�̂� = 0.360 + .0.474X1 + .0.233X2  + .192X3 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็น
สินคา้ขาดแคลนกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท (Multiple regression analysis, Step-wise method) 

การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาด
แคลน 

Unstandardized  
Coefficients Std. 

Standardized 
Coefficients Sig. 

B Error Beta  
 ค่าคงท่ี .802 .346  .022 
 สถานะทางสงัคม (X1) .236 .065 .324 .000 
 ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ (X2) .232 .058 .278 .000 
 คุณค่าของผลิตภณัฑ ์(X3) .327 .094 .309 .001 

R  R2  Adjust R2   F VIF 
R =.681C, R2 =..464 

Adjust R2 =.450 F = 33.486 
VIF =  1.034-1.713   Durbin-Watson =1.818 

หมายเหตุ : Dependent Variable: : ผลรวมการเป็นผูส้นบัสนุน (Y) 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า ดา้นสถานะทางสงัคม ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือและดา้นคุณของผลิตภณัฑ ์ มี
ความส าคญักับการเป็นผูส้นับสนุนผ้าไหมมัดหม่ีชนบทตามล าดบัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

�̂� = 0.802 + .0.236X1 + .232X2  + .327X3 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

การตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
ค่าคงท่ี 2.919 0.154   18.893 0.000 
ฉนัเต็มใจท่ีจะซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีท่ีคลา้ยผา้
ไหมมดัหม่ีชนบท 

0.167 0.056 0.318 2.975 0.004 

ฉนัมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะซ้ือ
สินคา้เลียนแบบผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 

0.143 0.054 0.285 2.664 0.009 

R  R2  Adjust R2   F VIF 
R = .517, R2 = .267 

Adjust R2 =.261  F = 43.043  

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า การตดัสินใจซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีชนบทท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหม

มดัหม่ีชนบทล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
�̂� = 2.919 + .0.167X1 + .0.143X2 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลน
การตดัสินใจซ้ือ และการเป็นผูส้นับสนุนผ้าไหมมดัหม่ีชนบทของผูบ้ริโภคผ้าไหมมดัหม่ีชนบทในจังหวัด
ขอนแก่น ผูศึ้กษาไดท้ าการสรุปไดด้งัน้ี 

1) การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ  
ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณต่อการผลิตผา้ไหม ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อโดยตรงต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้เคยใชผ้า้ไหมมดัหม่ีชนบท   
2) การรับรู้คุณลกัษณะผา้ไหมมดัหม่ีชนบทเป็นสินคา้ขาดแคลนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการเป็นผูส้นบัสนุนผา้

ไหมมดัหม่ีชนบท ไดแ้ก่ สถานะทางสงัคม ขอ้จ ากดัดา้นเวลาต่อการตดัสินใจซ้ือ คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าผลกระทบท่ีผลต่อการเป็นผูส้นบัสนุนผา้ไหมมดัหม่ีในเชิงบวกและยงัสามารถสร้างการรับรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจ
ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท จงัหวดัขอนแก่นให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมากยิ่งข้ึน  

3) การตดัสินใจซ้ือมีความสอดคลอ้งกบัการเป็นผูส้นับสนุนผา้ไหมมดัหม่ี พบว่ามีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ฉนัเตม็ใจท่ีจะซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีท่ีคลา้ยผา้ไหมมดัหม่ีชนบท และฉนัมีความพยายามอยา่งมากท่ี
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จะซ้ือสินคา้เลียนแบบผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ซ่ึงแสดงให้ถึงทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีแคยใชผ้า้ไหมมดัหม่ีในเร่ือง
ของคุณสมบติัและขอ้จ ากดัของผา้ไหมมดัหม่ี เช่น ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นประโยชน์ใชส้อย หรือการแข่งขนั
ของสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัผา้ไหมมดัหม่ีชนบท 
 

6. ข้อเสนอเนะ  
 

1) การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกับผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ผูป้ระกอบการ
สามารถท่ีจะน าผลการศึกษาเพ่ือประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด 

2) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดให้กบัผูป้ระกอบการผา้ไหมมดัหม่ีชนบท จงัหวดั
ขอนแก่น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือน าไปพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3) การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูท่ี้เคยใชผ้า้ไหมมดัหม่ีชนบทจงัหวดัขอนแก่น
เท่านั้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อความตั้งใจ 
ใช้บริการเงนิฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Effectiveness of Marketing Mix Strategies and Technology Acceptance on 
Deposit Services via Government Housing Bank (GHB) Mobile Application 

Banking, named as GHB ALL. 
 

พงศกร ปู่สละ1 และ พนิตา สุรชัยกลุวัฒนา2 
Pongsakorn Poosala and Panita Surachaikulwattana 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเงินฝาก
ผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีความตั้งใจใช้
บริการเงินฝากผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการ
ยอมรับเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจใชบ้ริการเงินฝากผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรยอมรับเทคโนโลยี, ควำมตั้งใจใช้บริกำร, บริกำรเงินฝำก GHB ALL 
 

Abstract 
This research aims to determine the effectiveness of marketing mix strategies on consumers’ willingness on money 
deposit services via Government Housing Bank (GHB) Mobile Application Banking, or also known as GHB ALL 
application. Quantitative research-based questionnaires were used to collect data of the usage of GHB ALL 
application. Herein, the representative samples were chosen from individual person who has been experiencing 
with deposited money via GHB ALL application. Our surveyed based on data from GHB ALL application in 
Bangkok and surrounding provinces of GHB branches. We collected questionnaires from 400 GHB ALL’s users 
and all data were are analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. The finding reveals that the 
users who have a different demographic will have a satisfaction toward GHB ALL differently.  The correlation 
between marketing mix and technology acceptance have influence on GHB ALL’s users intentions  to use money 
deposit services via GHB ALL application. 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  จ.กรุงเทพฯ 10400 email: pongsakorn.poosala@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Keywords: marketing mix, technology acceptance, intentions, deposit services on GHB ALL 
 

1. บทน า 
 

สภาพแวดลอ้มภายนอกจากการระบาด COVID-19 ท่ีท าให้สภาวะเศรษฐหดตวั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นอย่างมากในการระดมเงินทุนและการปล่อยสินเช่ือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของธนาคาร 
ประกอบกบัธนาคารมีแผนการด าเนินงานผ่าน Digital Service มากข้ึนเพ่ือลดต้นทุนการดินินงานของธนาคาร แต่ใน
ปัจจุบนัมีสดัส่วนผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาครผ่าน GHB ALL ค่อนขา้งนอ้ย ท าให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเร่ือง “ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALLของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์” โดยจะท าการศึกษาในเร่ืองความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กับความตั้งใจในการใช้
บริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดงันั้นจากการศึกษาจะท าให้รู้ว่าลูกคา้มีความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบใด เพ่ือจะไดท้ราบความคิดเห็น และความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือน าไปใชก้ารพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และท าการตลาดผา่น Digital Service 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดมี้ค าจ ากดัความของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ว่าประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ซ่ึงลักษณะประชากรศาสตร์จะช่วยก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยตวัแปรทางด้านประชากรท่ีส าคญั ประกอบด้วย 1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสมัพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
อายแุตกต่างกนั 2.เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางดา้นเพศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภค 
3.ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวท่ีนะกการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะ
ของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง รวมถึงพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้างดา้น
ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะช่วยท าให้พฒันากลยทุธ์การตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม 4.
รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวัแปรท่ีนกัการตลาดจะสนใจกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าก็ถือว่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ นัน่คือ รายไดจ้ะเป็น
ตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้า แต่ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินค้าแท้ท่ีจริงแลว้อาจใช้
เกณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
ประกอบกบัการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ พบว่า ความตั้งใจและการน าบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์
ก้ิงไปใชอ้ย่างต่อเน่ืองของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง ดงันั้นเพศจึงมีความสัมพนัธ์ต่อการการตั้งใจจะใชบ้ริการ 
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(Hung, 2006)  รวมถึงการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาส่งผล
โดยตรงต่อการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงผูใ้ชท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มในการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาต ่า (Agarwal & Prasad, 1999) 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยการบริการนั้นมีลกัษณะท่ีความแตกต่างไปจากสินคา้ทัว่ไป คือ การบริการ
เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่มีตวัตน นอกเหนือจากน้ีการบริการยงัข้ึนอยูก่บัเวลาเป็นหลกั ดงันั้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการจึงมีองค์ประกอบเพ่ิมข้ึนมาจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทัว่ไป (Kotler and Keller, 
2016) ประกอบกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และทศันคติมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking (คุณิตา เทพวงค,์ 2557) 

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยทฤษฎีรวมของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (UTAUT) เป็นทฤษฎีท่ีรวม
แบบจ าลองการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงรวมเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรม เช่น TRA, TPB, และ TAM เป็นตน้ 
โดยจะพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องใจใช้ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก  1.ปัจจัยด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)  คือ ความเช่ือขแงแต่ละบุคคลท่ีเช่ือว่าเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กบัผูใ้ชง้านได ้2.ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน (Effort Expectancy)  คือ ความง่ายของการ
ใช้งานเทคโนโลยีนั้ นๆ 3.ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)  คือ การรับรู้ว่ามีกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความส าคญัไดใ้ห้ความคาดหวงัหรือท าให้เช่ือว่าควรใชเ้ทคโลโนยีนั้นๆ(Venkatesh, 2003) ประกอบกบัการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า การยอมรับทางเทคโนโลยีและทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร
บนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี แต่ส่วนประสม
การตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี (ภคัจิรา นิลเกษม, 2556) 

ด้านความตั้งใจใช้งาน โดยความตั้งใจใช้งาน หมายถึง ความพร้อมหรือความเป็นไปได้ท่ีบุคคลท่ีจะแสดง
พฤติกรรมของการใช้งาน (Fishbein & Ajzen, 2010) ประกอบกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความ
ตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic data) ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 
ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีระดบัความตั้งใจในการใช้
สินเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีแตกต่างกนั เฉพาะขอ้มูลบางส่วน ดา้นรายไดแ้ละดา้นการเคยไดย้ินหรือรู้จกัสินเช่ือ
แบบ Reverse Mortgage ประกอบกบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ืออย่างมีนัย
สาคญัทางสถิติ (นพดล รุ่งด ารงค,์ 2561) 

     โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจยั ดงัน้ี 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีการใชบ้ริการเงินฝากผา่น 
GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 233,825 คน ซ่ึงก าหนดจ านวนขนาดตวัอย่างโดยผูวิ้จัยใช้
หลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมั่นท่ี
ระดบั 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน .05 จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยมีผลการ
ค านวณกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
      

n= 399.317 
 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบผสม (Mixed-Method Sampling) โดยใชค้วามน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) และไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับเก็บข้อมูลเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเน่ืองจากกรุงเทพและปริมณฑลมีสาขาของธนาคารมากกว่าสาขาในภูมิภาค และ มีปริมาณลูกคา้เงินฝาก
ท่ีมาท่ีสาขาของธนาคารจ านวนมากกว่าสาขาภูมิภาค จึงก าหนดให้สาขาในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ี
ในการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง การสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก(Conveniencel 
Sampling)  โดยผูวิ้จยัจะสร้างแบบสอบถามแลว้น าไปแจกให้กบัผูต้อบแบบสอบถามตามสาขาท่ีผูวิ้จยัสะดวก ทั้งน้ีตวัแปร
ตน้ในการศึกษาวิจยั  ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจยั
ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน และปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และตวั
แปรตาม คือ ความตั้งใจในการใช้บริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ซ่ึงก าหนดการตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้แก่ 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีความตั้งใจในการใชบ้ริการเงิน
ฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน 
GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบกบัมีการก าหนดขอ้ค าถามทั้งหมด จ านวน 50 ขอ้ แบ่งออกเป็น 
5 ส่วน พร้อมทั้งด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสิถิติส าเร็จรูป SPSS for Window ประกอบกบัไดท้ า
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน าเทคนิคการวดัความ
สอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลหาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือพิจารณาค่าดังกล่าว หากมีความน่าเช่ือถือค่าความน่าเช่ือถือได้ต้องมีค่า
มากกว่า 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในงานวิจยัคร้ังน้ีไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       n= 233,825 

 1+(233,825)(0.0025) 
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2. การค านวณหาความแตกต่างกนัระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝาก
ผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

3. การค านวณหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน 
GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter 

4. การค านวณหาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจในการใช้บริการเงินฝากผ่าน 
GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการเงินฝากผ่าน GHB ALLของธนาคารอาคารสงเคราะห์”จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยจาก
การวิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20-54 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจ้าง และมี
รายได ้15,001-30,000 บาท ประกอบกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาค และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิ่ง โดยมีเพียงปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีความตั้งใจใน
การใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสิถิติ .05 (P>.05) และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ 
อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสิถิติ .05 (P<.05) โดยมีรายละเอียดการแสดงค่าทางสถิติการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าทางสิถิในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ี 1 

ความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินฝากผา่น GHB ALL 

อาชีพ N M SD F P 

จ าแนกตามอาชีพ 
ท่านวางแผนท่ีจะใชบ้ริการ
เงินฝากผา่น GHB ALL 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษียณอาย ุ
นิสิต/นกัศึกษา  
อ่ืนๆ 

142 
152 
59 
33 
12 
2 

4.42 
4.42 
4.39 
4.33 
4.58 
4.00 

.550 

.604 

.558 

.540 

.515 

.000 

.587 .710 
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ความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินฝากผา่น GHB ALL 

อาชีพ N M SD F P 

เม่ือท่านมีการลงทะเบียนและ
เขา้ใชบ้ริการเงินฝากผา่น 
GHB ALL ท่านตั้งใจท่ีจะใช้
บริการดงักล่าว 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษียณอาย ุ
นิสิต/นกัศึกษา  
อ่ืนๆ 

142 
152 
59 
33 
12 
2 

4.43 
4.23 
4.19 
4.18 
4.08 
4.50 

.551 

.533 

.541 

.465 

.289 

.707 

3.497 .004 

ท่านจะใชบ้ริการเงินฝากผา่น 
GHB ALL อยา่งสม ่าเสมอใน
อนาคต 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษียณอาย ุ
นิสิต/นกัศึกษา  
อ่ืนๆ 

142 
152 
59 
33 
12 
2 

4.39 
4.36 
4.25 
4.42 
4.33 
4.50 

.582 

.570 

.659 

.561 

.651 

.707 

.546 .742 

ท่านจะแนะน าให้ผูอ่ื้นใช้
บริการเงินฝากผา่น GHB 
ALL อยา่งแน่นอน 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษียณอาย ุ
นิสิต/นกัศึกษา  
อ่ืนๆ 

142 
152 
59 
33 
12 
2 

4.63 
4.32 
4.25 
4.33 
4.25 
4.00 

.537 

.559 

.544 

.595 

.754 

.000 

.476 .794 

จ าแนกตามรายได้ 
ท่านวางแผนท่ีจะใชบ้ริการ
เงินฝากผา่น GHB ALL 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
50,000 บาทข้ึนไป 

20 
156 
119 
105 

4.55 
4.52 
4.39 
4.26 

.510 

.526 

.539 

.636 

5.070 .002 

เม่ือท่านมีการลงทะเบียนและ
เขา้ใชบ้ริการเงินฝากผา่น 
GHB ALL ท่านตั้งใจท่ีจะใช้
บริการดงักล่าว 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
50,000 บาทข้ึนไป 
 

20 
156 
119 
105 

4.30 
4.36 
4.28 
4.19 

.470 

.520 

.536 

.573 

2.083 .102 

ท่านจะใชบ้ริการเงินฝากผา่น 
GHB ALL อยา่งสม ่าเสมอใน
อนาคต 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
50,000 บาทข้ึนไป 
 

20 
156 
119 
105 

4.30 
4.42 
4.32 
4.32 

.657 

.580 

.610 

.563 

.989 .398 
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ความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินฝากผา่น GHB ALL 

อาชีพ N M SD F P 

ท่านจะแนะน าให้ผูอ่ื้นใช้
บริการเงินฝากผา่น GHB 
ALL อยา่งแน่นอน 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
50,000 บาทข้ึนไป 

20 
156 
119 
105 

4.20 
4.37 
4.32 
4.29 

.616 

.557 

.536 

.567 

.786 .502 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใน

การใชบ้ริการเงินฝากผา่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดแสดงค่าทางสถิติการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าทางสิถิในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ี 2 

ตวัแปร B Std. Error t Sig. 
(Constant) 1.946 .345 5.643 .000 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) .021 .056 .372 .710 
ปัจจยัดา้นราคา (X2) .240 .044 5.494 .000 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) .066 .057 1.172 .242 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) .188 .042 4.462 .000 
ปัจจยัดา้นบุคลากร (X5) .027 .019 1.428 .154 
ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาค (X6) -.077 .055 -1.406 .161 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (X7) .082 .059 1.373 .171 
 R =.427 Adjust R2  =.168 
 R2 =.182 SE =.397 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใช้

บริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการเงินฝากผ่าน GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ  ปัจจัยด้านความคาดหวังในการใช้งาน และปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม  โดยมี
รายละเอียดแสดงค่าทางสถิติการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าทางสิถิในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ี 3 
ตวัแปร B Std. Error t Sig. 

(Constant) 1.139 .292 3.894 .000 
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X8) .485 .046 10.431 .000 
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน (X9) .169 .045 3.751 .000 
ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม (X10) .081 .016 5.059 .000 
 R =.550 Adjust R2  =.297 
 R2 =.302 SE =.365 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัย เร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการเงินฝากผ่าน GHB ALLของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ท าให้ทราบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลและมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินฝากผ่าน GHB ALLของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านความคาดหวงัในการใชง้าน และปัจจยัด้านอิทธิพลทางสังคม ซ่ึงธนาคารสามารถน า
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารได้ในอนาคต 
รวมถึงการท าการตลาดผ่าน Digital Service ของธนาคารได ้ทั้งน้ีการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองพ้ืนท่ีในการ
ส ารวจส าหรับผูท่ี้อยู่อาศยัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของฝ่ายสาขากรุงเทพและปริมณฑลของธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น 
ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไปผูวิ้จัยสามารถขยายพ้ืนท่ีในการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งควรเพ่ิมเติมการวิจยัเชิง
คุณภาพและศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ เพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความละเอียดและมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 
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แนวทางในการเพิม่ยอดขายของร้านรถเครป – รถน า้ 
Guidelines for increasing the sales of the Crepe car shop 

 

พงศกรณ์ ผลเจริญ1 
Pongsakorn Poncharoen 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูม้าใชบ้ริการร้านรถเครป-รถน ้ า เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และเพ่ือพฒันากลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายของ
ร้านรถเครป-รถน ้ า การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามลกัษณะปลายปิดจ านวน 200 ชุด 
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกให้กบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการ และไม่เคยใชบ้ริการ ร้านรถเครป-รถน ้า 
อย่างละ 100 ชุด โดยน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  มาเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบัร้านรถเครป-รถน ้ า ผล
การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-
2 คร้ังต่อสปัดาห์ ค่าใชจ่้ายคร้ังละ 51 – 100 บาท ซ้ือเพ่ือบริโภคเอง บุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการคือเพ่ือน และมีเหตุผลใน
การซ้ือคือเครปอร่อย ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจของ
ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมนั้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ , ดา้นราคา , ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย , 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด , ดา้นบุคลากร , ดา้นกระบวนการท างาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ สามารถน าไป
ก าหนดกลยทุธ์ได ้3 ทางเลือก โดยกลยทุธ์ท่ีเลือกคือกลยทุธ์ทางเลือกท่ี 2 การส่งเสริมการขาย เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์
ท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายไดซ่ึ้งตรงกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 
ค ำส ำคัญ: พัฒนำกลยทุธ์ , เครป 
 

Abstract 
The purpose of this research to study the behavior of people using the service in the crepe car shop to study the 
factors of marketing mix that affect consumer satisfaction and decision and to develop strategies for increasing 
the sales of the crepe car shop. This research is a qualitative research 200 sets of closed-ended questionnaires were 
used to collect data by giving it to people who have used the service and never used the service of a 100 set of the 
crepe car shop by applying various concepts and theories come as a way to increase sales for the crepe car shops. 
The results of a general study found that most of the service users are female, age 21 - 25 years old, unmarried 
status, undergraduate education have a career as a student / student. The study of consumer behavior data showed 
that the frequency of using the service is 1-2 times a week the cost of 51 - 100 baht per time is purchased for 
personal consumption the person who joins the service is a friend and there is a reason to buy it: delicious crepes. 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 pongsakorn_warm@hotmail.com 
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The results of the study of the marketing mix factors affecting the overall satisfaction and decision of the service 
users were at a high level. Which consists of Products, Price, Distribution channels, Marketing promotion, 
Personnel, Work processes and physical characteristics. A strategy can be defined in 3 options, the strategy chosen 
is alternative strategy 2, promotion because it is a strategy that can increase sales, which is consistent with this 
research. 
 
Keywords: Develop a strategy, crepes 
 

1. บทน า 
 

ร้านรถเครป - รถน ้ า ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเม่ือเดือน มีนาคม 2559  ตั้งอยู่ท่ี 19/207 หมู่ 1 ถนน รัษฎานุสรณ์ 
ต.รัษฎา อ.เมือง จงัหวดั ภูเก็ต ใชจ้ านวนเงินลงทุน 150,000 บาท มีค่าเช่าพ้ืนท่ีในการด าเนินธุรกิจ 5,000 บาทต่อ
เดือนลกัษณะธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวโดยมีการระดมทุนกนัระหว่างพ่ีน้อง และเป็นธุรกิจท่ีจดัตั้งกิจการข้ึนเอง 
(non franchise)โดยธุรกิจเนน้ไปทางวตัถุดิบในการท าเครปโดยมีการคดัสรรวตัถุดิบจ าพวกใส้ต่าง ๆ ของเครปท่ีมี
คุณภาพและสดใหม่อยู่เสมอ และมีแป้งท่ีน ามาใชใ้นการท าเครปท่ีมีความกรอบและรสชาติแตกต่างจากเจ้าอ่ืน
เพราะ เป็นแป้งท่ีคิดสูตรการท าข้ึนมาเอง และก็ยงัไดท้  าเลท่ีตั้งท่ีดีในการประกอบธุรกิจอีกดว้ยเพราะเป็นท่ีบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนและหอพกันกัศึกษาในย่านนั้น นอกจากน้ียงัขายเคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิดเพ่ือให้ลูกคา้ได้
เลือกสรรกนั แต่เม่ือดูจากยอดขายยอ้นหลงัของทางร้าน ก็จะเห็นไดว้่ายอดขายท่ีผา่นมาในปี 2562 นั้นทางร้านจะมี
ยอดขายท่ีลดลงของทุกเดือน ซ่ึงปัญหาน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายอยา่ง เช่น ท าให้ทางร้านมีรายไดท่ี้ลดลง 
เงินทุนหมุนเวียนก็จะลดลงตามมาและท าให้การตดัสินใจท่ีจะลงทุนต่อหรือการซ้ือวตัถุดิบมาตุนไวเ้กิดความเส่ียง 
หากยงัไม่มีการแกไ้ขหรือพฒันากลยทุธ์ในระยะยาวอาจะท าให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนหรือเจ๊งไดใ้นอนาคต 
จึงต้องมีการจดัท าวิจยัเล่มน้ีข้ึนเพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยจะมีการศึกษาจากพฤติกรรมผูท่ี้มาใช้
บริการและศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจของผูม้าใชบ้ริการ ว่า
ควรปรับปรุงแกไ้ขในดา้นใดบา้ง เพ่ือท่ีจะน าไปพฒันากลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายของร้านรถเครป-รถน ้า 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

(ศุภร เสรีรัตน์, 2540) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้ง
ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว 

(เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ไดก้ล่าวเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าการท่ีกิจการมีสินคา้และ/
หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได ้
ทั้งน้ีราคาของสินค้าและ/หรือบริการจะต้องอยู่ในระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้และยินยอมท่ีจะจ่าย และการมี
สถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม สามารถท าให้ลูกคา้เขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายาม
จูงใจเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสนใจตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอยา่งถูกตอ้ง 
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(ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์, 2538) ให้ความเห็นว่า ระบบความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการนั้น
ไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมีค่ามากกว่าความรู้สึกทางลบ 

(วุฒิชยั จ านงค,์ 2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการจดัการนั้น การ
ตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุก ๆ เร่ืองทุก ๆ กรณีเพ่ือด าเนินการไปสู่วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วย
ในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลการวิจยัโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คนประชากรท่ีใชคื้อประชากร
ในต าบลรัฐฎา จงัหวดัภูเก็ต โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผูท่ี้เคยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการ โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช้
วิธีการสุ่มตามความสะดวก โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการค านวณหากลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ 
Taro Yamane(1967) ประชากรท่ีมีตั้งแต่25,000คนข้ึนไป จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ านวนกกลุ่มละ100
คน ระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 90%และมีความคาดเคล่ือนไม่เกิน ± 10 เป็นตวัแทนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามท่ีใชจ้ะแบ่งออกเป็น4ส่วน ส่วนท่ี1คือขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี2คือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี3คือความพึงพอใจและการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ส่วนท่ี4จะเป็นข้อเสนอแนะ และน าผลท่ีได้จาก
แบบสอบถามน้ี ไปวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix สร้าง
ทางเลือกส าหรับแกไ้ขปัญหา และน ากลยทุธ์ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบัร้านรถเครป-รถน ้ า 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 25 ปี มีอาชีพเป็นนกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีความถ่ีในการใช้บริการ 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายคร้ังละ 51 – 100 บาท
วตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการคือซ้ือเพ่ือบริโภคเอง มาใชบ้ริการกบัเพ่ือนมากท่ีสุด และเหตุผลในการซ้ือมากท่ีสุด
คือเครปอร่อย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาศุภสัณห์ ของ วฒันสิน. (2548) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
21 - 25 ปี มีสถานภาพโสด นบัถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบเกอร่ีในช่วงอาหารเช้ามีความถ่ีในการบริโภค
สัปดาห์ละ 1 - 2 คร้ังโดยให้เหตุผลในการเลือกซ้ือว่า รสชาติอร่อย ความสะดวกซ้ือ ความสะอาด และราคาถูก 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคเบเกอร่ีคร้ังละ 50 บาทข้ึนไป ในการซ้ือเบเกอร่ีแต่ละคร้ัง เพ่ือตอ้งการท่ีจะบริโภคกนัเองใน
ครอบครัว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การท่ี
กิจการมีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจ
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ให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินคา้และ/หรือบริการจะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินยอมท่ีจะจ่าย 
และการมีสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม สามารถท าให้ลูกคา้เขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความ
พยายามจูงใจเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสนใจตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอย่างถูกตอ้ง หากจะประสบผลส าเร็จ
เหนือคู่แข่งอนัเป็นเป้าหมายส าคญันั้น จ าเป็นตอ้งใชห้ลกั 7P และน ามาพฒันาให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
น ามาผสมกนัเป็นแผนชุดเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวพิมพินิจ 
ผิวผอ่ง (2560) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค ขนมหวานในอ าเภอหัวหิน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในอ าเภอ หัวหิน มีทั้งหมด 7 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัอิทธิพลท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากมากไปหานอ้ย คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด ราคาเหมาะสม ปัจจยัดา้นกระบวน ตามล าดบั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สมเกียรติ 
เป็งโต (2547: 92) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาวี ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และจากผลการศึกษายงัพบว่า ส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟวาวี (7P) มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูท่ี้เคยใชบ้ริการและผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่า เพศชาย ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงเพ่ือสร้างความพึง
พอใจและการตดัสินใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน นอกจากน้ีทั้งผูเ้คยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการมาก่อนส่วนใหญ่จะมี
อายรุะหว่าง 21 – 25 ปี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง 10,000 –20,000บาทต่อเดือน ซ่ึงอยูใ่นระดบักลาง 
ดงันั้นการตั้งราคาของเครปและเคร่ืองด่ืมไม่ควรตั้งให้สูงเกินไป 

ส่วนความถ่ีในการใช้บริการของผูท่ี้เคยใชบ้ริการแลว้ ประมาณ 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า มีการใช้
บริการเป็นประจ าและต่อเน่ือง ทางร้านอาจจะเพ่ิมการสมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ หรือ ให้มีการสะสมแต้มเพ่ือ
เป็นส่วนลดเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ ทั้งผูท่ี้เคยใชบ้ริการแลว้และไม่เคยใช้บริการต่างก็ให้เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการมาก
ท่ีสุดคือเร่ืองรสชาติของเครป การรักษามาตรฐานในดา้นรสชาติของเครปก็เป็นส่ิงส าคญัเวลาในการเปิดร้าน 5โมง
เยน็ – เท่ียงคืน ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการจึงเป็นนกัศึกษาท่ีพกัอยูบ่ริเวณนั้น แต่ต่อไปจะตอ้งเปล่ียนเวลาเปิดให้เร็วข้ึนเพ่ือ
จะได ้เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเดก็นกัเรียน และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดกบัร้านคู่แข่งในบริเวณนั้นดว้ย  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพ่ิมเติมมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผลการวิจยัออกมาว่าอยู่ในระดบัท่ีน้อย ก็
จะมีการท าเพจเฟสบุ๊คเพ่ือท่ีจะไดท้ าการโฆษณา และเพ่ือให้คนรู้จกัมากยิ่งข้ึนส าหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยู่ในต าบล รัษฎา 
และจดัให้มีการถ่ายรูปรีวิวบนเฟสบุ๊คหรือเชค็อินท่ีร้านจะมีส่วนลดให้  ในช่วงเทศการนั้นก็จะมีผลิตภณัฑพิ์เศษตรง
ตามเทศการนั้น ๆ และจะมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละเดือน ในปัจจยัดา้นการให้บริการจะมีความถูกตอ้งและ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน และสุดทา้ยเร่ืองปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพนั้น ควรเน้นเร่ืองท าการ
รักษาความสะอาดของสถานท่ี และเพ่ิมท่ีนัง่รอให้แก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน และต่อไปจะมีการขยายสาขา เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายให้แก่ร้านรถเครป – รถน ้ามากข้ึน 
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การทดสอบสัญญาณซ้ือขายในตลาด Forex โดยใช้การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
Testing Buy and Sell Signal in Forex Market by Technical Analysis 

 

พงศธร แก่นทอง1 และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์2 
Phongsathorn Kaenthong and Dr. Tharitphon Ousawat 

  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์การหาจุดเขา้ซ้ือและขายในตลาด  Forex  โดยอาศยัหลกัการวิเคราะห์ทางเทคนิค
โดยใช้เคร่ืองมือ 3 ชนิด Exponential Moving Average , Moving Average Convergence Divergence และ Bollinger 
Band น ามาเปรียบเทียบกนัเพ่ือทราบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ตวัไหนสามารถหาสัญญาณซ้ือขายไดแ้ม่นย  าท่ีสุด   ขอ้มูล
รายวนัตั้งแต่ปี  2560 – 2563 รวมทั้งหมด 1059 วนั จากการทดสอบพบว่าสญัญาณซ้ือขายของทั้ง 3 เคร่ืองมือวิเคราะห์
นั้นสามารถหาสญัญาณไดใ้นช่วงแนมโน้มข้ึนและลงไดแ้ม่นย  ามากกว่าสัญญาณออกดา้นขา้ง และสญัญาณซ้ือขายท่ีมี
การเปิดค าสั่งซ้ือและขายมากท่ีสุดคือ Bollinger Band อัตราการชนะทางเฉล่ีย 86.5%  ถ ัดมา Moving Average 
Convergence Divergence   อตัราการชนะทางเฉล่ีย 26.67%   และ  Exponential Moving Average อตัราการชนะทาง
เฉล่ีย 33.33% โดยทั้ง 3 เคร่ืองมือวิเคราะห์นั้นใชช่้วงเวลาเป็นรายวนั โดยมีเง่ือนไขการเปิดค าสัง่ซ้ือและขายแตกต่าง
กนัไปในแต่ละเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค  
 
ค ำส ำคัญ: จุดเข้ำซือ้, จุดขำย, แนวโน้มขำขึน้, แนวโน้มขำลง, แนวโน้มด้ำนข้ำง, เคร่ืองมือวิเครำะห์ทำงเทคนิค 
 

Abstract 
This research  for  testing buying point and selling point with 3 difference indicator for example   Exponential Moving 
Average , Moving Average Convergence Divergence and Bollinger Band  to compare which 3 indicators are the best 
accuracy for buying point and selling point .According to report of XAU/USD on years of  2017 – 2020 total 1059 
days .The consequence of testing 3 indicators are useable in uptrend and downtrend more accuracy than sideway and 
the most buying and selling order is Bollinger Band win rate 86.5%  next is  Moving Average Convergence Divergence 
win rate 26.67% and the last Exponential Moving Average win rate 33.33 % The  condition in 3 indicator is using 
daily timeframe and buying point , selling point are difference in 3 indicators.  
 
Keywords: Buying Point, Selling Point, Up Trend, Down Trend, Side Way, Indicator 
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1. บทน า 

 
การศึกษาเก่ียบกบัการหาจุดเขา้ซ้ือและขายในตลาด Forex ดว้ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเน่ืองจากผูศึ้กษาสนใจใน

การซ้ือขายในตลาดเงินตราต่างประเทศจึงจดัท างานวิจยัช้ินน้ีข้ึนมาเพ่ือเป็นการศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
นั้นมีความแม่นย  าในการหาจุดเขา้ซ้ือและขายเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดเงินตราต่างประเทศ 
โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้3 ชนิดไดแก่ Exponential Moving Average , Moving Average 
Convergence Divergence และ Bollinger Band  โดยทั้ง 3 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคน้ีเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากเขา้ใจ
ง่ายและไม่ซบัซ้อน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ประวัติของตลาด Forex 
   

หลงัจากหมดยคุสงครามโลกท าให้ทุกประเทศทัว่โลกไดรั้บผลกระทบของสงครามท าให้มีความตอ้งการเงินใน
การสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศของตนเอง. ดงันั้นตวัแทนจากประเทศต่างๆ  รวมตวักนักว่า 29 ประเทศไดม้า
เจรจากนัท่ีเมือง Bretton Woods และตกลงกนัในระบบเศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงขอ้สรุปท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกนัในเวลา
นั้นก็คือตอ้งมีการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราเกิดข้ึน และไดจ้ดัตั้งองค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ถูกก่อตั้งข้ึนภายใตข้อ้ตกลง Bretton Woods ด าเนินการในปี ค.ศ.1949และเร่ิมมีการก าหนดอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศให้มีความชดัเจนมากข้ึน ในช่วงปี ค.ศ.1960ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราคงท่ีตอ้ง
สลายตวัลง เพราะปัจจยัทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ.1971 ประธานาธิบดีนิกสันแห่ง
สหรัฐอเมริกาไดร้ะงบัการผูกเงินดอลลาร์สหรัฐไวก้บัทอง โดยเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการท่ีออกแบบมาเพ่ือแกไ้ข
การล่มสลายของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จนท าให้เกิดตลาดระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราลอยตวัข้ึนมา Forex เกิดข้ึน
อยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1970 เม่ือการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเปล่ียนจากระบบคงท่ีเป็นแบบลอยตวั โดย
การแลกเปล่ียนนั้นผ่านคนกลาง ในการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างสกุลต่างๆ อตัราแลกเปล่ียนก าหนดข้ึนจาก
พ้ืนฐานของความตอ้งการของตลาดซ่ึงแต่ละฝ่ายยอมรับ ตลาดของการแลกเปล่ียนเงินตราในตลาดโลก ไดข้ยายตวั
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศและการล้มเลิกอตัราแลกเปล่ียนแบบคงท่ีในหลายๆ
ประเทศ ท าให้สามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนไดอ้ย่างอิสระและราคาเปล่ียนแปลงไปตามกลไกลของตลาดจึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของตลาด Forex  

 

ทฤษฎี Dow Theory  
 
ทฤษฎีดาวคือ กรอบแนวคิดหน่ึงในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น ทองค า และค่าเงิน โดยให้ความส าคญักบัการ

พิจารณาขอบจุดสูงสุดใหม่ (New High) และ จุดต ่าสุดใหม่ (New Low) โดยจะทราบว่าถึงจุดต ่าสุดหรือสูงสุดได้
นั้น ตอ้งพิจารณาจากการเกิดการกลบัตวัท่ีชดัเจนในช่วงสวิงของราคานั้นๆ ถึงจะนบัเป็นจุดต ่าสุดใหม่หรือสูงสุด
ใหม่ หวัใจหลกัของทฤษฎีดาวนั้นคือ แต่ละการสวิงของราคานั้นมีความหมาย ทฤษฎีน้ีจะเป็นการอธิบายภาพรวม
ของแนวโน้ม เพราะทฤษฎีดาวถูกออกแบบมาให้ใชใ้นการเทรดตามแนวโน้ม และยงัมีการใชค้่าเฉล่ียอตัราส่วน
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ทางการเงินมายืนยนัความแขง็แกร่งของแนวโน้มนั้นๆอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามทฤษฎีน้ีเม่ือมีการกลบัตวัของราคาใน
แต่ละสวิงจะเกิดเป็นจุด New High หรือ New Low ข้ึนมาใหม่ ถา้เกิดกรณี New High อย่างต่อเน่ืองก็จะนบัเป็น
สภาวะตลาดขาข้ึน  Up Trend โดยแนวโนม้ขาข้ึนท่ีแข๊งแกร่งจะสร้างจุดต ่าสุดท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ถา้หากไม่ไดส้ร้าง
จุดต ่าสุดท่ีสูงข้ึนมากนกัแสดงให้เห็นว่า สภาวะของราคานั้นอ่อนแรงลง ในทางตรงกนัขา้มหากเป็นแนวโนม้ขาลง 
Down Trend ก็จะสร้าง New Low อยา่งต่อเน่ืองแต่จุดสูงสุดจ าต ่าลงเร่ือยๆ ถา้หากการสวิงของราคาไม่ไดส้ร้างจุด 
New Low ใหม่นั้นบ่งบอกให้เห็นว่าอนาคตสภาวะของขาลงนั้นอาจจะมีการกลบัตวัในอนาคต  
 

กรอบแนวคดิการเทรด Forex 
 

Moving Average Convergence Divergence เป็น Indicator ท่ีมีแนวคิดมาจากการวาด MA ข้ึนมา 2 เส้น แล้ว
น ามาวิเคราะห์ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนระหว่าง Moving Average ทั้ง 2 เส้น โดยมีเส้น ทิศทางแนวโน้มของราคา (Trend) 
และแรงส่งของราคา (Momentum) น ามาวิเคราะห์เป็น MACD สูตรในการค านวณ MACD จะน าเอาค่าของเส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ท่ีค านวณจากขอ้มูลราคายอ้นหลงั 12 วนั (EMA12) ลบกบั ค่าของเส้นค่าเฉล่ีย
แบบ exponential ท่ีค านวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 26 วัน (EMA26) MACD = EMA (12) – EMA (26) หรือ 
MACD = ผลต่างหรือระยะห่างของเส้น EMA (12) และ EMA (26)  

Exponential Moving Average คือเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็นการค านวณค่าเฉล่ียของราคา โดยใชข้อ้มูลของราคา
ยอ้นหลงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ค่า Exponential Moving Average ระยะเวลายอ้นหลงั 5 วนั จะใชร้าคา 5 วนั
ยอ้นหลงันับจากวนัปัจจุบนัค านวณด้วยสูตรของค่าเฉล่ีย รูปภาพท่ี 6 สูตรค านวน MACD ซ่ึงข้อมูลราคาท่ีใช้
ค านวณค่า  Exponential Moving Average  คือ ราคาปิดของหุ้นในช่วงระยะเวลาท่ีเลือกไว้การใช้เส้นค่าเฉล่ีย 
Moving Average ข้ึนอยู่กับข้อจ ากดัของการลงทุน การอ่านเส้นแนวโน้มของ Moving Average ระยะสั่น กลาง 
และยาว  

1. เส้นระยะสัน่ เส้นแนวโนม้ระยะสั่น 5-10 วนั เหมาะกบันงัลงทุนแบบ Day Trade เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของเส้นแนวโน้มระยะเวลา 5-10 นั้นมีการเปล่ียนแปลงผนัผวนอย่างมากหรือจะเพ่ิมเป็น 20-25 วนั เพ่ือให้เห็น
แนวโนม้ชดัเจนลดความผนัผวนไดม้ากข้ึน 

2. เส้นระยะกลาง เส้นแนวโน้มระยะกลาง 50-100 วนั เหมาะกับนักลงทุนแบบ Trend Follower เพราะเส้น
แนวโนม้ระยะกลางน้ีจะเห็นเส้นแนวโนม้หลกัไดก้วา้งมากข้ึนมองเห็น Trend ไดช้ดัมากข้ึน 

3. เส้นระยะยาว เส้นแนวโน้มระยะยาว 200 วนั เป็นเส้นแสดงแนวโน้มการเคล่ือนไหวรอบใหญ่หลกัปี บอก
สภาวะของแนวโนม้ขาข้ึนและขาลงไดอ้ยา่งชดัเจน 

Bollinger Band คือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีบอกความผนัผวนของราคาในช่วงเวลาหน่ึง นิยาม
ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต ่าสุดของราคา ของเส้น band บนและล่าง ซ่ึงท าให้เกิดรุปร่างของราคาท า
ให้ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของราคาได้ดีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ตลาดหาแนวโน้ม Trend และ 
Sideway รวมไปถึงการหาสัญญาณการกลบัตวั ส่วนประกอบของ Bollinger Band มีดว้ยกนั 3 ส่วน Upper Band, 
Middle Band และ Lower Band     

แนวคิดปัจจยัทางจิตวิทยาเช่น วินยัทางอารมณ์ วินยัทางการเงินเพ่ือการลงทุนในตลาด Forex การยอมรับของ
ผลของการเทรด การควบคุมอารมณ์ การวิเคราะห์กราฟเชิงจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการเทรดในตลาดทั้งส้ิน 
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จ าเป็นตอ้งมีการบริหารการจดัการทั้งเงินทุน อารมณ์ และสภาวะจิตใจโดยมีการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ต่างๆเพ่ือ
เพ่ิมความมัน่ใจในการเทรดเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เงินทุนนั้นเสียหายไปมากกว่าท่ีควรจะเป็นเพียงเพราะ
อารมณ์และการบริหารเงินทุนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
Baigiamasis magistro darbas 2010 ศึกษาการหากลยุทธ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคคู่สกุลเงิน EUR:USD 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชมี้ทั้งหมด 3 ประเภท  EMA SMA และ RSI  ผลการวิจยัพบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์
เหล่าน้ีเหมาะกบัการหาสัญญาณแนวโน้มระยะยาวตวับงช้ีวดัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแนวโน้มท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการหาจุดเขา้ซ้ือและขาย เคร่ืองมือน้ีไม่เหมาะกบัการใชง้านแนวโน้มในระยะสั้น จากการศึกษาพบว่า
การซ้ือขายท่ีได้ก าไรนั้นใช้เวลานานถึง 45.3 ชั่วโมง และการขาดทุนท่ีใช้เวลานานสุด 12.25 ชั่วโมง โดยท่ี
เคร่ืองมือ EMA นั้นมีความแม่นย  าน้อยกว่าเคร่ืองมือตวัอ่ืนๆในสภาพท่ีตลาดผนัผวนสูง แต่เคร่ืองมือ RSI ยงั
สามารถบอกสญัญาณไดดี้ในขณะท่ีเคร่ืองมืออ่ืนๆยงัไม่สามารถหาสญัญาณได ้

Esmaeil Roudgar (2012) ศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มตลาด Forex โดยท่ีใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น
จะประสบความส าเร็จหรือไม่ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชมี้ 4 ประเภท  SMA, RSI, CCI, MACD  และคู่
สกุลเงินท่ีใช้มี 4 ประเภท EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ USD/CHF มาเปรียบเทียบกัน โดยการแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา รายวนั รายสัปดาห์ และรายเดือน ผลการวิจยัพบว่า การซ้ือขายรายวนันั้นมีสูงสุดถึง 46.67% 
รายสัปดาห์มีการซ้ือขายอยูท่ี่ 16.67% และการซ้ือขายท่ีน้อยท่ีสุด รายเดือน 0% การซ้ือขายรายวนัมีอตัราชนะทาง 
76.8% (28 จาก 36 คร้ัง) การซ้ือขายรายสัปดาห์อตัราชนะทาง 47.62 % (10 จาก 21 คร้ัง) รายเดือน 0% ( 0 จาก 3 
คร้ัง) สรุปอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการซ้ือขายทั้งหมดคิดเป็น 63.33% ท่ีไดก้ าไร 36.67% ท่ีขาดทุน 

Miikka Linden LD06 (2009) ศึกษาการหากลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบรายวัน เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคมีทั้งหมด 2 ชนิด EMA และ SMA โดยใชก้ลยทุธ์ KISS FX breakout (Keep It Simple Stupid) 
คือ กลยุทธ์ท่ีเรียบง่ายส าหรับผูท่ี้ตอ้งการผลก าไรต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งใชต้วับ่งช้ีทางคณิตศาสตร์ แต่กลยุทธ์น้ีมี
พ้ืนฐานมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะกบัช่วงกรอบเวลา 15 นาทีเป็นหลกั ผลการวิจยัการหากลยทุธ์โดยใช้
กลยุทธ์ KISS FX breakout เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์แรกนั้นสามารถชนะทางได ้100% หลงัจากนั้น
สปัดาห์ท่ี 2 ถึง 5 อตัราการชนะอยูท่ี่ 45% โดยเฉล่ีย สปัดาห์ท่ี 6 ถึง 10 อตัราชนะทาง 0%  

HOCKICKO Marián (2014) ศึกษาการหากลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคมีทั้งหมด 4 ชนิด MA RSI MACD และ Bollinger Band คู่สกุลเงินท่ีใช ้EUR/USD, GBP/USD, 
USD/JPY  ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการจับคู่และไม่จับคู่ของ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ผลการวิเคราะห์บ่งบอกว่าเคร่ืองมือบางชนิดท่ีไม่สามารถเขา้กนัไดท้ าให้เกิดการ
ขาดทุนมากกว่าเคร่ืองมือบางชนิดท่ีมีแนวทางเดียวกนั โดยเฉพาะเครืองมือ RSI สามารถบอกถึงสญัญาณไดช้ดัเจน
มากกว่าเคร่ืองมือตวัอ่ืนๆ และเคร่ืองมือ MA มีสัญญาณท่ีผิดพลาดมากท่ีสุด ส่วนของเคร่ืองมือ MACD และ 
Bollinger Band หรือการจบัคู่ระหว่าง MACD และ Bollinger Band ก็ยงัมีสัญญาณท่ีผิดพลาดและหาสัญญาณซ้ือ
ขายท่ีแน่นอนไม่ไดเ้ช่นกนั 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ข้อมูลจากรายการซ้ือขายคู่สกุลเงินในบัญชีทดลองโดยท าการเลือกสกุลเงินท่ีนิยมกันในตลาด Forex 
EUR/USD ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมกราคม 2017 ถึงวนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม 2020 โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลในโปรแกรม 
Meta4Trade ซ่ึงช่วยส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการหาจุดเขา้ซ้ือขายในตลาด บญัชีท่ีใชท้ดลองทดสอบเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิค บัญชีแบบ Standard จ านวน Lot Size เท่ากับ 1 และมี Leverage 1:10 Time Fame Daily ( 
รายวนั )   

เง่ือนไขสัญญาณซ้ือขายของ Moving Average Convergence Divergence ( MACD ) มี 2 เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
เง่ือนไขท่ี 1 ค าสั่ง Buy เง่ือนไขเส้นสัญญาณของ MACD ตดัข้ึนจะเปิดสัญญาณเป็น Buy และถ้าสัญญาณของ 
MACD ตดัลงจะปิดค าสั่ง Buy ( Close Buy ) เง่ือนไขท่ี 2 ค าสั่ง Sell เง่ือนไขสัญญาณของ MACD ตดัลงจะเปิด
สญัญาณเป็น Sell และถา้สญัญาณตดัข้ึนไปอีกคร้ังให้ปิดค าสัง่ Sell ( Close Sell ) 

เ ง่ือนไขสัญญาณซ้ือขายของ Exponential Moving Average ( EMA ) มี 2 เ ง่ือนไขดังต่อไปน้ี  เ ง่ือนไขท่ี 1 
สัญญาณ Buy เส้นวนั EMA 15 วนัตดัข้ึนไปจนถึงเส้นวนั EMA 200 วนัจะเปิดสัญญาณเป็น Buy และถา้เส้นวนั 
EMA 15 วนัตดัลงมาท่ีเส้นวนั EMA 200 วนัให้ปิดค าสั่ง Buy ( Close Buy ) เง่ือนไขท่ี 2 สัญญาณ Sell เส้นวนั 
EMA 15 วนัตดัลงเส้นวนั EMA 200 วนัจะเปิดค าสัง่ Sell และถา้เส้นวนั EMA 15 วนัตดัข้ึนไปท่ีเส้นวนั EMA 200 
วนัจะปิดค าสัง่ Sell ( Close Sell ) 

เง่ือนไขสัญญาณซ้ือขายของ Bollinger Band มีดว้ยกนั 4 เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี เง่ือนไขท่ี 1 แท่งเทียนว่ิงข้ึนจาก 
Lower Band ทะลุผ่านเส้นกลางของ Middle Band ข้ึนไปให้เปิดค าสั่งซ้ือ Buy ตรงจุดเส้นกลางและเม่ือแท่งเทียน
ว่ิงไปจนถึงเส้น Upper Bandให้ปิดสถานะค าสัง่ซ้ือ Buy ( Close Buy ) เง่ือนไขท่ี 2 แท่งเทียนว่ิงลงจาก Upper Band 
ทะลุผา่นเส้นกลาง Middle Band ลงไปให้เปิดค าสัง่ Sell ตรงจุดเส้นกลางและเม่ือแท่งเทียนว่ิงไปจนถึงเส้น Lower 
Band ให้ปิดสถานะค าสัง่ซ้ือ Sell ( Close Sell ) เง่ือนไขท่ี 3 เม่ือแท่งเทียนมีลกัษณะเป็นเขม็ Pinbar บนเส้นขอบบน
ของ Upper Band ให้เปิดค าสั่งซ้ือ Sell จนแท่นเทียนว่ิงผ่านเส้น Middle Band จนมาถึงเส้น Lower Band ให้ปิด
สถานะค าสัง่ซ้ือ Sell ( Close Sell ) เง่ือนไขท่ี 4 เม่ือแท่งเทียนมีลกัษณะเป็นเข็ม Pinbar ใตเ้ส้นขอบลางของ Lower 
Band ให้เปิดค าสั่งซ้ือ Buy และเม่ือแท่งเทียนว่ิงผ่านเส้น Middle Band จนมาถึง Upper Band ให้ปิดสถานะค า
สัง่ซ้ือ Buy ( Close Buy ) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเร่ืองการหาจุดซ้ือขายดว้ย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นพบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ สามารถหาจุดเขา้ซ้ือ
และขายไดอ้ยา่งมีประสิธิภาพในช่วงแนวโนม้ขาข้ึนและขาลงมากกว่าแนวโนม้ดา้นขา้ง รายละเอียดดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค EMA สามารถวดัความแม่นย  าของเคร่ืองมือไดดี้เม่ือรูปแบบของราคากราฟ
เคล่ือนท่ีในรูปแบบแนวโน้มขาข้ึนและขาลง สามารถหาจุดเขา้ซ้ือและขายไดต้ามเง่ือนไขในการท าวิจยัได้เป็น
อยา่งดีแต่เม่ือแนวโนม้ราคาว่ิงออกดา้นขา้งความแม่นย  าในการหาจุดซ้ือและขายนั้นไม่มีประสิธิภาพอยา่งชดัเจน 
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2. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD สามารถวดัความแม่นย  าของเคร่ืองมือได้ดีเม่ือราคากราฟอยู่ใน
แนวโนม้ท่ีเป็นขาข้ึนและขาลง สามารถหาจุดเขา้ซ้ือไดต้ามเง่ือนไข แต่เม่ือแนวโนม้มีการเปล่ียนการเคล่ือนท่ีเป็น
ดา้นขา้ง เส้น MACD ความแม่นย  าในการหาจุดเขา้ซ้ือและขายนั้นลดลงเน่ืองจากราคามีความผนัผวนสูงในตลาด 
Forex จึงท าให้แนวโนม้ดา้นขา้งหาจุดเขา้ซ้ือและขายนั้นไม่มีประสิทธิภาพอยา่งชดัเจน 

3. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Bollinger Band สามารถวดัความแม่นย  าของเคร่ืองมือไดดี้เม่ือกราฟราคาเป็น
รูปแบบแนวโน้มขาข้ึนและขาลง สามารถหาจุดเข้าซ้ือขายไดต้ามเง่ือนไข แต่เม่ือสภาวะราคามีแนวโน้มออก
ดา้นขา้งท าให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการหาจุดเขา้ซ้ือและขายนั้นลดลงอยา่งชดัเจน จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นสามารถหาจุดเขา้ซ้ือขายไดดี้จากราคาท่ีมีแนวโน้มเป็นขาข้ึนและขาลง และ
ประสิทธิภาพจะลดลงเม่ือแนวโนม้ราคานั้นออกดา้นขา้งอยา่งชดัเจน 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ 
 

จากการทดสอบพบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละชนิดสามารถบอกสัญญาณซ้ือขายไดดี้ในช่วงท่ีเป็น
แนวโน้ม (Trend) เพราะสามารถท าก าไรได้ดีกว่าช่วงด้านข้าง (Side Way) โดยท่ี Bollinger Band สามารถหา
สัญญาณจ านวนคร้ังในการซ้ือและขายไดม้ากท่ีสุดโดยท่ีสัญญาณ Buy อยู่ท่ี 23 คร้ังและ Sell อยู่ท่ี 21 คร้ังอตัรา 
Win rate เฉล่ียอยู่ท่ี 91% ลองลงมาก็คือ EMA อตัรา Win rate เฉล่ียอยู่ท่ี 33% สัญญาณ Buy 3 คร้ังและสัญญาณ 
Sell 3 คร้ังสุดท้าย MACD อัตรา Win rate เฉล่ียอยู่ท่ี   26% สัญาณการ Buy 15 คร้ังและสัญญาณ Sell 15 คร้ัง
ตามล าดบั  

ประโยชน์จากงานวิจยัช้ินน้ีเพ่ือเป็นแนวทางการใชง้านเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้ง 3 ชนิดไดแ้ก่ EMA, 
MACD ,Bollinger Band ส าหรับใชเ้พ่ือการหาจุดเขา้ซ้ือและขายเปรียบเทียบแต่ละเคร่ืองมือเพ่ือหาความแม่นย  าให้
การตดัสินใจเขา้ซ้ือและขายของราคาในตลาด Forex  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า  
ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors Influencing to Purchase Battery Electric Vehicle  

in Bangkok Metropolitan 
 

พรเทพ เกษกาญจน์1 และ ศศิวิมล มีอ าพล2 
Pornthep Ketkarn  and Sasivimol Meeampol  

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี
ไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 424 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา และเก็บขอ้มูลของผูบ้ริโภคในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือน มกราคม 2564  สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มดว้ย T-test , One-way anova และทดสอบสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดร้ะหว่าง 75,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัดา้นกระบวนการ
ในการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการให้บริการ มีค่าความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้ำ, รถยนต์ไฟฟ้ำประเภทแบตเตอร่ี, กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
The purpose of this independent study was to study the factors influencing to consumers’ purchase Bettery Electric 
Vehicle of consumer in Bangkok Metropolitan including demographic factors and the marketing mix factors. The 
samples consisted of 424 consumers who live in Bangkok Metropolitan. The questionnaire was used as a study 

                                                             
1 โครงการบณัฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ 10900  
email: pornthep.ket@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ 10900 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1531 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

tool. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent Sample 
t-test and One-way ANOVA. 
The results revealed that the most sample groups were female, age between 31 - 40 years old while the level of 
education was mostly Bachelor’s degree or equivalent. Besides, most of them were company employees with the 
monthly income approximately 75,001 Baht up. The marketing mix of influencing to purchase Battery Electric 
Vehicle in Bangkok Metropolitan, in terms of process factors, pricing factors, personnel factors , product factors, 
distribution channel factors have the highest level of opinion respectively and marketing promotion factors and 
physical factors have the high level of opinion respectively. The hypothesis test results revealed to the difference 
of demographic such as sex, age, status, education level, occupation and income were influence decision to 
purchase Battery Electric Vehicle in Bangkok Metropolitan significantly at the level of 0.05. 
 
Keywords: Electric Vehicle, Battery Electric Vehicle, Buying Decision 
 

1. บทน า 
      

ในปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกประสบกบัปัญหาสภาวะโลกร้อน ฝุ่ น ควนั และมลพิษต่างๆทัว่โลก รวมถึง
ประเทศไทย ท าให้หน่วยงานหลายส่วนงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน ต่างให้ความสนใจในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และรถยนตไ์ฟฟ้าถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีหลายประเทศทัว่โลกหนัมาใชร้ถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือ
ลดปริมาณการสร้างก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัในการเกิดสภาวะโลกร้อน และประเทศไทยมีการใช้
รถยนตไ์ฟฟ้ามานานกว่า 7 ปี รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย คือ รถยนตไ์ฟฟ้าประเภทไฮบริด ซ่ึงเป็นรถยนตท่ี์
มีการใชเ้คร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้าขบัเคล่ือนร่วมกนั โดยระบบน้ีสามารถเปล่ียนพลงังานท่ีสูญเสียจากการเบรก
ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าแลว้จดัจดัเก็บในแบตเตอร่ี ซ่ึงท าให้อตัราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงต ่ากว่ารถท่ีใชเ้คร่ืองยนตเ์พียง
อยา่งเดียว (สมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย, 2560ก)  

การใชร้ถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกว่ารถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนั ประกอบกบัความก้าวหน้าใน
การพฒันาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ท าให้จุดอ่อนต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง รัฐบาลในหลายประเทศมีการวางแนวทางนโยบายในการพฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้า การสนบัสนุนการใชร้ถยนต์ไฟฟ้าโดยการลดภาษี
รถยนต์ การส่งเสริมการลงทุน และการวิจยัและพฒันา ฯลฯ (Morton, Anable, & Nelson, 2016) และจะเห็นไดว้่า 
หลายประเทศทัว่โลกมีการต่ืนตวัในเร่ืองของรถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งจริงจงั รวมถึงประเทศไทยท่ีเร่ิมมีการวางนโยบาย
เพ่ือสนบัสนุนรถยนตไ์ฟฟ้าให้เกิดข้ึนจริง เช่น มีการวางแผนอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558-2579 ดงันั้นผูวิ้จยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

Kotler and Armstrong (2011) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือเทคนิคทางการตลาดท่ี
บริษทัใชใ้นการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและส่งมอบคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
1)ผลิตภณัฑ์ เป็นเคร่ืองมือของส่วนผสมทางการตลาด ซ่ึงอาจหมายถึงสินค้าหรือบริการก็ได ้ส่วนของสินคา้
ส าเร็จรูป หมายถึงคุณภาพของสินคา้ รูปแบบ ความหลากหลาย คุณลกัษณะ ตราผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์รวมถึง
บริการต่าง ๆ   2)ดา้นราคา หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะตวัเงิน โดยลูกคา้จะท าการ
เปรียบเทียบระหว่างคุณประโยชน์หรือคุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการกบัราคา ถา้คุณประโยชน์หรือคุณค่าสูงกว่า
ราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาควรมีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีชดัเจน และง่าย
ต่อการจ าแนกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีต่างกัน 3)ด้านการจัดจ าหน่ายเป็นกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า 
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ  4)ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการส่ือสารกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือ
แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ ์5)ดา้นบุคคลหรือพนกังานท่ี
เกิดจากการคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพ่ือให้สามารถให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และ
ให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั โดยบุคคลหรือพนกังานตอ้งมีทศันคติท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 6)ดา้นกายภาพและการน าเสนอเป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ
ให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ และรูปแบบการให้บริการ 
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 7) ดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ระเบียบวิธีการปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ โดยสรุปกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็นส่วนผสม 7Ps ตอ้งมุ่งเน้นในแง่มุม
ของผูซ้ื้อเป็นหลกั โดยการใชส่้วนผสมแบบการส่ือสารทางการตลาดอยา่งประสมประสาน คือในทุกกลยทุธ์ท่ีตอ้ง
สอดประสานเสริมกนัในเวลาเดียวกนั ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และอ่ืน ๆ  เพ่ือท่ีจะท า
ให้ลูกคา้เป้าหมายไดรั้บการส่ือสารในเวลาเดียวกนั เพ่ือสร้างให้เกิดความแตกต่างดา้นการจดจ าและการกระตุ้นให้
อยากทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการของเรา  

Phillip Kotler(2003) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายทางการตลาดท่ีส าคญัก็คือ การตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคจึงเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคทั้งท่ีจ าแนกตามประเภทของบริษทัและรูปแบบของบริษทั ว่ามีการเลือกซ้ือ 
เสาะหา การใช้สอย การประเมินผลการใช้สินคา้และบริการอย่างไร และการเร่ิมต้นท าความเขา้ใจพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัโมเดลท่ีแสดงถึงการกระตุน้ - การตอบสนอง หรือท่ีเรียกกนัว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ 
S-R Theory ดงัแสดงในรูปท่ี 1 กล่าวคือ ณ จุดเร่ิมตน้ของโมเดลผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีค่างมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการ
ในตวัสินค้า แล้วยงัเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการบริโภคตามมา และในขณะเดียวกันนั้น จากจากมีส่ิงกระตุ้นแลว้ 
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ลกัษณะของผูบ้ริโภค ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเองต่างก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคดว้ย จนกระทัว่ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองหรือมีการตดัสินใจในทา้ยท่ีสุด 

Lovelock และ Wirtz (2011) ได้อธิบายว่า ลกัษณะเด่นของธุรกิจบริการ คือ บริการไม่ สามารถจับต้องได้ 
บริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้บริการมีความไม่แน่นอน และไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ท า ให้ ตอ้งรวมองค์ประกอบ
ทางดา้นกลยุทธ์อ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยในกลยทุธ์การตลาดบริการ นัน่คือ มีการใช ้7P’s ประกอบดว้ย (1) องค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ ์(Product Elements) (2) ราคา (Price other User Outlays) (3) สถานท่ีและเวลา (Place and Time) (4) การ
ส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า (Promotion and Education) (5) บุคคล (People) (6) กระบวนการ 
(Process) และ (7) ส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพ (Physical Environment) ดงันั้น ในการบริหารการตลาดบริการแบบ
ผสมผสานหรือ บูรณาการ โดยกลยุทธ์การตลาดบริการทั้ง 7 ตวั เป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้ถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และการสร้างก า ไรทางธุรกิจและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาดบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kotler 
และ Keller (2006) อธิบายว่าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 องค์ประกอบ เป็นตวัแปรทางการตลาด ท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการหรือบริษทัสามารถน า มาประยุกต์ใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความ พึงพอใจแก่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้นอกจากน้ี Lovelock และ Wirtz (2007) ไดก้ า หนดความพึงพอใจ ต่อบริการ คุณภาพและ
การสร้างคุณค่าของบริการ Productivity and Quality (ผลิตภาพและคุณภาพ) รวมเป็น 8P’s และมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหรือไม่ นอกจากน้ี Arabsaka (2014) ไดก้ล่าวถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพของผูป้ระกอบการ
เกิดข้ึนภายใตก้ารสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล ร่วมกบัการ พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดซ่ึงเป็นส่ิงจ า เป็นท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญั วฒันา โสธรวฒันา, อมรรัตน์ ศรีวาณติั และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2561) 

รถยนตไ์ฟฟ้า หมายถึง รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นพลงังานไฟฟ้าจะเก็บอยูใ่นแบตเตอร์ร่ีหรือ
อุปกรณ์เก็บพลงังานไฟฟ้าแบบอ่ืน ๆ  โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนโดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี 
ส่วนมากเร่ืองของระยะเวลาและระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กบัขนาดความจุของแบตเตอร่ีเป็นส าคญั 
(สมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย, 2560ข) โดยประเภทของรถยนตไ์ฟฟ้าสามารถแบ่งรถยนตไ์ฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่  1) รถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด ประกอบดว้ย เคร่ืองยนตล์ูกสูบเป็นตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือนหลกั ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงท่ี
บรรจุในยานยนตแ์ละท างานร่วมกบัมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมก าลงัของรถยนต์ให้เคล่ือนท่ี และท าให้เคร่ืองยนตน์ั้นมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจึงมีความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงต ่ากว่ารถยนต์ปกติ ซ่ึงก าลงัท่ีผลิตจากเคร่ืองยนต์และมอเตอร์
ไฟฟ้า ท าให้อตัราเร่งของยานยนต์สูงกว่ารถยนต์ท่ีมีเคร่ืองยนต์ท่ีมีลูกสูบขนาด 2) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลัก๊อิน 
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าท่ีพฒันาต่อมาจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด โดยสามารถประจุพลงังานไฟฟ้าไดจ้ากแหล่งภายนอก 
ท าให้รถยนตส์ามารถใชพ้ลงังานพร้อมกนัจาก 2 แหล่ง สามารถว่ิงในระยะทางและความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยพลงังาน
จากไฟฟ้าโดยตรง รถยนต์ไฟฟ้าแบบ PHEV มีการออกแบบอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Extended Range EV 
(EREV) และแบบ Blended PHEV โดยแบบ EREVจะเน้นการท างานโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นหลกัก่อน แต่แบบ 
Blended PHEV มีการท างานผสมผสานระหว่างเคร่ืองยนต์และไฟฟ้า ดงันั้นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ EREV สามารถว่ิง
ดว้ยพลงังานไฟฟ้าอย่างเดียวมากกว่าแบบ Blended PHEV 3) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี เป็นรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีเฉพาะ
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้ก าลงัให้รถยนต์เคล่ือนท่ีและใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีเท่านั้น และไม่มีเคร่ืองยนต์
อ่ืนในรถยนต์ ดงันั้นระยะทางการว่ิงของรถยนต์จึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอร่ี รวมทั้ง
น ้ าหนักบรรทุก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัรถยนต์ได้มีการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ีข้ึนใน
ประเทศพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่ น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ท าให้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ีมีความ
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เป็นไปไดม้ากข้ึน 4) รถยนตไ์ฟฟ้าเซลลเ์ช้ือเพลิง เป็นรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีเซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้า
ได้โดยตรง รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิงมีข้อดีหลาย ๆ ประการ ข้อดีท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพของเซลล์
เช้ือเพลิงมีค่าสูงถึงร้อยละ 60 และความจุพลงังานจ าเพาะท่ีสูงกว่าแบตเตอร่ีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
  
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ศรัญญา ศิริมาศเกษม (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตข์องลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มีเพียงปัจจยัการรับรู้การบริการหลงัการขายรถยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีท่ี โดยพบว่าผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า อยู่ในระดบัมาก และ
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นสูงสุดในดา้นกระบวนการให้บริการ โดยพบว่า
มีความคิดเห็นสูงสุดในประเด็นระยะเวลาในการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าท าไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาให้ลูกคา้ท่ีรวดเร็ว ซ่ึงนอกนั้นเป็นปัจจยัอ่ืนๆ เช่นการส่งเสริมการขายของรถยนต ์ปัจจยัเลือกสีและความเช่ือ
ในการเลือกรถยนต ์ปัจจยัการควบคุม และปัจจยัความผกูผนั ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตข์องลูกคา้ 

พิพิธ โหตรภวานนท ์(2557) ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการยอมรับนวตักรรมรถยนตร์ะบบไฮบริดของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดย ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัรถยนต์ระบบไฮบริด การ
รับรู้ การส่ือสารทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพ มีอายตุั้งแต่ 18 
ปี ข้ึนไป ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 25–31 ปี 
ระดบัการศึกษาปัจจุบนัต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
เท่ากบั 15,001–25,000 บาท ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริดของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนต์ระบบไฮบริดในระดบัมาก การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดเก่ียวกบัรถยนต์ระบบไฮบริดพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้การส่ือทางการตลาด ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นการขายโดย
ใช้พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และในส่วนของการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด ด้านการตลาด
ทางตรงโดยอยูใ่นระดบัน้อย ผูบ้ริโภคมีการท ากิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมในระดบัปานกลาง ใน
ดา้นความสนใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมในระดบัมาก ในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจราจร ราคา
น ้ ามนั และส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นสังคมของ
ผูบ้ริโภคนั้นอยูใ่นระดบัมาก กระบวนการยอมรับนวตักรรมรถยนตร์ะบบไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีกระบวนการยอมรับนวตักรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จัก ขั้นประเมินผล 
ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับอยูใ่นระดบัมาก และมีกระบวนการยอมรับนวตักรรมรถยนตร์ะบบไฮบริดในขั้นสนใจ
อยู่ในระดบัปานกลาง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนต์ระบบไฮบริด การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับนวตักรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า มีเพียงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้สงัคมเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ยอมรับนวตักรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าผลการศึกษาดงักล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีในดา้นประชากรศาสตร์ต่อการยอมรับนวตักรรมและความคิดเห็นต่อรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความคิดเห็นในการเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าในบางส่วน เช่น
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 52.6 คิดเป็นร้อย สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
อาชีพพนกังานบริษทั 

พิทยาภรณ์ วงษกิ์ตติวฒัน์ (2560) ศึกษาเก่ียวกบัเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด การรับรู้ข่าวสารและ
คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร มีการ
ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยสุ่มตวัอย่างจาก
ผูบ้ริโภควยัท างานท่ีขบัรถยนต์ท่ีมีอายุระหว่าง 22–60 ปี ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22–30 ปีมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง มีรายได ้10 ,000–20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตร์าคาต ่ากว่า 1,000,000 บาท และเลือกใชร้ถยนตต์ราสินคา้โตโยตา้ ช่องทางการรับขอ้มูลจะรับ
ขอ้มูลมาจากอินเทอร์เน็ต และพบว่าส่วนประสมการตลาด การรับรู้ข่าวสาร และคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุภาพร ปานกลา้ (2563) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผมต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลัก๊อินไฮบริด 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือดา้นกระบวนการให้บริการและลองลงมา
คือดา้นราคา และยงัพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผมต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทปลัก๊อินไฮบริดท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
รายได้ และอาชีพ ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัฉบบัน้ีท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทางดา้นกระบวนการมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นราคา และพบปัจจยัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟาท่ีแตกต่างกนั 
 
2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี
ไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี
ไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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2.4 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 
2.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์สามารถใชปั้จจยัดา้นเทคโนโลยี ความสามารถ
ทางการแข่งขนั ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีหรือปัจจยัทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพ่ือวางแผน 
บริหารจดัการ รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน อีกทั้งสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สูตรกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ Taro Yamane และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาด
เคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5%ซ่ึงค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และงานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลจ านวน 424 คน 
ซ่ึงการเลือกกลุ่มตวัอย่างวิธีการสุ่มตามความสะดวกโดยการแจกแบบสอบถามผ่านทาง Google form และไดมี้การ
ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการวิพากษแ์ละปรับแกข้อ้ค าถามกบัท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แลว้น าไป
ให้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตอบแบบสอบถามและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่า ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
เท่ากบั 0.894 ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือสูงอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้แลว้ท าการส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีก าหนด แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 1) การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2)การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน ซ่ึงจะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างในการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม t-test , One-way Anova และทดสอบสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ท่ีมา: Koter and Amstrong (2011) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการศึกษาผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดมี้การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 52.6 คิดเป็นร้อยละ มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดต่้อเดือน 75,001 บาทข้ึนไป แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มพนกังานบริษทัท่ีเป็นเพศหญิงจะให้ความสนใจกบัการเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า    

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์
ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุดในดา้นกระบวนการให้บริการ โดยพบว่ามีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเด็นระยะเวลาใน
การซ่อมรถยนตไ์ฟฟ้าท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ท่ีรวดเร็ว (ตามตารางท่ี1) 
 
ตารางที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

         (n=424) 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  S.D. ระดับ 

1. ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.51 0.58 มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา  4.47 0.54 มากท่ีสุด 
3. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 4.47 0.56 มากท่ีสุด 
4. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 0.48 มากท่ีสุด 
5. ดา้นช่องทางการให้บริการ  4.19 0.68 มากท่ีสุด 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  3.99 0.62 มาก 
7. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3.89 0.69 มาก 

รวม 4.27 0.59 มากที่สุด 
       
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมุติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ีไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
อยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีระดบัความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาดา้นราคา ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ จะมีความคิดเห็นอยู่
ระดบัมาก ตามล าดบั 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า 
ของ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า  ท่ีแตกต่างกนั 
                                                                                                                        (n=424) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ

สมรส 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได้

ต่อเดือน 
ดา้นผลิตภณัฑ ์  - -  -  
ดา้นราคา  - -   - - 
ดา้นช่องทางการให้บริการ    - -  - -  
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด -      
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ - -  -   
ดา้นกระบวนการให้บริการ  -  -  - 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ - -    - 
ภาพรวม - -  - - - 

หมายเหตุ :  ( ) หมายถึง แตกต่าง 
  ( - ) หมายถึง ไม่แตกต่าง 
         

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท
แบตเตอร่ีไฟฟ้าแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ข้อวิจารณ์ 
 

1. ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดมี้การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภท
แบตเตอร่ีไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 52.6 คิดเป็นร้อยละ มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทั และมีรายได้ต่อเดือน 75,001 บาทข้ึนไป แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
พนกังานบริษทัท่ีเป็นเพศหญิงจะให้ความสนใจกบัการเลือกเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สุภาพร ปานกลา้ (2563) ซ่ึงไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผมต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท
ปลัก๊อินไฮบริดของว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในการซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าอยุ่
ในระดบัมาก เป็นกลุ่มทีมีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีอาชีพพนกังานบริษทั 
ดังนั้นผู ้ผลิตควรพิจารณาถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการกลุ่มลูกค้า ท่ี เป็น
กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว   

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์
ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นสูงสุดในดา้นกระบวนการให้บริการ โดยพบว่ามีความคิดเห็นสูงสุดในประเด็นระยะเวลาในการซ่อม
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รถยนตไ์ฟฟ้าท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสอดลอ้งกบังานวิจยั สุภาพร 
ปานกลา้(2563) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นสูงสุดในดา้นกระบวนการให้บริการ โดยพบว่ามีความคิดเห็นสูงสุด
ในประเด็นระยะเวลาในการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว รองลงมามีกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็ว 
ดงันั้น ผูผ้ลิต ตอ้งมีการพฒันากระบวนการให้บริการท่ีจะอ านวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็วให้แก่ผูบ้ริโภค 
รวมทั้งพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ทั้งน้ีเพราะส่งผล
ต่อคุณภาพของงานบริการ ตอ้งก าหนดระบบการให้บริการให้ชดัเจนว่าจะเนน้ระบบท่ีเป็นมาตรฐาน ส่วนขั้นตอน
การให้บริการจะยุ่งยากซับซ้อน หรือง่าย ๆ ตอ้งมีการก าหนดให้ชดัเจนเพ่ือให้ลูกค้าไดเ้ขา้ใจกบัระบบของการ
บริการนั้น 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัสถานะภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี
ไฟฟ้าในภาพรวมท่ีแตกต่างกันจ าแนกตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมา
พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตดัสิใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้า 7Ps อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.6  อายุอยู่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.9 สถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 70.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.7 อาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิด
เป็นร้อยละ 56.1 และรายไดต่้อเดือนมากกว่า 75,001บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25.5 

ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.27 S.D. = 0.59)และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการให้บริการ บุคลากรผูใ้ห้บริการ และกระบวนการในการ
ให้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงตามล าดบั และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดา้น
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

สมมติฐานท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดา้น
ช่องทางการให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้ห้บริการกระบวนการให้บริการ ลกัษณะทางกายภาพ 
และในภาพรวม ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1540 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สมมติฐานท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ และในภาพรวม ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ใน
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้ห้บริการ กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และบุคลากรผูใ้ห้บริการ ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์
ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในหลายๆดา้นเช่นดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากรในการให้บริการ และ ดา้นกระบวนการให้บริการ  และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้านกระบวนการให้บริการ โดยพบว่ามีความคิดเห็นสูงสุดในประเด็น
ระยะเวลาในการให้บริการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้ามีความสะดวก และรวดเร็ว รองลงมามีกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ี
รวดเร็ว ดงันั้น ผูผ้ลิต ตอ้งมีการพฒันากระบวนการให้บริการท่ีจะอ านวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็วให้แก่
ผูบ้ริโภค รวมทั้งพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมและความช านาญในการซ่อมแซมและแก้ปัญหารถยนต์ไฟฟ้า 
และตอ้งก าหนดระบบการให้บริการให้ชดัเจนอย่างเป็นมาตรฐาน และมีการตรวจสอบควบคุมระบบการบริการ
ของศูนยบ์ริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการพฒันาระบบการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจจะมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับการบริการเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป เพ่ือท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในการกระบวนการให้บริการ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า 
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีข้อเสนอแนะท่ีจะท าให้ผูผ้ลิต
สามารถวางแผนพฒันาและวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆตามหลงัประชากรศาสตร์
ดงัต่อไปน้ี 

ผูผ้ลิตควรค านึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ ในการออกและวางกลยทุธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ ์การตั้ง
ราคาและออกแบบกระบวนการในการให้บริการผูบ้ริโภค ให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เพศชายท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูง
กว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศหญิง  
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ผูผ้ลิตควรค านึงถึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นอายุ ในการออกแบบกลยทุธ์ในดา้นกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการตลาด ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัอายุ 20-30ปี ท่ีมีระดบัท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
ในช่วงอ่ืนๆ 

ผูผ้ลิตควรค านึงถึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะภาพสมรส ในการออกแบบกลยุทธ์ดา้นช่อง
ทางการให้บริการ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรในการให้บริการ ดา้นกระบวนการในการให้บริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะภาพโสดให้มากข้ึน เพราะมีระดบัความคิดเห็น
สูงกว่าในดา้นดงักล่าวสูงกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะอ่ืนๆ  

ผูผ้ลิตควรค านึงถึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นระดบัการศึกษา ในการออกแบบกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
และวางกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า วางแผนด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและออกแบบลกัษณะทางกายภาพให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีมีระดบัความคิดเห็นในดา้นดงักล่าวท่ีสูงกว่าลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ 

ผูผ้ลิตควรค านึงถึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ ในการออกแบบกลยุทธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้เหมาะกบัอาชีพขา้ราชการ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการและดา้นกระบวนการให้บริการให้เหมาะกบัอาชีพ
นกัเรียนนกัศึกษา และออกแบบลกัษณะทางกายภาพให้เหมาะกบัอาชีพในกลุ่มอ่ืนๆให้มากข้ึน 

ผูผ้ลิตควรค านึงถึงถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นรายไดต่้อเดือนขอ้งผูบ้ริโภค ในการออกแบบกลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ์และบุคลากรผูใ้ห้บริการให้เหมาะสมกลบักลุ่มผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่า 75,000 บาท ดา้นช่องทางการ
ให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกลบักลุ่มท่ีมีรายได ้15,000-30,000บาท ให้มากข้ึน 

ดงันั้น ผูผ้ลิตควรมีการจ าแนกลูกคา้ตามลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เพ่ือท่ีการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
โดยอา้งอิงจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในแต่ละกลุ่มมากท่ีสุด 

3. จากผลการส ารวจผูบ้ริโภคท่ีมีแผนจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ภายในอีก5ปีขา้งหน้า จาก
ตวัอยา่งประชากรทั้งหมด424คนพบว่า ร้อยละ57 ไม่มีความคิดเห็นท่ีจะซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าภายในอีก5ปีขา้งหนา้ โดย
ให้เหตุผลมากท่ีสุดว่า “ยงัไม่มัน่ใจในเร่ืองการให้บริการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเช่น สถานีชาร์ต การบ ารุงรักษาของ
รถไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า” ดงันั้นทางผูผ้ลิตควรค านึงถึงองค์ประกอบดงักล่าวและเป็นแนวในการท า
แผนการตลาด เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 1. เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จึงควรท าการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบั
การท าการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป
พฒันาผลิตภณัฑร์ถยนตไ์ฟฟ้า ให้สามารถตอบนสองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 2. การวิจยัฉบบัน้ีเป็นเพียงการศึกษาขอ้มูลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงน่าจะขยายขอบเขตการวิจยัให้
กวา้งข้ึน เพ่ือการศึกษาครอบคลุมประชากรในทุกพ้ืนท่ี จะท าให้ผูผ้ลิตทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
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เลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ีไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ในการ
ท าการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี 
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การวเิคราะห์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังเพ่ือลดปัญหาสินค้าขาดหรือเกนิ 
จากรายงาน บริษทั ABC จ ากดั ผู้ผลติช้ินส่วนยานยนต์An Analysis of Inventory 

Management Problems in Shortage or Over-Reported of ABC Company 
Limited - an Auto Parts Manufacture 

 

พรฤดี ยรรยงค์1 และ อุษารัตน์ ธีรธร2 
Ponruedee Yunyong and Usarat Thirathon 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือลดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจาก
รายงานซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปพิจารณาหาวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินค้าคงคลงั และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณ
สินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของบริษทั ABC จ ากัด ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ ผลจาก
การศึกษา พบว่าปัญหาจากการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ มีสาเหตุจากปัจจยัทางดา้นบุคลากรทั้งจาก
ภายในและภายนอก คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือปัจจยัทางดา้นเคร่ืองอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 32 และ
ปัจจยัทางดา้นกระบวนการท างาน คิดเป็นร้อยละ 3 และล าดบัสุดทา้ยคือปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 2 ซ่ึงควรพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
เพ่ือลดจุดอ่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยการวิจยัน้ีไดท้  าการเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา
ในการจดัการสินคา้คงคลงัใหม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการก าหนดเป็นวิธีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม
พร้อมทั้งสามารถควบคุมปริมาณสินคา้คงเหลือให้เกิดประโยชน์กบักิจการต่อไปในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง, ปัญหำสินค้ำขำดหรือเกินจำกรำยงำน 
 

Abstract 
The purpose of individual research study for analyze inventory management problems in order to reduce shortage 
or over-reported problems as one of the management strategies to determine the appropriate method for suggesting 
solutions and managing inventory and increase the efficiency in inventory control to the most efficient lev el of 
ABC Company Limited which manufacture of auto parts. The research found that the problem of inefficient 
inventory management caused by both internal and external personnel factors (63  percent), facilities factor (32 
percent), work process factor (3 percent), and working environment (2 percent). As a result, the company should 
develop and improve work processes within the warehouse to an appropriate but sufficient level, to reduce 
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weaknesses and increase operational efficiency. New inventory management solutions are also presented as an 
alternative inventory management method to identify and control the quantity of inventories for the benefit of the 
company in the future. 
 
Keyword: Inventory management, shortage or over-reported inventory problem 
 

บทน า 
 
สินคา้คงเหลือนั้นถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการบริหารจดัการ ท่ีใชส้ าหรับการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้โดย

การมีสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลา สินคา้คงเหลือถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
ต่อกิจกรรมหลกัของธุรกิจเป็นอยา่งมาก และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า ทนัเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในปัจจุบนัยงัคงพบว่าการบริหารจดัการสินคา้
คงคลงัในธุรกิจเกือบทุกประเภทยงัคงมีปัญหาอยู ่เช่น ยอดสินคา้คงเหลือในระบบไม่ตรงกบัยอดสินคา้คงเหลือท่ีมี
อยูจ่ริง ส่งผลให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดมือ ซ่ึงอาจท าให้กิจการตอ้งสูญเสียลูกคา้หรือสูญเสียโอกาสในการขายสินคา้ 
หรืออีกกรณีหากมีการส ารองสินคา้คงเหลือไวจ้ านวนมากเกินไปก็จะท าให้เกิดปัญหาในการตอ้งแบกรับตน้ทุน
การจดัเก็บรักษาสินคา้ระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงานทาง
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  

บริษทั ABC กรณีศึกษาเป็นบริษทัร่วมลงทุนจากนกัลงทุนญ่ีปุ่ นในการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ และเป็นฐานการ
ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงภายใตห่้วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย แต่ใน
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงประสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัอยู่ เน่ืองจากนโยบายจากผูบ้ริหารท่ี
เนน้ในดา้นการขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการสินคา้ให้แก่ลูกคา้อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ ซ่ึงปัญหาของสินคา้
ขาดหรือเกินนั้นเป็นผลมาจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เช่น การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงัท่ียงัมี
ความผิดพลาด ประเภทของสินคา้คงคลงัท่ีมีหลากหลายท าให้ยากต่อการควบคุม และความผิดพลาดในปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีมีความรู้และความเขา้ใจไม่เพียงพอ เป็นตน้ โดยปัญหาดงักล่าวจะท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจกบัลูกคา้ เน่ืองจากมีการก าหนดมาตรฐานในการท าธุรกิจร่วมกันไว ้ 3 ดา้นหลกัๆ ดงัน้ี ดา้นคุณภาพของ
สินคา้ (Q = Quality), ดา้นการส่งมอบในปริมาณท่ีถูกตอ้งตรงต่อเวลาตามความตอ้งการ (D = Delivery) และดา้น
การลดระดบัตน้ทุนของสินคา้ให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้(C = Cost) ดงันั้นบริษทั ABC จึงควรมีระบบการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาข้างต้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและ
พิจารณาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ เพ่ือช่วยลดปริมาณสินคา้ท่ีขาดหรือเกินจากรายงาน 
รวมไปถึงการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการบริหารจัดการขอ้มูลภายในคลงัสินค้าของบริษทั ABC 
เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับใชเ้ป็นวิธีการบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งสามารถควบคุมปริมาณสินคา้คงเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาสินคา้คงเหลือขาดหรือเกินจาก
รายงาน 

2.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัในดา้นการควบคุมปริมาณ

สินคา้คงเหลือ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
 

1. ทราบสาเหตุและปัญหาท่ีแทจ้ริง เพ่ือหาวิธีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

2. น าผลจากการศึกษาเสนอแนะเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางและวิธีปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาสินคา้ขาดหรือเกิน
จากรายงาน 

3.  น าผลจากการศึกษาควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ลดปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนกต่างๆ  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. ด้านการบริหารจดัการคลังสินค้า  
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) อธิบายการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัว่ามีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้มีสินคา้

ส าหรับบริการลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาด และยงัสามารถช่วยในการรักษาระดบัการลงทุนในสินคา้คงคลงัให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดซ่ึ้งจะ
ส่งผลให้เกิดตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า โดยการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีหลายเทคนิค  

วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชคื้อ ระบบ ABC ซ่ึงเป็นการก าหนดให้กิจการให้ความส าคญัในการควบคุมสินคา้ในแต่
ละประเภท และวิธีการควบคุมดว้ยสายตา Visual Control ตามท่ีปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ กฤติยา เกิดผล (2561) 
ศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า ร้านน ้ าเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม โดยใช้เทคนิค ABC มาจัด
หมวดหมู่แยกความส าคญัของสินคา้ 93 ชนิด ซ่ึงสามารถจดัหมวดหมู่ได ้13 หมวดหมู่ และจดัประเภทหลกัๆ ได ้3 
ประเภท จากนั้นจึงน าเทคนิค Visual Control มาใชใ้นการระบุต าแหน่งการจดัวางสินคา้ โดยใชก้ารก าหนดสีต่างๆ 
เพ่ือแยกหมวดหมู่ของสินคา้ท าให้พนกังานสามารถคดัแยก จดัเก็บสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน และการคน้หา
สินคา้ลดลง หลงัจากการปรับปรุงการแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาการเบิกจ่าย และท าให้ระยะเวลาในการหยิบ
สินคา้ลดลง 48.17% 

2. ด้านระบบการควบคุมด้านสินค้าคงคลัง 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) กล่าวว่าระบบสินคา้คงคลงัเป็นระบบท่ีบริษทัจะตอ้งท าการวางแผนและ

ควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั ให้มีความสมดุลระหว่างการขายสินคา้กบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้มีสินคา้ท่ี
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ถูกตอ้ง ในสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง ในเวลาท่ีถูกตอ้ง ในปริมาณท่ีถูกตอ้ง และราคาท่ีถูกตอ้ง ส าหรับการตอบสนองความ
ตอ้งซ้ือของลูกคา้เพ่ือเกิดเป็นความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยขอ้พิจารณาเก่ียวกบัระบบสินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ 1. การ
คาดการณ์หรือการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ท าให้เกิดระดบัสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสม 2. หลกัเกณฑใ์น
การตดัสินใจส าหรับสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ การค านวณจุดสั่งซ้ือเม่ือใด และปริมาณในการสั่งซ้ือควรเป็นเท่าใด 3. 
การจดัระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั เช่น การบนัทึกรับ-จ่าย 4. การรายงานขอ้มูลต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพ่ือช่วยในการพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารงาน 5. การรายงานขอ้มูลในเร่ืองขอ้ยกเวน้ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีไม่สามารถพยากรณ์ค่าอุปสงคไ์ด ้

ในปัจจุบนับริษทัต่างๆ พยายามท่ีจะน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการควบคุมสินคา้คงคลงั เพ่ือสามารถ
ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือผลิตภณัฑต่์างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ 

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) จะช่วยลดการสูญเสียของรายไดใ้นกรณีสินคา้ขาดจากคลงัสินคา้ เน่ืองจากมี
การปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การน าเขา้ จดัเก็บและการหยิบ พร้อมทั้งการสามารถติดตามสินคา้ ท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจเน่ืองจากสามารถซ้ือสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ในสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง และในเวลาท่ีถูกตอ้ง จารุนนัท์ ธรานนท์ 
(2548) ไดศึ้กษาการเพ่ิมประสิทธิการจดัการสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ RFID ของบริษทั เอ จ ากดั พบว่าแนวโน้มใน
การควบคุมการรับ-จ่ายสินคา้มีความผิดพลาดลดลง เน่ืองจากระบบ RFID มีคุณสมบติัท่ีดีกว่าของระบบ Barcode 
ไดแ้ก่ การสแกนรหสัสินคา้ไดพ้ร้อมๆ กนั ประสิทธิภาพของการสแกนสินคา้ท่ีรวดเร็ว อายกุารใชง้านท่ีอยูท่ี่ 20 ปี
ข้ึนไป การบนัทึกขอ้มูล ระยะการรับ-ส่งข้อมูลไดไ้กล 1-10 เมตร และความคงทน จากการลงทุนในคร้ังน้ีจะ
สามารถประหยดัตน้ทุนไดถึ้ง 791,285 บาทในปี 2553 อตัราผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เท่ากบั 43.71% 

อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิง Internet of Things (IoT) เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน เ น่ืองจาก
ความสามารถในการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ Big Data ท าให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อนและมีจ านวน
มากไดอ้ย่างทนัเหตุการณ์ เช่น การประยุกต์ใชง้านอุตสาหกรรมและการผลิต โดยน ามาควบคุมเคร่ืองจกัรกลการ
ผลิตโดยอตัโนมติัและการใช้หุ่นยนต์เป็นเคร่ืองมือส าคญัของวงการอุตสาหกรรม ซ่ึง IoT เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตจ านวนมาก โดยน าขอ้มูลและผลของการวดัท่ีไดจ้ากโครงข่าย
เซนเซอร์ท่ีท างานร่วมกบัระบบการตดัสินใจอตัโนมติัเป็นการท างานของเคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์และเซนเซอร์ทุกตวั
สามารถส่ือสารกนัได ้ซ่ึงช่วยเพ่ิมความแม่นย  าและท าให้ระบบการท างานสอดคลอ้งกนั (ถิรพิรุฬห์ ทองค าวิฑูรย,์ 
2559) 

3. ด้านการบริหารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 
ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยุขพนัธ์ุ ไชยมัน่คง (2550) ไดอ้า้งถึงสภาการจดัการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา 

ว่านิยามการจดัการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการวางแผน การปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและเก็บ
รักษาสินคา้ บริการ และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจากจุดเร่ิมตน้ จนถึงจุดบริโภคเพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระบวนการบริหารจดัการโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานมีผลต่อความสัมพนัธ์ในเชิงบวกท่ีจะก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและผลประกอบขององค์กรทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงการวดัผลการด าเนินงานภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการช่วยวดัผลท่ีไม่เพียงแต่เฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั แต่ยงั
สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืน เช่น การเช่ือมกบัผูจ้  าหน่าย บริษทัผูผ้ลิต บริษทัผูก้ระจายสินคา้ และ
ลูกคา้ของบริษทั (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547) 
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เอกนรี ทุมพล และคณะ (2559) การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการการขนส่งและคลังสินค้าของ
อุตสาหกรรมผูจ้ดัจ าหน่ายตะแกรงเหลก็ เพ่ือลดเวลาการท างานในกระบวนการขนส่งและกิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นโลจิ
สติกส์ การเพ่ิมประสิทธภาพการใชป้ระโยชน์จากคลงัสินคา้และลดอตัราการหยิบผิดพลาด ดว้ยการใชเ้ทคนิค 5ส. 
และ ABC Analysis เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในโซ่อุปทานและใช ้KPIs เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
พบว่าหลงัการประยุกต์ใชท้  าให้ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานลดลง อตัราการหยิบสินคา้ผิดพลาดลดลง 
และส่งผลให้มีอตัราการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เพ่ิมข้ึน โดยเสนอแนะให้ท าการก าหนดการวดัค่า KPIs 
ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดการพฒันา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ด้านการขับเคล่ือนการจดัการบริหารคลังสินค้า ด้วยการควบคุมภายในของ COSO 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2548) กล่าวถึงสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา ในส่วนของมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพาการตรวจสอบภายใน ฉบบัท่ี
ประกาศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เร่ือง ลกัษณะของงานตรวจสอบภาย โดยระบุว่าการควบคุมภายใน คือ การออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการท างานเพ่ือก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไดใ้นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 1. ความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลและรายงานทางการเงินและการปฏิบติังาน 2. การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบติังาน 
กฎหมาย และกฎระเบียบ 3. การดูแลป้องกนัสินทรัพย ์4. การด าเนินงานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ และ 5. 
การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และเป้าหมายของการด าเนินงานหรือโครงการ ซ่ึงการควบคุมภายในเ ป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมากในกระบวนการบริหารงาน 

มนญัชยา สังฆะบาลี (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของสินค้าคงเหลือ บริษทักรณีศึกษา 
สยามวาสโก จ ากัด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ และเพ่ือน าเสนอแนว
ทางแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในสินคา้คงเหลือ โดยผลการศึกษาพบว่าระบบการควบคุมภายใน
สินคา้คงเหลือภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัทฤษฎีการควบคุมภายในสินคา้คงเหลือ
อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศมีความปลอดภยัในการเขา้สู่ฐานขอ้มูล ส่วนการประเมินทางดา้นการ
ปฏิบติังานของฝ่ายคลงัสินค้า พบว่ามีผลดงัน้ี การประเมินระบบขอ้มูลคลงัสินค้าผลการประเมินดี การบริหาร
คลงัสินคา้มีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และการประเมินเก่ียวกบัการผลิตสินคา้มีผลการประเมินดี 

 

วธีิการศึกษา 
 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการของบริษทักรณีศึกษา จ านวน 15 คน เพ่ือทราบถึงปัญหาและความเสียหาย ตลอดจนกระบวนการ
บริหารการจดัการสินคา้คงคลงั 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทัฯ สารนิพนธ์ บทความ และ
เอกสาร งานวิจยั ซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลทั้งเชิง คุณภาพ รวมถึงการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
วิธีการจัดการสินค้าคงคลงัแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงการด าเนินงาน
คลงัสินคา้ 
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ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
จากการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจากรายงาน ของ

บริษทั ABC จ ากดั โดยใชวิ้ธีการสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลสินคา้สาเหตุของ
ปัญหาท่ีพบสามารถสรุปได้ตามปัจจัยดงัน้ี ปัจจัยทางด้านคนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและ
ภายนอกท าให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจากรายงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือปัจจยัทางดา้น
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 32 และปัจจยัทางดา้นกระบวนการท างาน คิดเป็นร้อย
ละ 3 และล าดบัสุดทา้ยคือปัจจยัทางดา้นอากาศ สถานท่ี ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน คิดเป็นร้อยละ 2 ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลกัๆ คือ 

1. ปัญหาทางด้านบุคลากร สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนงาน พนกังาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก 
ประกอบไปดว้ย 

1.1 การเปล่ียนแปลงความตอ้งการจากลูกคา้ รวมถึงการคาดการณ์ความตอ้งการสินคา้จากลูกคา้ล่วงหน้ายงั
ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและผลประกอบการของบริษทั หากเกิดกรณีท่ีไม่มีสินคา้ให้ลูกคา้ 
หรือในทางตรงกันข้ามอาจมีสินค้าในคลงัสินค้ามากเกินไป อาจเน่ืองมาจากอ านาจในการต่อรองของบริษทั
ค่อนขา้งนอ้ย 

1.2 การจดัซ้ือ การจดัหาวตัถุดิบ และการคดัเลือกผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบยงัขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบไม่สามารถจดัส่งวตัถุดิบไดต้รงเวลา เพราะการขาดแคลนวตัถุดิบ หรือก าลงัการผลิตไม่เพียงพอ ซ่ึงมกัจะ
เป็นผูจ้  าหน่ายท่ีถูกก าหนดโดยลูกคา้และผูบ้ริหารระดบัสูง 

1.3 พนกังานไม่ไดป้ฏิบติัตามวิธีหรือกระบวนการท างานท่ีก าหนดไว ้อาจเน่ืองจากขอ้จ ากดัของปริมาณงาน
และจ านวนพนกังานท่ีไม่สมดุลกนั, การท างานดว้ยความเร่งรีบ, การไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้
อยา่งถ่ีถว้น หรือการละเลยการปฏิบติังานตามกระบวนการท างานท่ีก าหนดไว ้

1.4 นโยบายการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อผลต่อปริมาณสินคา้คงเหลือ เช่น การผลิตสินคา้มากกว่า
ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เน่ืองจากตอ้งการลดตน้ทุนทางดา้นแรงงานในการตอ้งเป็นสายงานการผลิตนอกเวลาท างาน 
เป็นตน้ 

2. ปัญหาทางด้านระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก ประกอบดว้ย 

2.1 การขาดระบบการส่ือสารภายในบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถช่วยให้การแลกเปล่ียนขอ้มูล 
และการตดัสินใจต่างๆ สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

2.2  การขาดระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนบัสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการท างานท่ี
ผิดพลาดตั้งแต่กระบวนการการรับ-จ่ายสินคา้ 

2.3 การช ารุดหรือเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัซ่ึงมีผลต่อการระบบ
การควบคุมสินค้า เช่น แผ่นกระดาษ Kanban Barcode ท่ีติดกับช้ินงานไม่ชดัเจน และอุปกรณ์ท่ีเสียบ Kanban 
Barcode ช ารุดท าให้กระดาษ Kanban Barcode หล่นหาย ท าให้ไม่สามารถท ารับ-จ่ายได ้เป็นตน้ 

2.4 เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปช ารุดและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการซ่อมบ ารุงจ านวนหลาย
วนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อสายงานการผลิตและอาจท าให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกิน 
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3. ปัญหาทางด้านระบบการบริหารจดัการสินค้าคงคลัง สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน ประกอบดว้ย 
3.1 รูปแบบหรือกระบวนการท างานท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัของระบบการจดัการสินคา้ส าเร็จรูป ตั้งแต่

วิธีการเปิดค าสัง่ซ้ือ (Work Order) จากลูกคา้ในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ เพ่ือสัง่ผลิต, การท ารับ-จ่าย และการ
ยืนยนัยอดเพ่ือสอบทานความถูกตอ้งของการรับ-จ่ายสินคา้ 

3.2 วิธีและกระบวนการส าหรับการโอนช้ินงานระหว่างแผนก ขาดการตรวจสอบและยืนยนัยอดช้ินงานจาก
แผนกปลายทาง ก่อนยอดจะรายงานเขา้ระบบของ Location แผนกปลายทางท่ีไดรั้บช้ินงาน 

4. ปัญหาทางด้านระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ สถานท่ี ความสว่าง และ
บรรยากาศการท างาน ประกอบดว้ย ขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ของบริษทัฯ ท าให้มีผลต่อการก าหนด
ปริมาณสินคา้ท่ีใชใ้นการผลิต หากความตอ้งการใชห้รือสายงานการผลิตมีความไม่สม ่าเสมอจะมีผลท าให้สินคา้
ขาดมือ และการท่ีไม่สามารถจดัเรียงสินคา้ส าเร็จรูปแบบ FIFO ไดมี้ผลต่อการจดัส่งสินคา้ส าเร็จรูปผิดพลาด 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจากรายงาน โดยการวิเคราะห์การบริหารจดัการสินคา้
คงคลงัในกระบวนการรับจ่าย การเข้าไปสังเกตกระบวนการท างาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจ านวน 15 คน พบว่า การบริหารจดัการทางดา้นบุคลากรและด้านระบบท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในคลงัสินคา้ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นหากมีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหม่อาจเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสินค้าขาดหรือเกินจากรายงาน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรท่ี
ควบคุมดูแลสินคา้ การจดัท าตวัช้ีวดัเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานจะท าให้ทราบถึงปัญหาและน าไปวางแผนการ
ท างานใหม่ และการน าระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม ทั้งทางดา้นเทคนิคและเทคโนโลยี เพ่ือลด
ปัญหาสินคา้ขาดหรือเกินจากรายงานและส่งผลให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะ
แนวทางส าหรับการแกไ้ข โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านบุคลากร 
ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดการวดัผลและตวัช้ีวดัมิติในการวดัผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

(KPI) ในห่วงโซ่อุปทาน โดยก าหนดมิติ การวดัผลในส่วนของผูจ้  าหน่าย การวดัผลในส่วนของผูผ้ลิต การวดัผลใน
ส่วนของผูก้ระจายสินคา้ และการวดัผลในส่วนของลูกคา้ โดยจะก าหนดตวัช้ีผลการด าเนินงานและประสิทธิใน
การปฏิบติังาน 

หากบริษทัฯ มีการวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสมก็จะสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการ และน าตวัช้ีวดัมาให้ในการปรับปรุงหรือส่งเสริมหนา้ท่ีของห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ได ้รวมถึง
การน าขอ้มูลจากการประเมินมาสนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ห้บริการของธุรกิจในแง่มุมต่างๆ 

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบการบริหารจดัการสินค้าคงคลัง 
ส าหรับสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ผูวิ้จัยได้

น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1550 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.1 การจดัการและการควบคุมปริมาณสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้ 
2.1.1 เทคนิคการจดักลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมและบริหารจดัการคลงัสินคา้ ดว้ยระบบ ABC จากมูลค่า

ต้นทุนต่อช้ิน เพ่ือใช้ในการท าติดตาม, การท า Cycle Count, การก าหนด Safety Stock และ Min – Max เพ่ือให้
สินคา้ถูกเก็บในปริมาณท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

2.1.2 เทคนิคในการควบคุมด้วยสายตา Visual Control เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
กระบวนการการท างาน 

2.2 การประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและบริหารคลงัสินคา้ 
2.2.1 การประยุกต์ใช้ Automate Data Identification Capture (AIDC) ด้วยระบบ Radio Frequency 

Identification (RFID) 
2.2.2 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี Internet of Things ในการจดัการคลงัสินคา้ เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

และการส่ือสารเพ่ือให้การท างานเป็นไปไดด้ว้ยความเร็ว 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ัน MYMO  
ธนาคารออมสินของลูกค้าสาขาส านักพหลโยธิน 

Factors Affecting the Decision to use the MYMO Application  
Government Savings Bank Phaholyothin Office Branch 

 

พรวลี จารุดุล1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Pornvalee Charutula and Anuchat chamchong 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาส านกัพหลโยธิน 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคาร
ออมสินของลูกคา้สาขาส านกัพหลโยธิน จ านวน 400 คน และท าการวิเคราะห์ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแสดง
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ดว้ยการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั (t-test) , การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า อายุ ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ต่างกนั ส่วนประสมทาง
การตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรยอมรับเทคโนโลยี, กำรตัดสินใจ, แอพพลิเคช่ัน, ธนำคำรออมสิน 
 

Abstract 

This study aimed to study demographic factors.  Marketing mix  And the adoption of technology affecting 
customers' decision to use Mymo application service at Government Savings Bank Phaholyothin Branch   It is a 
quantitative research.  A questionnaire was used to collect data from 400 users of the Government Savings Bank 
Mymo application service, and analyzed. With descriptive statistics By using the display of frequency, percentage, 
mean and standard deviation. And inferred statistics Analyzed by Independent Samples t-Test, One-Way ANOVA 
and multiple regression analysis, the results showed that different ages had different decisions to use the Mymo 
application.  And the adoption of technology influences the decision to use the Mymo application at a significant 
level of .05  
 
 Keywords:  Marketing Mix, Technology Acceptance, Decision Making, Application, Government Savings Bank 
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวนัคนเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีของโทรศพัท์มือถือ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูหนงั 
ฟังเพลง การส่ือสาร การคน้ควา้หาความรู้ การท างาน รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินในดา้นต่าง ๆ ดงัจะเห็นได้
ว่าในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ หรือท่ีเรียกว่า Mobile Banking ได้
เติบโตข้ึนอยา่งมาก โดยจากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561    มีจ านวนบญัชี
ผูใ้ช ้Mobile Banking ประมาณ 46 ลา้นบญัชี และในไตรมาสแรก ปี 2563 สถิติการใช ้Mobile Banking ของประเทศ
ไทยไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นมากกว่า 62 ลา้นบญัชี หรือเติบโตข้ึนมากกว่าถึงร้อยละ 26.0 ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี อีกทั้ง
สถานการณ์ทัว่โลกตอนน้ียงัประสบกบัวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาครัฐก าหนดมาตรการต่างๆ 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะมาตรการ Lockdown พ้ืนท่ีและหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นผลท าให้ผูค้นออกจากบา้นน้อยลง ผูค้นตระหนกัถึงความส าคญั
ของการดูแลตวัเองและความปลอดภยัในการด ารงชีวิตและสุขภาพมากข้ึนเป็นหลายเท่า วิถีการด าเนินชีวิตผูค้น
เปล่ียนไป ไม่ว่าจะเป็นการท างานท่ีบา้น (Work Form Home) การเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ การสัง่อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ การชอ้ปออนไลน์ หรือแมก้ระทัง่การโอนเงิน/รับเงิน ช าระหน้ีสินคา้อุปโภค บริโภค ค่าบริการ
ต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร จนเกิด New normal ทางการเงินท่ีเรียกกันว่า สังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) ดงันั้นจึงท าให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ หันมาให้ค าส าคญั และพยายามพฒันาแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking 
ของธนาคารตนเองเพ่ือให้ตอบสนองต่อการใชง้านและครอบคลุมถึงความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด อีกทั้ง
การใช้งานผ่าน Mobile Banking ยงัท าให้ธนาคารนั้นสามารถลดต้นทุนในการบริการได้เป็นอย่างมาก จึงท าให้
สถาบนัการเงินตอ้งขยายขอบเขตในการให้บริการและหันมาพฒันา  Mobile Banking เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้าให้
ไดม้ากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 สดัส่วนการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัธนาคารของคนไทย 
แอปพลเิคชัน ร้อยละ แอปพลเิคชัน ร้อยละ 

K-Mobile Banking Plus 
(ธนาคารกสิกรไทย) 

22.0 SCB Easy 
(ธนาคารไทยพาณิชย)์ 

11.0 

Bualuang mBanking 
(ธนาคารกรุงเทพ) 

9.0 KTB Netbank 
(ธนาคารกรุงไทย) 

8.0 

TMB Touch  
(ธนาคารทหารไทย) 

4.0 Mymo by GSB  
(ธนาคารออมสิน) 

 Krungsri  
(ธนาคารกรุงศรีอยธุยา) 

3.0 
 

3.0 

     
จากตารางท่ี 1 ผลส ารวจของนีลเส็น ประเทศไทย ระบุถึงโมบายล์แบงก์ก้ิงท่ีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนใชบ้ริการมากท่ีสุด 

พบว่า K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยมีผูใ้ช้มากท่ีสุด ร้อยละ 22.0 รองลงมาคือ SCB Easy ของ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 11.0 Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 9.0 KTB Netbank ของ
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 8.0 TMB Touch ของธนาคารทหารไทย ร้อยละ 4.0 และอนัดบัสุดทา้ย Mymo by GSB ของ
ธนาคารออมสิน และ Krungsri ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ร้อยละ 3.0 ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของศุภสิ
รา คุณรัตน์ (2561) และฤทยัภทัร ท าว่อง (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาส านกัพหลโยธิน เพ่ือให้ทราบถึง 
การตดัสินใจและความตอ้งการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ของลูกคา้ส านกัพหลโยธิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั และส่วนแบ่งตลาดอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งยงัไม่มีการศึกษาของสาขาส านกัพหลโยธิน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กับการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ MYMO ธนาคารออมสินของลูกค้า

สาขาส านกัพหลโยธิน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ MYMO ธนาคารออม

สินของลูกคา้สาขาส านกัพหลโยธิน 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ MYMO ธนาคารออมสิน

ของลูกคา้สาขาส านกัพหลโยธิน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 
Schiffman and Wisenblit (2015) ไดก้ล่าวถึง การแบ่งส่วนของตลาดประชากรนั้นท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่มของ

ผูบ้ริโภคตามอาย ุรายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพ ขนาดในครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ซ่ึง
ตวัแปรเหล่าน้ีนั้นมีวตัถุประสงคเ์ชิงประจกัษแ์ละสามารถซักถามและสงัเกตไดอ้ย่างง่าย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถจ าแนกผูบ้ริโภค แต่ละประเภทตามท่ีก าหนดกลุ่มไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุหรือกลุ่มรายได้
เช่นเดียวกบัระดบัชนชั้นสงัคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์ เพ่ือท าให้ทราบถึงการแบ่งกลุ่มต่างๆ ตามแนวคิด
ดา้นการแบ่งประชากรศาสตร์นั้นจะสามารถท าให้เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามวตัถุประสงค ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการคน้หาหรือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง หรือท่ีตอ้งการตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้ และปรมะ 
สตะเวทิน (2546) ไดก้ล่าวว่าประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบั
มนุษยเ์พราะเป็นขอ้มูลซ่ึงมีความจ าเพาะและแตกต่างกัน ซ่ึงการศึกษาในเร่ืองประชากรนั้นจะช่วยให้สามารถ
เข้าใจเก่ียวกับลกัษณะของแต่ละบุคคล ท่ีมีความแตกต่างกันออกไป เพ่ือท่ีจะได้น ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายขององค์กรให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายขององคก์รเราได ้
ซ่ึงคนท่ีมีลกัษณะ ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนันั้นก็จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั โดยวิเคราะห์
จากปัจจยัดา้น เพศ อาย ุการศึกษา สถานะทางสงัคมและหรือรายได ้
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2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ี

ส าคญัในการด าเนินงานทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถท าการควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเขา้มาอีก 3 ปัจจยั คือ ดา้นบุคคล (People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้่าเป็น 7Ps 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 
Davis,.F.D. (1985) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็นทฤษฎีท่ีมี

ช่ือเสียงและมีการยอมรับว่าสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีไดถู้กน าเสนอโดย Davis,F.D. 
(1989) ซ่ึงเป็นการปรับปรุง เพ่ิมเติมตวัทฤษฎีมาจาก TRA (The theory of reasoned action) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจและความสนใจส่วนบุคคลในการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบจ าลอง TAM และใชศึ้กษาในบริบทการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เขา้มาใชเ้ป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง ดงัน้ี 

1) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาการใช้งานของ
ผูใ้ช้บริการซ่ึงส่งผลต่อประโยชน์ในการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และสมรรถภาพในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชซ่ึ้งเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคล กล่าวคือ แต่ละคนจะรับรู้ไดว้่าเทคโนโลยีจะมี
ส่วนช่วยในการพฒันาหรือศกัยภาพผลงานของตวัเองไดอ้ยา่งไรบา้ง  

2) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ในด้านของ
ความง่ายในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจากการท่ีน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ง่าย ไม่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถในการใชง้านมากนกั ไม่ซบัซ้อนหรือตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านมากจนเกินไปท่ีจะประสบ
ความส าเร็จท่ีจะไดรั้บว่าตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่  

3) การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคถึง ผลลพัธ์ท่ียอมรับไดก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
การรับรู้ถึงความเส่ียงยงัหมายถึงการยอมรับถึงความเส่ียงหากขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภคจะถูก เปิดเผยเม่ือใช้
บริการ ขอ้มูลอาจสูญหายออกจากระบบ เน่ืองจากเกิดการคุกคามของไวรัส เป็นตน้ 

4) ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward Using) หมายถึง ปฏิกิริยาทาง ความรู้สึกโดยรวมของแต่ละบุคคลท่ีมี
ต่อการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน แต่ละบุคคลมีความสนใจท่ีจะใชร้ะบบเทคโนโลยีหรือยอมรับการใชง้าน 

5) ความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intention to Use) หมายถึง ความตั้งใจหรือเจตนาท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีนั้นๆ ซ่ึงสามารถวดั
ไดจ้ากการท่ีผูใ้ช้สามารถรับรู้ไดถึ้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยีและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยีการท่ีผูใ้ชง้านเทคโนโลยีโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามท าความเข้าใจการใชง้านระบบมากจนเกินไป 
ทั้งน้ียงัรวมไปถึงในอนาคตจะยงัคงใชต่้อไปหรือไม่ 
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6) การน ามาใชง้านจริง (Actual Use) หมายถึง เป็นการใชเ้ทคโนโลยีจริงซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความตั้งใจท่ี
จะใช ้ท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใชง้านจริง การน ามาใชง้านจริงยงัหมายถึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และการใช้
งานไดต้ลอดเวลา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์
การใชง้าน 2) การรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน และ 3) การน ามาใชง้านจริง 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 
Kotler and Keller (2012) ไดแ้สดงถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตดัสินใจ คือ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
ผลกระทบหลงัจากการซ้ือ โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหา (need arousal/problem recognition) หมายถึง การท่ีบุคคลนั้น
รับรู้ถึงความตอ้งการหรือตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้น
เกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (needs) ซ่ึงอาจจะเกิดไดท้ั้งจากส่ิงกระตุน้ภายใน และอาจะจากส่ิงกระตุน้ภายนอก 

2) การคน้หาขอ้มูล (information search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการนั้นแลว้ ล าดบั
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภค ก็จะท าการแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะใชป้ระกอบกบัการตดัสินใจ 

3) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีได้
รวบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์หลกัเกณฑท่ี์จะใชพิ้จารณาหรือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน 

4) การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงหลงัจากมีการประเมินผล
ทางเลือกในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุดการ
ตดัสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึนหลงัจากประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซ้ือ (purchase 
intention) และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ในท่ีสุด 

5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (post purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัจากมีการซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรู้สึกน้ีข้ึนกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และความคาดหวงัของผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ
ไปนั้นสามารถสนองตามท่ีเขาตอ้งการไดจ้ริงตามค าโฆษณาหรือไม่ และหลงัจากซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ป
แลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์หากเกิดพอใจในผลิตภณัฑห์าก
เกิดความพึงพอใจก็จะท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ หากไม่ไดรั้บความพอใจก็อาจจะหนัไปสนใจผลิตภณัฑ์
อ่ืนแทน 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผูท่ี้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของลูกคา้สาขาส านกัพหลโยธิน จ านวน 400 คน ท าการสุ่ม
ตวัอย่างตวัวิธีเจาะจง (Purposive sampling) กบัผูท่ี้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของลูกค้าสาขา
ส านกัพหลโยธิน และการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท า
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ธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขาส านักพหลโยธินและเต็มใจท่ีจะตอบแบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอ้งการ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยใช้การแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสถิติ
อนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ดว้ยการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน 
(t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.5 อยู่ในช่วงอายุ

ระหว่าง 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 61.8 มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 52.3 ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 58.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 25,001 – 35,000 บาทคิดเป็นรอยละ 30.0 ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อยได้แก่ ด้านการน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3) ด้านราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19) ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) 
ตามล าดบั  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง 3 ดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใช้งาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44) ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์การใชง้าน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4) และดา้นการน ามาใชง้านจริง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32) ตามล าดบั  

4.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ Mymo พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าจะใชบ้ริการแอพพิเคชัน่ Mymo ต่อไป อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
 
สมมุติฐานการวิจัยที่  1  พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของ

กลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวศุภสิรา 
คุณรัตน์ (2561) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking 
ของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน
แอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
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สมมุติฐานการวิจัยที่  2  พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของ
กลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวศุภสิรา คุณ
รัตน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของ
ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน่ 
Mobile Banking  โดยรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05         

สมมุตฐิานการวจิยัที่  3  พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสิน
ของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวฤทยั
ภทัร ท าว่อง (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ในเขตล าปาง 1 พบว่า  กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยูก่บัสถานภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05          

สมมุติฐานการวจิัยที่  4  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสิน
ของกลุ่มลูกคา้ส านักพหลโยธินไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ นางสาวณัฐณี คุรุกิจ
วาณิชย ์(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ดา้นเหตุผลในการเลือกใช้บริการ Mymo 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมุติฐานการวิจัยที่  5  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของกลุ่ม
ลูกคา้ส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาววาสินี  
เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพ
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมุติฐานการวิจัยที่  6  รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสิน
ของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาววา
สินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า
ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ี
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมุตฐิานการวจิยัที่  7  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสิน
ของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.848, B = 0.008) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นางสาววาสินี  เสถียรกาล  (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
(มหาชน) พบว่าปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมุตฐิานการวจิยัที่  8  ปัจจยัดา้นราคาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของ
กลุ่มลูกค้าส านักพหลโยธิน (Sig = 0.408, B = 0.029) ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นางสาววาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
(มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียม อตัราผลตอบแทน และดอกเบ้ีย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
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สมมุตฐิานการวจิยัที่  9  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคาร
ออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.000, B = 0.140) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นางสาววาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  
(มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ี และช่วงเวลาในการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานการวิจัยที่  10  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคาร
ออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.018, B = 0.088) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นางสาววาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  
(มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โปรโมชัน่ และบริการหลงัการขาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานการวิจัยที่  11  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo 
ธนาคารออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.052, B = 0.095) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นางสาววาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั  (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ กระบวนการการให้บริการ
ของระบบงาน ของธนาคารออมสินกบัธนาคารกรุงเทพไม่เหมือนกนัจึงท าให้ผลการทดสอบต่างกนั 

สมมุตฐิานการวจิยัที่  12  ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคารออมสินของ
กลุ่มลูกค้าส านักพหลโยธิน (Sig = 0.000, B = 0.175) ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นางสาววาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
(มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุติฐานการวจิัยที่  13  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo 
ธนาคารออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.631, B =0.022) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นางสาวณัฐณี คุรุกิจวาณิชย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทาง
โทรศพัท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 ดา้นเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ Mymo ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมุตฐิานการวจิยัที่  14  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์การใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo 
ธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าส านักพหลโยธิน (Sig = 0.000, B = 0.218) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของจกัรพงษ ์ลีลาธนาคีรี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบท
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์การใชง้านส่งผลต่อตวัแปรตามได้แก่
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการท าธุรกรรม ดา้นราคา ซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียม อตัราผลตอบแทน และดอกเบ้ีย ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

สมมุตฐิานการวจิยัที่  15  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคาร
ออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.044, B = 0.090) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของพรศรี ลีลาพฒันวงศ์ และทิพวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมและ
เทคโนโลยี  กรณีศึกษายานยนตไ์ฟฟ้าประเภทยานยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดง
ว่าการรับรู้ถึงความเส่ียง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  

สมมุติฐานการวิจัยที่  16  ปัจจยัดา้นการน ามาใชง้านจริงมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ธนาคาร
ออมสินของกลุ่มลูกคา้ส านกัพหลโยธิน (Sig = 0.000, B = 0.243) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ (2559) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้น
ความง่ายในการใช้งานด้านความตั้งใจท่ีจะใช้และด้านการน ามาใช้งานจริงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ของลูกคา้ส านกั

พหลโยธินนั้นมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo ของ
ลูกคา้ส านกัพหลโยธิน ปัจจยัแรก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยตอ้งให้ความส าคญักับความ
ถูกตอ้งของผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นสาขารองรับในการให้บริการ
ครอบคลุมเพียงแต่ละพ้ืนท่ี  ระบบงานแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความพร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยไม่มีปัญหาขดั
คลอ้ง ช่องทางการบริการลูกคา้ท่ีลูกคา้จะสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล (Call center) ไดต้ลอดเวลา เพราะถา้ลูกคา้
ไม่สามารถใชง้านได ้หรือเกิดความยุ่งยากท่ีจะใชบ้ริการ จะท าให้ลูกคา้เปล่ียนใจไปใช้บริการอ่ืนทดแทนหรือ
คู่แข่งเราทันทีและอาจไม่กลับมาใช้บริการของเราได้ในท่ีสุด ปัจจัยต่อมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ประกอบไปดว้ย การโฆษณา (Advertising) คือ น าเสนอผลิตภณัฑ์หรือการบริการให้ลูกคา้เห็นผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เช่น บนเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน โฆษณาโทรทศัน์ สปอตวิทยุ หรือป้าย
บิลบอร์ด (Billboard) เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดการเปิดรับ การจดจ า การย  ้าหรือกระตุน้ความจ าให้ลูกคา้นึกถึงการบริการ 
หรือถึงแบรนดข์องธนาคารออมสิน อีกทั้งท าการประชาสมัพนัธ์ (Public Relationship) ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เวลามี
กิจกรรมหรือผลิตภณัฑใ์หม่ ช่องทางการท าธุรกรรมใหม่ให้กบัลูกคา้และคนทัว่ไป เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้
และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธนาคาร รวมถึงการส่งเสริมการบริการ (Sales Promotion) มีการสะสมคะแนนใน
การท าธุรกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารเป็นตน้ ปัจจยัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ซ่ึงไดแ้ก่
พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีสาขาตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีมารยาทดี สามารถให้ความรู้ ให้แนะน า และให้บริการในตวั
ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกต้อง มีไหวพริบในการแก้ปัญหาและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รักในการบริการ อีกทั้ง
พนกังานท่ีให้บริการค าแนะน าทางโทรศพัท ์(Call center) ตอ้งผา่นการอบรมให้มีมาตรฐานเดียวกนัในการบริการ 
มีความรู้และสามารถแก้ปัญหาไดใ้นแต่ละสถานการณ์ พนกังานพฒันาและดูและระบบแอพพลิเคชัน่ Mymo คอย
ศึกษาถึงปัญหาและพฒันาการให้บริการให้ดีข้ึน ควบคุมในการบริการท่ีสามารถท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Mymo ไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด 
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การยอมรับเทคโนโลยีหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม แล้วน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั นั้น มี 6 ดา้นคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) ความตั้งใจท่ีจะใช้ (Intention to Use) การรับรู้ถึงความส่ียง (Perceived Risk) ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ 
(Attitude toward Using) และการน ามาใชง้านจริง (Actual Use) โดยผูวิ้จยัเลือกปัจจยั 3 ดา้นมาท าการวิจยั ซ่ึงจาก
ผลวิจยัทั้ง 3 ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
ระดับความตระหนักถึงส่ิงท่ีจะได้รับจากการใช้แอพพลิเคชั่น Mymo ซ่ึงข้ึนอยู่กับความเช่ือเฉพาะบุคคลว่า
แอพพลิเคชัน่ Mymo จะมีส่วนช่วยในการพฒันาหรือศกัยภาพในการท าธุรกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชไ้ด้
มากน้อยเพียงใด จะส่งผลให้การท าธุรกรรมง่ายหรือดีข้ึนหรือไม่ ปัจจยัการรับรู้ถึงความส่ียง (Perceived Risk) 
ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการใชแ้อพพลิเคชัน่ Mymo  ความไม่แน่นอนของระบบ การใชง้าน ขอ้มูลทางการเงิน ใน
การท าธุรกรรม รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ ความผิดพลาดท่ีอาจะเกิดข้ึน ตอ้งมีความน่าเช่ือถือทั้งในดา้นระบบ
และการรักษาขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูลบญัชีให้ชดัเจน ครบถว้น เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงความเส่ียง
ในระดบัท่ีต ่า และบญัชีมีความปลอดภยั  ปัจจยัดา้นการน ามาใชง้านจริง (Actual Use) การท่ีแต่ละบุคคลยอมรับ
เทคโนโลยีและน ามาใชจ้ริงในการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Mymo การวดัการหรือประโยชน์จากผล
ในการใชร้ะบบงาน ท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ ประสบการณ์ของการใชง้านจากการคาดหวงัในการใช ้ทั้งใน
ดา้นความสะดวกในการเขา้แอพพลิเคชัน่ และระหว่างใชแ้อพพลิเคชัน่ ความง่ายในการท าธุรกรรม รวมถึงความ
พร้อมใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้ผ่าน              
แอปพลิเคชัน GHB ALL ของกลุ่มลูกค้าสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือลูกค้าสินเช่ือของธนาคารท่ีมี
ประสบการณ์การช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 360 คน ใชส้ถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติ T-Test และ One-way ANOVA   (F-Test) และใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ดา้นอายุ อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอป
พลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P<0.05)  ในขณะท่ีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ 
ระดบัการศึกษา และ ปัจจยัทางพฤติกรรม ดา้นช่องทางการช าระหน้ี และ ดา้นช่วงเวลาช าระหน้ี ท่ีแตกต่างกนั จะ
ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P>0.05)  ใน
ส่วนของกระบวนการการยอมรับนวตักรรม พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการยอมรับการ
ใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL อย่างมีนยัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ
สามารถสงัเกตได ้(X5) (Beta = 0.216) ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อน (X3) (Beta = 0.214) ดา้นคุณลกัษณะท่ี
เขา้กนัได ้(X2) (Beta = 0.143) และ ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (X1) (Beta = 0.131) ส่วนตวัแปร 
ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(X4) (Beta = 0.103) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระ
เงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL (Y)   
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, กำรยอมรับนวัตกรรม. กำรยอมรับกำรใช้งำน, แอปพลิเคชัน GHB ALL 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  จ.กรุงเทพฯ 10400 email: pomporn.fonfon@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
This quantitative research aims to study factors influencing the acceptance of using loan payment services via 
GHB ALL application by loan service users of the Government Housing Bank. This survey research using 
questionnaires as a tool to collect information from the targeting loan customers who have experience in using 
loan payments via GHB ALL application in Bangkok totally 360 users. Statistics were used to analyze descriptive 
data, including frequency, percentage, mean and standard deviation. The relationships between two factors were 
analyzed by using T-Test, One-way ANOVA (F-Test) statistics and multiple regression analysis. The results of 
the study showed that service users with the different of demographic characteristics about age, occupation and 
average monthly income will be influenced by the acceptance of using loan payment services via GHB ALL 
application. However, the diverse in gender demographic factors, educational levels and behavioral factors in 
terms of payment channels and the time of debt settlement have no effect on the acceptance of using loan payment 
services via GHB ALL application. As part of the adoption of innovation processes, the variables were found to 
be statistically significant correlated with the acceptance of using loan payment services via GHB ALL application 
at 0.05 levels, namely relative advantage (X1) (Beta = 0.131), compatibility (X2) (Beta = 0.143), complexity (X3) 
(Beta = 0.214) and observability (X5) (Beta = 0.216). In contrast the factor of trainability (X4) (Beta = 0.103) has 
no effect on the acceptance of using loan payment services via GHB ALL application (Y).  
 
Keywords: Behavior, Adoption of innovation. Acceptance of use, GHB ALL Application 
 

1. บทน า 
 
เน่ืองดว้ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้หลากหลายธุรกิจ

เร่ิมมองเห็นโอกาส หนัมาเนน้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีกนัมากข้ึน รวมไปถึงสถาบนัการเงินก็ไดมี้การปรับตวั
เช่นกนั จากการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางสาขาธนาคาร กลายเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ท่ี
เรียกว่า Digital Banking ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีเรียกว่า Internet Banking และ Mobile Banking โดยการติดตั้ง 
Mobile Application ของธนาคารนั้นๆ เพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบการให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีเขา้ถึงฐาน
ลูกคา้ไดก้วา้งขวางข้ึน คลอบคลุมข้ึน รวดเร็วข้ึน สะดวกสบายข้ึน ลดค่าใชจ่้ายในระยะยาว และเป็นการสร้าง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารอีกทางหน่ึง  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงการคลงั โดยบทบาทหน้าท่ีหลกัของธนาคาร คือ เป็นตวักลางในการช่วยให้คนไทยไดมี้ท่ีอยู่อาศยัเป็น
ของตนเองตามสมควรแก่อตัภาพ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลาง  

ปัจจุบนัธนาคารอาคารสงเคราะห์ยงัคงเดินหน้าพฒันาองกรณ์ให้มีความทนัสมยัมากข้ึนเท่าทนัเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป ตั้งเป็นหมายใหม่ในการเป็น SMART Organization โดยแนวคิดท่ีส าคญัในการพฒันาองคก์รณ์คือ 
การก้าวเขา้สู่ Digital Banking อย่างเต็มรูปแบบดว้ยการสร้างสรรค์นวตักรรมดิจิทลัทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ
การผลกัดนัให้ลูกคา้หนัไปช าระเงินกูผ้า่นช่องทาง GHB ALL เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร
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ในด้านการบริการ ให้มีความทนัสมยัมากข้ึน ช่วยให้คนไทยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ียงัพบว่า การช าระเงินกู้ผ่าน GHB ALL สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายของธนาคารไดอี้กดว้ย 
เม่ือเทียบกับค่าบริการในการช าระเงินกู้หน้าเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร จะมีค่าใช้จ่าย 30บาท/รายการ ในขณะท่ี 
ค่าบริการผ่านตูรั้บช าระเงินกู้ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ATM, CDM, LRM, QR Non-cash payment  จะมีค่าใชจ่้าย 9.5 
บาท/รายการ แต่หากกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่หันมาใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่าน GHB ALL ธนาคารจะมีตน้ทุนค่าใชจ่้าย
เพียง 3.93 บาท/รายการเท่านั้น โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาจ านวน Transaction การช าระเงินกู้หน้าเคาน์เตอร์สาขา
ธนาคาร มีทั้งหมด 1,030,253 รายการ ซ่ึงเม่ือเทียบเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ จะเห็นไดว้่าหากลูกคา้หันไปช าระเงินกูผ้า่น 
GHB ALL แทนการช าระหนา้เคาน์เตอร์  ธนาคารจะสามารถลดค่าใชจ่้ายไดถึ้ง  30 - 3.93 = 26.07 บาท/รายการ ซ่ึง
คิดเป็นจ านวนเงินถึง 26,858,695 บาท เลยทีเดียว  นอกจากน้ี ในปี 2564-2566 ธนาคารคาดการณ์ท่ีจะกระตุ้นยอด
ช าระเงินกูผ้า่น GHB ALL เพ่ิมอีก 15% จาก Transaction ในปีก่อนหนา้ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563)  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั 
GHB ALL ของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่งเป็น ความเขา้ใจในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ดา้นพฤติกรรม แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการยอมรับนวตักรรม โดยคาดว่าการศึกษาและการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการระบบการให้บริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ต่อไป โดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัมาวิเคราะห์ น าเสนอแก่ส่วนงานต่างๆในธนาคาร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบการ
ช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ยกระดบัการให้บริการ เท่าทนัต่อสถานการณ์
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง และเป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกคา้ต่อไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) กล่าวว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของประชากร 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงจะมีผล ต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ 
โดยรูปแบบของการส่ือสารไปยงักลุ่มผูรั้บสารขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลาย  และ  อยูใ่นกลุ่มสงัคมเดียวกนั  

อาจจะไม่จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ท าให้ผูรั้บสารนั้น มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านซ่ึงจะส่งผลให้
พฤติกรรม และความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกนัออกไป  

 
2.2  แนวคดิเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (1987) ไดนิ้ยามความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงออกโดยไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคสินคา้ บริการ และ แนวคิดต่าง ๆ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นการศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ท ั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไม
จึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2546) ไดนิ้ยามว่า “พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใชก้าร
ประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือ เป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบั
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ความคิด ประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ ของผูบ้ริโภค เพ่ือ ตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของ ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือและการใชสิ้นคา้” 

 
2.3  แนวคดิและทฤษฎกีระบวนการยอมรับนวตักรรม 

     ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมว่า การปฏิบติัส่ิงใหม่ๆ โดยให้ ความต่างไปจากเดิม 
ของส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงไดม้ากจากการคน้พบส่ิงใหม่หรือเป็นการพฒันาข้ึนมาจากส่ิงเดิม และมีการทดลอง จนเป็นท่ี
ยอมรับว่าสามารถใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
     Roger (2003) ได้อธิบายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายแนวความคิดใหม่ ประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ นวตักรรม ช่องทางการส่ือสาร บริบททางสงัคม และบริบทดา้นเวลา ทั้งน้ีกระบวนการ 
การแพร่กระจายนวตักรรมนั้นมีความซับซ้อนมาก โดยให้ความส าคญักบั คุณลกัษณะเฉพาะของนวตักรรม 5 
ประการ ท่ีจะส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรม แบ่งเป็น 

1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัประการแรกของการคิดคน้นวตักรรมใหม่ให้
เกิดข้อแตกต่าง หรือการพฒันา ปรับปรุงจากส่ิงท่ีเคยมีอยู่เดิม หรือวิธีปฏิบติัเดิมๆ เป็นการสร้างการรับรู้ให้
ผูใ้ชบ้ริการ เกิดความรู้สึกว่า นวตักรรมใหม่นั้น มีประโยชน์กว่า รวดเร็วกว่า หรือมีผลตอบแทนท่ีดีกว่า อนัจะท า
ให้เกิดการยอมรับท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ หมายถึง นวตักรรมใหม่ท่ีคิดคน้มานั้นมีความสอดคลอ้งกบั ค่านิยม ประสบการณ์
ในอดีต หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบนั ท าให้ผู ้ใช้บริการไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเข้าหา
นวตักรรมใหม่มากเกินไป รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ว่า ส่ิงใหม่จะช่วยให้การด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบาย
ข้ึนก็จะท าให้เกิดการยอมรับนวตักรรมมากข้ึน 

3) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน หมายถึง หากนวตักรรมใหม่ท่ีออกแบบมามีความยุ่งยากซับซ้อน ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเสียเวลาในการเรียนรู้ และท าความเขา้ใจมากจนเกินไป ก็จะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการต่อตา้น 
ดงันั้นผูส้ร้างนวตักรรมจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความง่ายในการใชง้าน รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ชง้าน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ การสร้างนวตักรรมใหม่ๆนั้น ควรมีการแบ่งส่วนย่อย เพ่ือเปิดให้กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการท่ีคาดว่าจะมีศกัยภาพท่ีจะเป็นกลุ่มลุกคา้เป้าหมายในอนาคตไดท้ดลองใชง้านในระยะหน่ึง เพ่ือดูผลตอบ
รับและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะมีการเปิดตวัจริงในทอ้งตลาดอย่างเป็นทางการ หากนวตักรรมดงักล่าวท่ีน าไป
ทดลองใชป้ระสบผลส าเร็จก็จะท าให้เกิดการยอมรับไดร้วดเร็วข้ึนเม่ือมีประกาศใชง้านจริง 

5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ หมายถึง ผลของนวตักรรมตอ้งมีความเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นไดถึ้ง
คุณสมบติัของการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรมใหม่ 
ก็จะท าให้การยอมรับนวตักรรมนั้นมีน ้ าหนกัมากข้ึน ส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมในกลุ่มผูใ้ชง้านกลุ่มอ่ืนอีก
ดว้ย 

Roger (1995) การยอมรับนวตักรรมนั้นเป็นผลสืบเน่ืองมากจากหลากหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัอยา่ง
เป็นกระบวนการ แมว้่านกัวิชาการจะมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายในเชิงรายละเอียดของกระบวนการการยอมรับ
นวตักรรม อย่างไรก็ตามจุดเร่ิมตน้นั้นลว้นมาจากพ้ืนฐานเดียวกนั ตามขั้นตอนดงัน้ี 1.ขั้นสนใจ (Interest) 2.ขั้น
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ประเมินผล (Evaluation) 3.ขั้นการทดลอง (Trial) 4.ขั้นการยอมรับ (Adoption) คือ เม่ือบุคคลไดท้ าการตดัสินใจ
ทดลองใช้นวตักรรมจนเป็นท่ีน่าพึงพอใจแล้ว ก็จะน าไปสู่การยอมรับในการใช้งานและปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทัง่นวตักรรมนั้นๆกลายเป็นวิธีการท่ีบุคคลยึดถือปฏิบติัอย่างถาวร ซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวรของบุคคลในการยอมรับน าส่ิงใหม่ๆมาใช ้

Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ได้กล่าวว่า การท่ีผูบ้ริโภคจะยอมรับต่อเทคโนโลยี ต้องมีผลมาจาก
เทคโนโลยีท่ีมีการออกแบบมาเพ่ือผูใ้ชง้านโดยตรง และตอ้งมีความง่าย แต่ถา้เทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายก็ไม่สามารถ 
ทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ทัศนคติของผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีส่งผลต่อการรับรู้ถึง 
ประโยชน์และรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้น เช่น รู้สึก อยากใช้
หรือไม่อยากใชเ้ทคโนโลยีนั้น ๆ  

 
2.4  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
วัชรพล คงเจริญ (255) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นของนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นของนวตักรรมท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร อนัได้แก่ ในด้าน
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ดา้นการสงัเกตได ้ ความเขา้กนัได ้ความสามารถในการน าไปทดลองใช ้ดา้นการยอมรับ
ความเส่ียง และ ดา้นความซับซ้อน ลว้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ของ
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีในยส าคญัท่ี 0.05  

ธนภูมิ อติเวทิน, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการยอมรับนวตักรรม และ พฤติกรรม
การรับชมช่องรายการโทรทศัน์ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า อายุแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการเปล่ียนผ่านสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลั ในดา้นการผลกัดนัให้เกิดโทรทศัน์ระบบ
ดิจิทลัของ กสทช. ในส่วนของการแจกคูปองทีวีดิจิทลั การให้ขอ้มูลข่าวสารความรู้เก่ียวกบัโทรทศัน์ ระบบดิจิทลั 
ของ กสทช. และดา้นประเภท/เน้ือหาของรายการแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ในส่วนของ
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นนวตักรรมของโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในภาพรวมและดา้นคุณสมบติัท่ีเหนือกว่า 
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรม การรับชมโทรทศัน์ดิจิทลัในทุกด้าน เน่ืองจากโทรทศัน์ระบบดิจิทลัได้รับการ
ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของการรับชมของผูใ้ช้บริการได้ดีเม่ือเทียบกบัระบบเดิม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของนวตักรรม 5 ดา้น ซ่ึงอธิบายว่าคุณสมบติัของการใชง้านของนวตักรรมท่ีมี
ความแตกต่างในเชิงรูปธรรมเทียบกบัวิถีปฏิบติัแบบเดิม จะช่วยสนบัสนุนและกระตุน้การยอมรับนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
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2.5  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็น การวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเคร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม โดยการสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบบังเอิญ หรือตามสะดวก ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เป็นกลุ่มลูกค้าสินเช่ือของธนาคารท่ีมี
ประสบการณ์การช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 51,028 คน เพ่ือ
น ามาก าหนดจ านวนขนาดตวัอยา่งในการส ารวจคร้ังน้ีจ านวน 360 คน โดยจดัท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์
บน Google Form โดยผูวิ้จัยขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางโทรศพัท์
รวมทั้ งจัดท า QR Code ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีเคาน์เตอร์ เพ่ือความสะดวกในการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1)  สถิติเชิงพรรณนา ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และขอ้มูลดา้นพฤติกรรม คือ ช่องทางในการช าระเงินกู้ และ ช่วงเวลาช าราะเงินกู้ โดยแสดงเป็นตารางแจก
แจงความถ่ี ร้อยละ ส่วนขอ้มูลดา้นการยอมรับนวตักรรม และ การยอมรับการใชง้าน แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติเชิงอนุมาน ใชวิ้เคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัน้ี สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะ
ประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัจะมีการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอป
พลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนั ใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA 
(F-Test) และ สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง กระบวนการ การยอมรับนวตักรรม ท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA)  
 
 

พฤติกรรมการใชง้าน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

กระบวนการยอมรับนวตักรรม (Roger 2003) 
1.คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
2.คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้
3.คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อน 
4.คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้
5.คุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้

การยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้า่น 

แอปพลิเคชนั GHB ALL ของกลุ่มลูกคา้

สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(Roger 1995) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 360 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเ ป็นร้อยละ 27.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 
31-40 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2   
เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33  รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่เฉล่ียอยูท่ี่ 15,001-25,000 บาท จ านวน 102 คน คิด เป็นร้อยละ 
28.33  

ผลการศึกษาในส่วนของพฤตกิรรม ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการช าระหน้ีเงินกู ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 3 อนัดบั
แรก ช าระหน้ีเงินกู้ผ่านช่องทาง หักเงินเดือนพนกังาน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83  รองลงมาคือ ช าระ
เงินกู้ผ่าน GHB ALL จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11  ช าระเงินกู้ผ่าน Counter GHB จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.89  ดา้นช่วงเวลาในการช าระหน้ีเงินกู ้  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช าระหน้ีเงินกูทุ้กๆส้ินเดือน  จ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 69.17  รองลงมาคือช าระเงินกู้ตามวนัท่ีสะดวก จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และ
ช าระเงินกูต้ามวนัก าหนดหนา้สญัญาของธนาคาร จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาด้านกระบวนการ การยอมรับนวตักรรม ต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั 
GHB ALL ของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=
4.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ในการช่วยลดปัญหาการมาเขา้คิวช าระเงินหน้าเคาน์เตอร์ และ ดา้น
คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้ในการช่วยท าให้สะดวกสบาย ประหยดัเวลาในการท าธุรกรรมมากข้ึน มีความ
คิดเห็นเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในระดบัเท่ากันท่ี (M=4.62) รองลงมาคือด้านคุณลกัษณะท่ีเข้ากันได้ 
เก่ียวกบัความสามารถช าระมากกว่าเงินงวดปกติได ้กรณีผูใ้ช้บริการอยากตดัช าระเงินต้น มีความคิดเห็นเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดบั (M=4.58) ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของระบบมี
ความถูกตอ้งแม่นย  า มีความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั (M=4.52) และ คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อนเก่ียวกบั
ความสามารถตัดช าระผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารได้ มีความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยู่ในระดับ (M=4.50) 
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาด้านการยอมรับการใช้งาน การใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL โดยภาพรวม
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M=4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ การช าระเงินกูผ้า่น GHB ALL ตอบสนองนโยบายการใชชี้วิตของ
คนในยุค New Normal มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=4.68) รองลงมาคือการช าระเงินกูผ้่าน GHB ALL เป็น
ระบบท่ีมีความลงตวักบัวิถีชีวิต การใชชี้วิตและ การท างาน (M=4.62)  กลุ่มตวัอย่างยอมรับท่ีจะใชบ้ริการช าระ
เงินกูผ้า่น GHB ALL อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั (M=4.59) มีความยินดีท่ีจะแนะน าการ
ใช้บริการช าระเงินกู้ผ่าน GHB ALL ให้ผูอ่ื้นใช้ตาม (M=4.57) และ การช าระเงินกู้ผ่าน GHB ALL เป็นระบบ
สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ (M=4.51) ตามล าดบั  
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ผลการศึกษาเชิงอนุมาน (การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั)  
สมมตฐิานการวจิยัที่ 1. ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จ าแนกเป็นดา้น

เพศ และ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB 
ALL ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P>0.05)  ในขณะท่ี ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ อาชีพ และ รายไดส่้วนตวัต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อ การยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 (P<0.05)   

สมมติฐานการวิจัยที่ 2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ดา้นช่องทางการช าระหน้ี และ ช่วงเวลาช าระ
หน้ีจะมีการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALLไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคญั 
.05(p>.05) 

สมมติฐานการวจิัยที่ 3. กระบวนการ การยอมรับนวตักรรม มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้
ผา่นแอปพลิเคชนั GHB ALL อยา่งมีนยัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 1   แสดงผลการวิเคราะห์ กระบวนการ การยอมรับนวตักรรม มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระ
เงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL 
ตวัแปรอิสระ B S.E.est Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.891 0.228   3.905 0.000 
ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (X1) 0.130 0.054 0.131 2.395 0.017 
ดา้นคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(X2) 0.153 0.071 0.143 2.147 0.032 
ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อน (X3) 0.201 0.062 0.214 3.252 0.001 
ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(X4) 0.099 0.060 0.103 1.647 0.100 
ดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(X5) 0.225 0.061 0.216 3.673 0.000 
R = 0.791c     R2 = 0.626     Adjusted R2 = 0.622     S.E.est = 0.324 
 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้่าตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการ

พยากรณ์ได ้ร้อยละ 62.2 (Adjusted R2 = 0.622) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคุณเท่ากบั 0.791 (R = 0.791) ค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.324 (S.E.est = 0.324) ท่ีเหลืออีกร้อยละ 37.8 เป็นผลจากตวั
แปรอ่ืนๆท่ีไม่น ามาพิจารณา โดยปัจจยักระบวนการ การยอมรับนวตักรรมท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอยู ่
4 ดา้น กล่าวคือตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 4ดา้นสามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอป
พลิเคชนั GHB ALL ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาจากค่า Beta ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีต่อ
การยอมรับการใชบ้ริการ พบว่าทุกดา้นส่งผลในทิศทางเดียวกนัเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ
สามารถสงัเกตได ้(X5) (Beta = 0.216) ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อน (X3) (Beta = 0.214) ดา้นคุณลกัษณะท่ี
เข้ากันได้ (X2) (Beta = 0.143) และ ด้านคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (X1) (Beta = 0.131) ตามล าดบั 
ส่วนตวัแปร ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(X4) (Beta = 0.103) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL (Y)  และหากไม่พิจารณาตวัแปรกระบวนการการยอมรับนวตักรรม
ดา้นต่างๆ  จะพบว่าการยอมรับการใชบ้ริการ มีค่าอยูท่ี่ระดบั 0.891 หน่วย  
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีการยอมรับการใช้

บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 
รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่เฉล่ียอยูท่ี่ 15,001-25,000 บาท โดยพบว่าเพศ และ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จะไม่
ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ในขณะท่ีความแตกต่างทางดา้นอายุ, 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB 
ALL ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิจยัของ นรศิลป์ ชูช่ืน, รฐา คุณาสุภคักุล และ พรทิพย ์ชุ่มเมืองปัก (2560) ท่ี
ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ของธนาคารไทย
พาณิชยใ์นประเทศไทย” จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในส่วนของเพศ สถานภาพสมรส และ 
ระดับของวุฒิการศึกษา ไม่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส่วนปัจจัย
ประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

 
อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2  พบว่าลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมี

พฤติกรรมด้านช่องทางการช าระหน้ี และ ด้านช่วงเวลาช าระหน้ี ท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการยอมรับการใช้
บริการ ในดา้นการช าระเงินกู ้ผา่น GHB ALL ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ของธนาคารเป็น
กลุ่มสวสัดิการท่ีประกอบอาชีพทั้งขา้ราชการ, รัฐวิสาหกิจ และ บริษทัเอกชน ซ่ึงมีขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานกบั
ธนาคารในการตดัช าระหน้ีเงินกูผ้า่นระบบการหกัเงินเดือนพนกังานเพ่ือน าส่งธนาคาร ในช่วงเวลาทุกๆส้ินเดือน  

ซ่ึงสอดคลอ้งการงานวิจยัของ  นุชนาฏ สุทธิวงษ์ (2562)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการ  การ
ช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่เงินอิเลก็ทรอนิกส์  หรือ    E Money ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  รายได ้และ 
อาชีพ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ การตั้งใจเลือกใช้บริการ  การช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E 
Money ในกรุงเทพฯ  ในขณะท่ี ปัจจัยด้านประเภทการซ้ือสินคา้และบริการ,  สถานท่ีใช้บริการ, ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ  และ  จ านวนเงินท่ีใช้บริการ  ไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่เงิน
อิเลก็ทรอนิกส์หรือ E Money ในกรุงเทพฯ  

 
อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 กระบวนการ การยอมรับนวตักรรม มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้

บริการช าระเงินกูผ้่านแอปพลิเคชนั GHB ALL  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL อย่างมีนัยยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะ
สามารถสงัเกตได ้(X5) (Beta = 0.216) ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซ้อน (X3) (Beta = 0.214) ดา้นคุณลกัษณะท่ี
เข้ากันได้ (X2) (Beta = 0.143) และ ด้านคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (X1) (Beta = 0.131) ตามล าดบั 
ส่วนตวัแปร ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(X4) (Beta = 0.103) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL (Y)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิยะดา ไทยเกิด (2558) ไดท้  า
การวิจยัเร่ือง ลกัษณะการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองห้องพกัออนไลน์ ความพึงพอใจของ
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ผูใ้ชบ้ริการ และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ล ักษณะการยอมรับนวตักรรม ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะด้านการสังเกตได้  
คุณลกัษณะความเขา้กนัได ้คุณลกัษณะความสามารถในการน าไปทดลองใชไ้ด ้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจ
ในการจองท่ีพกัออนไลน์ และ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์.  

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรน าขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันา 

ปรับปรุงระบบการท างานของธนาคารให้มีการบริหารจดัการทั้งดา้นของตวัระบบแอบพลิเคชนั ให้มีความทนัสมยั 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยี พฤติกรรม และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมถึงการบริหารจดัการบุคคลากรภายในให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นตวัแทนในการ
ส่ือสารวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้งให้แก่ลูกคา้ต่อไปโดยแจกแจงแบ่งตามฝ่ายงานดงัน้ี  

 
1.   กลุ่มงานสาขาที่ให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ เช่น ฝ่ายสนบัสนุนสาขานครหลวง, ฝ่ายสาขา กทม. และ

ปริมณฑล 1, ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2 และสาขาทัว่ประเทศ ควรเป็นตวัแทนธนาคารในการน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวิจยัน้ี เพ่ือเผยแพร่อธิบายให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึง คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ระหว่างการช าระเงินกู้
ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL กบั การช าระเงินกู้ผ่านช่องทางอ่ืนๆ โดยเน้นย  ้าถึงประโยชน์ท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือ 
ช่วยลดปัญหาการมาเขา้คิวช าระเงินหน้าเคาน์เตอร์, ลดระยะเวลาในการเดินทางมาช าระท่ีสาขาธนาคาร ท าให้การ
ท าธุรกรรมดา้นการเงินมีความสะดวกกว่าเดิม, รวดเร็วกว่าเดิม ทั้งช่วยลดความเส่ียงในการถือเงินสดท่ีอาจสูญหาย
อีกดว้ย เพ่ือขยายการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ของลูกคา้ธนาคารให้เป็นท่ี
ยอมรับมากข้ึน ตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีไม่หยดุพฒันา และ นโยบายสถานการณ์ในปัจจุบนั  

2.   ฝ่ายส่ือสารองค์กร สามารถน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และ ดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามมา
ท าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติมถึงปัจจยัการใชบ้ริการช าระเงินกูข้องลูกคา้ในเชิงลึกต่อไป เช่นการหา pain point ใน
การใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ในการเขา้ถึงการให้บริการของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะในเร่ืองอายุ 
อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีจะส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดยผลการศึกษาปัจจยัการ
ยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL ดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้จะเห็นไดว้่า เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านช่องทางอ่ืนๆแลว้ กลุ่มผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่ GHB ALL ท่ีช่วยท าให้สะดวกสบาย, ประหยดัเวลาในการท าธุรกรรมมากข้ึน, สามารถเห็นความ
เคล่ือนไหวของการท าธุรกรรมไดท้นัที, สามารถตรวจสอบประวติัการช าระเงินจากใบเสร็จอิเลก็ทรอนิกส์ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งกงัวลการสูญหาย, ขอ้มูลการท าธุรกรรมมีความแม่นย  า สะดวกมากยิ่งข้ึน และ ไม่ถูกน าไปใชร่้วมกบัขอ้มูล
ของบุคคลอ่ืน  ดงันั้นทางฝ่ายงานควรจดัท าส่ือโฆษณาเพ่ิมเติมท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ เพ่ือเป็นส่ือการสอนขั้นตอนใช้
บริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชนั GHB ALL  ตั้งแต่ช่องทางการเร่ิมโหลดแอปพลิเคชนั การใชบ้ริการระบบ
ต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบใบเสร็จการช าระเงินกู้ เพ่ือสร้างการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และ กระตุน้ให้
ตระหนกัถึงประโยชน์ในการช าระเงินกูผ้า่น GHB ALL และเพ่ือขยายฐานลูกคา้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการให้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

3.   สายงานการตลาด ควรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั มาคิดแผนหรือโปรโมชนัในการจูงใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการ
ช าระเงินกูผ้า่น GHB ALL ให้มากข้ึน เช่น ช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนัทุกๆ
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เดือน จะไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลั, ของสมนาคุณ, หรือการไดรั้บการปรับลดดอกเบ้ียในอตัราพิเศษ  แมว้่ากลุ่มลูกคา้ส่วน
ใหญ่ของธนาคารจะเป็นกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีข้อตกลงการช าระหน้ีเงินกู้ผ่านระบบการหักเงินเดือน
พนกังาน หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีมีขอ้ตกลงสวสัดิการกบัธนาคารในการกู้ โดยแต่ละหน่วยงานจะหักเพียงตาม
เงินงวดขั้นต ่าท่ีระบุในหน้าสญัญาของผูกู้เ้ท่านั้น ซ่ึงหากผูใ้ชบ้ริการประสงคท่ี์จะตดัช าระเงินตน้มากข้ึน สามารถ
กล่าวได้ว่า การช าระหน้ีเงินกู้ผ่าน แอปพลิเคชัน GHB ALL นั้น ตอบโจทย์ ในด้านคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ 
(Compatibility) เพราะระบบสามารถท าไดไ้ม่จ ากดัจ านวนคร้ัง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ, สามารถ
ท าเวลาใดก็ไดภ้ายในส้ินเดือน, สามารถเลือกช าระไดที้ละหลายๆบญัชี และ ระบบมีความปลอดภยัเทียบเท่ากบั
การรับบริการช่องทางอ่ืน ซ่ึงธนาคารสามารถน าขอ้มูลน้ีเพ่ือพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเพ่ิมการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินกู้ผ่านแอปพลิเค
ชนั GHB ALL ให้มากยิ่งข้ึน 

4.   ฝ่ายพฒันาระบบดิจติอล และระบบสารสนเทศ จากผลวิจยัพบว่าการยอมรับการใชบ้ริการ ดา้นคุณลกัษณะ
สามารถทดลองใชไ้ด ้มีขอ้เสนอแนะว่า ควรปรับรูปแบบหน้าจอการแสดงผลให้มีขอ้มูลท่ีครบถว้นภายในหน้า
เดียว เน่ืองจากไดรั้บความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการบางส่วน กล่าวว่า การขอเขา้ดูใบเสร็จการช าระเงินกูใ้นแต่ละคร้ัง 
จะตอ้งมีการตั้งค่าระบบหลายขั้นตอน และรูปแบบใบเสร็จแสดงผลไดไ้ม่ละเอียดเท่าการเขา้ใชบ้ริการช าระเงินกู้
หนา้เคาน์เตอร์ ซ่ึงทางธนาคารมีการพฒันาการท างานของระบบให้มีผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งแม่นย  าตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้  ระบบสามารถรับ-ส่งค าสั่ง การท างานไดถู้กตอ้งมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอโดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้
ใชง้านไดต้ลอดเวลา, ตอบสนองต่อค าสัง่ในการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ สามารถตรวจสอบรายการท าธุรกรรม
ไดง่้าย อยา่งไรก็ตามธนาคารควรมีการพฒันาในรูปแบบของหนา้จอแสดงผลให้มีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพต่อ
การให้บริการสินเช่ือท่ีครอบคลุมเพ่ิมข้ึน เช่น การออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์, หนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกู้
หนงัสือรับรองเบิกค่าเช่าบา้น หรือ เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการสินเช่ือ เพ่ือตอบสนองนโยบายการใช้
ชีวิตของคนในยุค New Normal ท าให้เป็นระบบท่ีมีความลงตวักบัวิถีชีวิต การใชชี้วิตและ การท างาน กลุ่มลูกคา้
สินเช่ือธนาคารยอมรับท่ีจะใชบ้ริการช าระเงินกูผ้่าน GHB ALL อย่างต่อเน่ืองในอนาคต และยินดีท่ีจะแนะน าให้
ผูอ่ื้นใชต้าม เน่ืองดว้ยยอมรับว่าเป็นระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 

5.   ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการท าแบบสอบถามและไดรั้บความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดว่า การใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL นั้นสามารถตดัช าระผ่านบญัชีออม
ทรัพยข์องธนาคารได,้ สามารถดึงขอ้มูลเงินกูไ้ดง่้ายจากเลขท่ีบตัรประชาชน แมจ้ าเลขท่ีบญัชีเงินกูไ้ม่ได ้เหล่าน้ีถือ
เป็นข้อดีต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้ผ่านแอบพลิเคชนั GHB ALL ในด้านคุณลกัษณะความยุ่งยาก
ซับซ้อน ในทางกลบักนั จากการท าแบบส ารวจ พบว่า ลูกคา้บางกลุ่มจะตอ้งเดินทางมาตามสาขาธนาคาร เพ่ือขอ
รหัสปลดล็อคการใชง้านแอบพลิเคชนั ทุกคร้ังกรณีท่ีมีการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์ หรือ ซ้ือมือถือเคร่ืองใหม่ เน่ือง
ดว้ยระบบความปลอดภยั ซ่ึงสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกคา้ และมีความยุง่ยากในการเขา้ใชบ้ริการ ฝ่ายงานจึงควร
น าประเด็นน้ีมาพฒันาการท างานของระบบให้มีเสถียรภาพตอบสนองต่อความตอ้งการและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ โดยสร้างระบบให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถยืนยนัตวัตนและปลดล๊อคบญัชีไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการใชบ้ริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือเป็นตวัแปรท่ีส่งผลให้มีการยอมรับการใชบ้ริการท่ีมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้นวทางการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงมีรูปแบบการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ ส าหรับการศึกษาวิจยั
ในอนาคตเพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัท่ีอาจใชแ้นวทางการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพมาประกอบ
การศึกษา เช่น การสมัภาษณ์กลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความลึกละเอียดยิ่งข้ึน    

2.  แนะน าให้เจาะกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ให้ลองใช้บริการ พร้อมจัดท าการ
แบบสอบถามการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกู้แอปพลิเคชชนั GHB ALL เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการวิจยัและ
พฒันาระบบต่อไป  

3.  ควรจดัท าการวิจยัเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ือหา pain point ในการใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั โดย
น ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง พฒันากระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อนัเป็นปัจจยัต่อการยอมรับการ
ใชบ้ริการช าระเงินกูผ้า่นแอปพลิเคชนั GHB ALL ให้มากยิ่งข้ึน 
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การวางแผนการตลาดเพ่ือจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
ของร้าน “Bank Lotto” ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

MARKETING PLANNING FOR GOVERNMENT LOTTERY ONLINE 
SALE OF “BANK LOTTO” SHOP IN MUANG KHONKAEN 

 
พฤทธ์ิ พาดฤทธ์ิ1, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกลุ2 และ ธีระ ฤทธิรอด3 

Pruet Padrit, Sakchai Jarerrnsiripornkul and Theera Rittitod 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูซ้ื้อในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น 2) เพ่ือก าหนดแผนการตลาดในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของร้าน Bank Lotto ท าการ
เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบัผูเ้คยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 
400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่จะท าการซ้ือเป็นบางงวด ในช่วง
ปลายงวดของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะมีแรงจูงใจในความตอ้งการเส่ียงโชค โดยในผูเ้คยซ้ือสลากกิน
แบ่งรัฐบาลน้ีส่วนใหญ่แลว้เคยท าการซ้ือสินคา้ออนไลน์ พร้อมทั้งไดรั้บสินคา้ท่ีน่าพอใจ จึงไดก้ าหนดแผนการ
ตลาดโดยมีโครงการทั้งหมด 6 โครงการเพ่ือด าเนินแผนการตลาดน้ี 
 
ค ำส ำคัญ: สลำกกินแบ่งรัฐบำล, สินค้ำออนไลน์, แผนกำรตลำด 
 

Abstract 
The objective of this study is 1) study the buying behavior of government lottery tickets buyers in Muang District 
Khon Kaen Province. 2) set up a marketing plan for the online sale of the Bank Lotto lottery shop . The data were 
collected by using questionnaires for 400 the government lottery buyers who lived in Mueang District Khonkaen 
Province.  The results show that Most people who want to buy lotteries will buy it in certain periods and buy it 
toward the end of the lottery issuance period. Because there is an incentive for wanting to gamble. In this sample 
group, most of them have made online purchase and receiving satisfactory product .  Therefore, a marketing plan 
has been established with a total of 6 projects to implement this marketing plan . 
 
Keywords: Government lottery tickets, Online purchase, Marketing plan 
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1. บทน า 

 
ในปัจจุบนัการซ้ือสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มีความนิยมเป็นอย่างมาก และยงัมีแนวโน้มมากข้ึนเร่ือย ๆ 

โดยภายในประเทศไทยนั้น ปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 2,762,503.22 ลา้นบาท และปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3,150,232.96 
ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 14.04 โดยแบ่งเป็น มูลค่าขายจากผูป้ระกอบการ B2B 1,712,484.33 ลา้นบาท 
(อตัราการเติบโตร้อยละ 13.55) มูลค่าขายจากผูป้ระกอบการ B2C 865,456.99 ลา้นบาท (อตัราการเติบโตร้อยละ 
14.04) มูลค่าขายจากผูป้ระกอบการ B2G 572,291.63 (อตัราการเติบโตร้อยละ 15.50) โดยหากจ าแนกตามประเภท
สินคา้และบริการ ท่ีมีมูลค่าสูงสุดอนัดบั 1 คือ ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ มูลค่า 356,127.25 ลา้นบาท อนัดบั 2 คือ อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง มูลค่า 203,083.10 ลา้นบาท อนัดบั 3 คือ เคร่ืองส าอางและอาหารเสริม 
มูลค่า 151,000.32 ลา้นบาท เพราะความสะดวกสบาย สามารถเปรียบเทียบราคาของสินคา้ไดง่้าย และสามารถซ้ือได้
ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ลูกค้าก็สามารถช าระเงินได้ง่ายๆผ่านธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ท่ีในตอนน้ี
ธนาคารต่าง ๆ ไดมี้การสนบัสนุนในการช าระเงินอยา่งรวดเร็ว (สุรางคณา วายภุาพ, 2562) 

การตลาดออนไลน์ (Online - Marketing) เป็นวิธีการท าการตลาดอีกรูปแบบหน่ึงผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  โดยจะ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆท่ีผูท้  าการตลาดออนไลน์ส่งขอ้มูลออกไป และส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบโฆษณาต่าง ๆ โดยจะเน้นการเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีนิยมในปัจจุบนัคือ 
Facebook, Line, Instagram และ Google โดยช่องทางการตลาดออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการท่ีมี 
Return on Investment (ROI) และสร้างยอดขายมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1) Facebook 2) Google 3) Line (สุรางคณา 
วายภุาพ, 2562) และในปัจจุบนัการท าการตลาดออนไลน์น้ีเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีการเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าได้
สูง แต่ก็มีการแข่งขนัสูงเช่นกนั 

สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกน ามาเผยแพร่โดยชายชาวองักฤษช่ือครูอาลบาสเตอร์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว เป็นการออกรางวลัฉลากแบบยุโรปเรียกว่า “ลอตเตอร่ี” และไดพ้ระราชทานให้กรมทหาร
มหาดเลก็เป็นผูอ้อกลอตเตอร่ีในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ใน พ.ศ. 2417 ต่อมาในวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2482 รัฐบาล
ไดโ้อนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล มาสงักดักระทรวงการคลงั และถือว่าวนัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนาส านกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจนถึงปัจจุบนั (อดิเทพ พนัธ์ทอง, 2561) ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไดมี้การจดัสรรโควตาของ
สลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 74 ลา้นฉบบั ก าหนดราคาฉบบัละ 70.40 บาท โดยส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนซ้ือตรงและจองซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลจากส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไดทุ้กราย แต่เม่ือ
รวมแลว้จ านวนสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีแต่ละรายไดรั้บในแต่ละงวดตอ้งไม่เกิน 10,000 ฉบบั (ไทยรัฐ, 2558) 

ร้าน Bank lotto เป็นร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูศึ้กษาท่ีตั้งอยู่ใน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และเน่ือง
ดว้ยผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบน้ีอย่างแพร่หลาย จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะน าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายบนช่องทาง
ออนไลน์อย่างจริงจัง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้ท าการวางแผนการตลาด เพ่ือน าสลากกินแบ่งรัฐบาล มาจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางส่ือออนไลน์เพ่ือให้ร้าน Bank lotto เป็นท่ีรู้จกั และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ช่องทางออนไลน์ รวมทั้งร้าน Bank lotto ยงัสามารถเป็นตน้แบบให้ร้านค้าสลากฯอ่ืน ๆ ให้เขา้มาขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมาก 
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จากการท่ีสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นสามารถท าเงินให้กบัรัฐบาลไดอ้ยา่งมหาศาล (งวดละ 5,209.6 ลา้นบาท) และ
ยงัมีผูข้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีท าการขายผ่านช่องทางออนไลน์น้อยอยู่ จึงท าให้ผูศึ้กษาต้องการทราบว่าหาก
ตอ้งการน าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จะตอ้งวางแผน และเตรียมความพร้อมอย่างไร
เพ่ือให้สามารถเปิดร้านคา้สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ได ้โดยการศึกษาจะเน้นศึกษาท่ีจงัหวดัขอนแก่นเน่ืองจาก
เป็นจุดกระจายสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดร้วดเร็ว ทางร้านจะเน้นท าก าไรจากส่วนต่างของ
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้(80 บาท) และการข้ึนรางวลักบัทางร้าน โดยทางร้านจะคิดค่าบริการ
ร้อยละ 1 ของรางวลั 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูซ้ื้อในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
2. เพ่ือก าหนดแผนการตลาดในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของร้าน Bank lotto 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจจากแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) เป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการระบุความรุนแรงในการ
แข่งขนั (Micheal E.Poter,1986) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กร (PESTE Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาโอกาสและภยัคุกคามท่ี
สามารถเกิดข้ึนได้หรือส่งผลกระทบกับองค์กรในสถานการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรและบริษัท (SWOT Analysis) เป็น
การส ารวจและตรวจสอบสภาพขององค์กรและบริษทัในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภยัคุกคาม ท่ีส่งผลทั้งในดา้นดีและดา้นลบท่ีสามารถกระทบต่อองค์กรทั้งในปัจจุบนัและอนาคตได ้และน า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อองคก์รให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (TOWS Matrix) เป็นการวิเคราะห์ทางธุรกิจท่ี
สามารถท าได ้หลงัจากการประเมิน SWOT Analysis โดยท าการจบัคู่ปัจจยัต่างๆ เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะรับมือใน
สภาวะต่าง ๆ 

 
แนวคดิเกี่ยวกับส่ือสังคม 

 
ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) กล่าวว่า ส่ือสังคม (Social Media Marketing) ถือเป็นมิติ ใหม่ทางการตลาดท่ีแตกต่าง

จากการตลาดแบบเดิม ๆ อย่างมาก จากเดิมท่ีนกัการตลาดส่ือสารออกไป แบบฝ่ายเดียว แต่ในยุคท่ีเราสามารถ
คน้หาขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต ์โอกาสท่ีเราจะเช่ือตามส่ือ เดิมมีนอ้ยลง ขณะท่ีจะเช่ือค าบอกเล่าจากผูใ้กลชิ้ดท่ี
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ใชจ้ริงหรือผูท้รงอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer) มากกว่าท าให้บริษทัจะไม่สามารถควบคุมทิศทาง
ของส่ือได ้ดว้ยการพฒันา ของเว็บไซต์ท่ีเปิดให้คนใชไ้ดมี้โอกาสในการพฒันาเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง ท าให้เกิด
สงัคมออนไลน์ข้ึนใน รูปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Twitter หรือ YouTube ท่ีเปิดโอกาสให้คนทัว่ไปสามารถสร้าง
เน้ือหา และส่ือออกไปสู่สาธารณะ ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 

การตลาดส่ือสังคม (Social Media Marketing) ท าให้ลูกคา้สามารถอพัเดทขอ้มูล เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่และการ
บริการตลอดเวลา (Weinberg & Pehlivan, 2011) อีกทั้งยงัช่วยให้ ลูกคา้สามารถรวบรวมขอ้มูลการตลาดดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีค่อนขา้งต ่า (Gallaugher & Ransbotham, 2010) และสามารถระบุแนวโน้มการตลาดใหม่ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาและ
การวางแนวทางตลาด นอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิมข่าวเรียลไทม์ ค าติชม แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ 
(Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri, 2014) ขณะน้ีผูค้นมีส่วน ร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึนในการส่ือสารกบั
เพ่ือน ครอบครัว และอ่ืนๆ (Labus & Stone, 2010) การตลาดส่ือสังคมจึงถือเป็นกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
การรักษาความสมัพนัธ์กบั ลูกคา้ท่ีโดดเด่น (King & Burgess, 2008) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
อคัรพล โฆษิตพล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสลากกินแบ่งต่อการจะเกิดข้ึน

ของสลากออนไลน์ของรัฐบาล กรณีศึกษาของอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น โดยผูศึ้กษาจะศึกษาขอ้มูลความคิดเห็น 
และศึกษาพฤติกรรมในการท่ีจะซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น โดยจะใชก้ารสัมภาษณ์
และการท าแบบสอบถามควบคู่กนั โดยพบว่า ผูค้า้สลากแบ่งออกเป็นรายใหญ่ 2 รายและรายย่อย 12 ราย การศึกษา
ท าให้รู้ว่าผูค้า้สลากรายใหญ่สนใจท่ีจะจ าหน่ายสลากออนไลน์ เน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีจะท าให้มีก าไรมากข้ึนและได้
ผลตอบแทนดีกว่าความเส่ียงในการขาดทุนลดลง ผูค้า้สลากรายใหญ่และรายย่อยมีความเห็นตรงกนัว่าการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งปัจจุบนัน้ีขายไดย้าก เน่ืองจากมีตน้ทุนสูง และมีก าไรนอ้ย รายยอ่ยส่วนใหญ่ไม่สนใจจะจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลออนไลน์โดยให้เหตุผลว่าสลากออนไลน์มีตน้ทุนสูงเกินไป รวมถึงไม่มีความรู้เร่ืองเทคโนโลยี  

โดยผูซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉล่ียเป็นทั้งชายและหญิง อายปุระมาณ 41-50 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพรับจ้าง และมีรายไดไ้ม่เกิน 1000 บาท มีพฤติกรรมการซ้ืองวดละประมาณ 1-2 ฉบบั จะมีค่าใชจ่้ายต่อ
คนอยู่ท่ี 100-200 บาทและกลุ่มผูซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลยงัให้ความสนใจท่ีจะซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์
หากมีการจ าหน่ายจริง 

จากผลการศึกษาคาดว่าหากมีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมียอด
จ าหน่ายลดนอ้ยลงตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่สามารถลดราคาจ าหน่ายลงไดเ้น่ืองจากมีตน้ทุนท่ีสูงและท าให้
ราคาขายสูงข้ึนตามไปดว้ยหากอนาคตมีการเกิดข้ึนจริงจะเกิดการหยุดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือไปประกอบ
อาชีพอ่ืน 

ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดหากมีการจ าหน่ายสลากออนไลน์ในเขตอ าเภอพลจงัหวดัขอนแก่นการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจะมียอดจ าหน่ายลดน้อยลงเน่ืองจากผูซ้ื้อมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสลากออนไลน์มากข้ึนจากการส ารวจ
แบบสอบถามร้อยละ 90.5 ของผูท้  าแบบสอบถามจะซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์และพบว่ามีเพียงร้อยละ 9.5 
ท่ีจะไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ยงัพบปัญหากองสลากกินแบ่งรัฐบาลคือมีตน้ทุนท่ีสูงท าให้ราคาสูงข้ึน
เร่ือย ๆ ซ่ึงราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลคนกลางเป็นผูก้  าหนดทั้งหมดท าให้ไม่สามารถลดราคาจ าหน่ายลงได ้
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มณฑ์ลภสั บุปผาโท (2558) ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองความมัน่คงในทางอาชีพของคนขายล็อตเตอร่ี และผูวิ้จยัมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความมัน่คงและผลกระทบของนโยบาลควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีมีผลต่ออาชีพ โดย
ใชก้ารศึกษาเชิงปริมาณในการส ารวจความคิดเห็นเร่ืองความมัน่คง โดยมีการสุ่มตวัอย่างคนขายลอ็ตเตอร่ี จ านวน 82 
คน สถิติท่ีใชใ้นการค านวณ คือ ปริมาณร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสมัพนัธ์ดว้ยการทดสอบ
สถิติ T- test และในการส ารวจจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างนั้นมีการประกอบอาชีพมาแลว้ 6-10 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ล็อตเตอร่ีหมดภายในงวดนั้นๆ ความมัน่คงของอาชีพน้ีจะอยูท่ี่ระดบัปานกลาง และมีเงินทุนท่ีเพียงพอในการซ้ือลอ็
ตเตอร่ีเพ่ือมาจ าหน่ายในแต่ละงวด ในดา้นการประกอบอาชีพพบว่ามีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพน้ีในขั้นมาก
ท่ีสุด 

ในดา้นผลกระทบในทางนโยบายการควบคุมราคามีผลท าให้เกิดรายไดท่ี้ไม่เพียงพอในการใชใ้นค่าใชจ่้ายทาง
ครัวเรือนท่ีไม่เพียงพอ และผูข้ายมีความเคร่งครัดต่อนโยบายและไม่มีความขดัขืนในดา้นกฎหมาย เพ่ือจะมีการรักษษ
โควตา้ของตนเองต่อไป 

สุจิตรา แสงจินดา (2556) ได้ท าการศึกษาส่ือสังคมออนไลน์และกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ออนไลน์ในประเทศไทย ในการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์และการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใชส่ื้อสงัคมประเภท Facebook มากท่ีสุด ในการ
ติดต่อกบัผูค้นหรือคนท่ีรู้จกั ในช่วงเวลา 20.00-00.00น.โดยมีประสบการณ์การใชง้านมากกว่า 4 ปี โดยจะมีระยะเวลา
การใชง้านวนัละ 4-5 ชัว่โมงต่อวนั และพบว่ามีความถ่ีในการใชง้านทุกวนั ขั้นตอนการตดัสินใจและการตอบกลบัของ
ขอ้มูลจะมีการใช ้Google ในการคน้หาขอ้มูลเสียก่อนเพ่ือเป็นการประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอยา่งจึงให้ความส าคญั
ของกระบวนการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 

โดยจะมีผลต่อดา้นการตระหนกัถึงความส าคญัของการบอกเลา้ของเพ่ือนสนิทและคนใกลชิ้ด ดา้นขั้นตอนการ
คน้หาขอ้มูลจากข่าวสารและค าวิจารณ์ของคนในสงัคม เป็นตน้ 

จากผลการศึกษาพบว่ามีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพศหญิงมีท่ีอายุระหว่าง 16-25 ปี ท่ีมีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ีย 5000-15000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรม
ท่ีใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 

 

กรอบแนวคดิทางการศึกษา 
 
     จากการไดศึ้กษาแนวคิด ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎีทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
แลว้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดเร่ือง การวางแผนการตลาดเพ่ือจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ดงัแสดงในภาพ 
 ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
ของกลุ่มตวัอย่าง 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) 
2. วเิคราะห์คู่แข่งขนัในธุรกิจ (Five Force Model) 
3. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร (SWOT Analysis) 
4. วเิคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (TOWS Matrix) 

วางแผนการตลาดเพื่อจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 

ความสนใจใชบ้ริการ
ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
ออนไลน์ 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร ท่ีผูศึ้กษาเลือก คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีอาศยัอยูใ่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 

(Yamane Taro, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 398 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องการความคลาดเคล่ือนในการเก็บขอ้มูลการศึกษา
คร้ังน้ีจึงท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีการสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตาม
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลองกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายปัุจจุบนั ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความสนใจใชบ้ริการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ด าเนินการโดยท าการแจกแบบสอบถาม

ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จนครบตามจ านวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิตท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ 
(Percentage) และค่าสูงสุด–ต ่าสุด (Max–Min) 

 

3.2 การก าหนดแผนการตลาด 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร

ซ่ึงไดแ้ก่ สารสนเทศ และสถิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวเิคราะห์ ใชต้วัแบบ Five Forces Model, PEST Analysis และ SWOT Analysis มาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยั

สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 
การสังเคราะห์แผนการตลาด โดยการน ากรอบ TOWS Matrix มาใชใ้นการก าหนดแผนการตลาด 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของผู้ซ้ือในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 
เพศผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  
พบว่าเป็นผูห้ญิง (ร้อยละ 55) มากกว่าผูช้าย (ร้อยละ 45) 
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อายุของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าช่วงอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 29.50) จะมีมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็น ช่วงอาย ุ41-50 ปี (ร้อยละ 28) ต่อมาจะ

เป็น ช่วงอาย ุ21-30 ปี (ร้อยละ 19) รองลงมาจะเป็น ช่วงอาย ุ51-60 ปี (ร้อยละ 14.25) ต่อมาจะเป็นช่วงอาย ุไม่เกิน 
20 ปี (ร้อยละ 5.50) และ ช่วงอายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 3.75) จะมีนอ้ยท่ีสุด 

ระดับการศึกษาของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวงัขอนแก่น 
พบว่าระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 48) มีมากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 25.5) ต่อมาคือ ระดบั
มธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ (ร้อยละ 20.5) ต่อมาคือระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 4) ต่อมาคือระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษา (ร้อยละ 1.50) และระดบัท่ีนอ้ยสุดในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลคือระดบัปริญญาเอก (ร้อยละ 0.50) 

อาชีพของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวงัขอนแก่น 
อาชีพท่ีเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลมากท่ีสุดคืออาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 28) รองลงมาคืออาชีพ

ชา้ราชการ (ร้อยละ 24.25 ) ต่อมาคืออาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.50) ต่อมาคืออาชีพเกษตรกร (ร้อยละ
11) ต่อมาคืออาชีพรับจ้าง (ร้อยละ10.50) ต่อมาคืออาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ5.50) ต่อมาคืออาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั (ร้อยละ4.75) และอาชีพท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลนอ้ยท่ีสุดคืออาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ2.25) 

จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวงัขอนแก่น  
พบว่ากลุ่มท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลมากท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 – 20,000บาท (ร้อยละ 55.25) 

รองลงมาคือกลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ี 20,000 – 30,000 บาท (ร้อยละ 26.50) ต่อมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 
บาท (ร้อยละ13) ต่อมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ร้อยละ 4.00) ต่อมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,000 - 50,000 บาท (ร้อยละ 1.00) และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อท่ีเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลนอ้ยท่ีสุดคือ ผูท่ี้มี
รายไดม้ากกว่ามากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 0.25) 

จ านวนการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
จ านวนมากท่ีสุดคือ 2 ฉบบั (ร้อยละ 52.50) รองลงมาคือ 3 ฉบบั (ร้อยละ 31.50) ต่อมาคือมากกว่า 3 ฉบบั 

(8.50) และจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ฉบบั (ร้อยละ 7.50) 
ความถี่ในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่ามีการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือการเลือกซ้ือบางงวด (ร้อยละ 62.00) และ

รองลงมาคือการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด (ร้อยละ 38.00) 
แหล่งที่มาของเลขที่ซ้ือของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าไดม้าจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากท่ีสุด (ร้อยละ 18.88) รองลงมาคือความฝัน (ร้อยละ 18.24 ) ต่อมาคือเพ่ือน

และคนรอบขา้ง (ร้อยละ 16.52) ต่อมาคือส่ือทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 14.16) ตามกระแสสงัคม (ร้อยละ 13.95) ต่อมา
คือหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร (ร้อยละ 10.09) ต่อมาคือหมอดู คนทรางเจา้ (ร้อยละ 7.30) และล าดบัสุดทา้ยจากท่ีอ่ืนๆ 
(ร้อยละ 0.86) 

ผู้ที่ไปซ้ือด้วยของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าไปซ้ือคนเดียวมากท่ีสุด (ร้อยละ 53.00) รองลงมาคือซ้ือพร้อมเพ่ือน (ร้อยละ 43.50) ต่อมาคือซ้ือพร้อม

ญาติ (ร้อยละ 3.00 ) และสุดทา้ยคืออ่ืนๆ (ร้อยละ 0.50) 
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การเคยถูกรางวลัของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเยอะสุดคือการซ้ือแลว้ไม่ถูกรางวลั (ร้อยละ 56) และการเลือกซ้ือแลว้

ถูกรางวลั มีจ านวนนอ้ยสุด (ร้อยละ 44.00) 
ช่วงที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าช่วงการซ้ือท่ีมากท่ีสุดคือ ช่วงปลายงวดการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล (ร้อยละ 60.75) รองลงมาคือ ซ้ือใน

วนัออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล (ร้อยละ 28.75) และสุดทา้ยคือ ช่วงตน้งวดการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล (ร้อยละ 
10.50) 

ช่องทางตดิตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่ามีผูท่ี้ติดตามการออกรางวลัทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.00) รองลงมาเป็นทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 

16.75) ต่อมาเป็น ทางหนงัสือพิมพ ์(ร้อยละ 15) และทางอ่ืนๆนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 2.50)  
ช่องทางการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีร้านประจ า (ร้อยละ 38) รองลงมาก็เป็นร้านคา้ทัว่ไป (ร้อยละ 35.25) ต่อมาก็จะซ้ือ

ตามคนท่ีเดินขายสลากตามสถานท่ีต่างๆ (ร้อยละ 25.25) ซ้ือช่องทางอ่ืนๆจะมีนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 1.5) 
รายจ่ายในการซ้ือฉลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อใชเ้งินในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวด 100-300 บาท (ร้อยละ 52.75) มากท่ีสุด รองลงมา 

301-600 บาท (ร้อยละ 33.50) ต่อมา 601-900 บาท (ร้อยละ 8.50) และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 900 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 5.25) 
แรงจูงใจในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีมีแรงจูงใจ ตอ้งการเส่ียงโชค (ร้อยละ 53.50) มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีโอกาสถูกรางวลัใหญ่ (ร้อย

ละ 23.75) ต่อมาคือถูกชกัจูงจากคนใกลชิ้ด (ร้อยละ 9.25) ต่อมาคือความเช่ือจากการฝันถึงเลขเดด็ (ร้อยละ 6.25) 
ต่อมาคือน่าเช่ือถือกว่าการซ้ือหวยใตดิ้น (ร้อยละ 4.25) ท่ีนอ้ยท่ีสุดคือตอ้งการช่วยชาติ (ร้อยละ 3) 

ความคิดเห็นการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ท าให้ประหยัดเวลาในการซ้ือของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

พบว่าผูซ้ื้อท่ีเห็นดว้ย (ร้อยละ 71) มีมากกว่าผูซ้ื้อท่ีไม่เห็นดว้ย (ร้อยละ 29) 
ผู้ซ้ือที่เคยท าการซ้ือสินค้าทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีเคยซ้ือสินคา้ทัว่ไปผา่นช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ59.25) มีมากกว่าผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ (ร้อยละ 40.75) 
ความพอใจกับสินค้าที่ได้จากช่องทางออนไลน์ของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีพอใจกบัสินคา้ท่ีสัง่มา (ร้อยละ 50.50) มีมากกว่า ผูซ้ื้อท่ีไม่พอใจ (ร้อยละ 49.50) 
ความสนใจใช้บริการหากทางร้านขายสลากฯในราคาที่รัฐบาลก าหนดของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีสนใจเขา้ใชบ้ริการหากทางร้านขายสลากฯในราคาท่ีรัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 42.25) มีนอ้ยกว่าผูท่ี้

ไม่สนใจ (ร้อยละ 57.75) 
ความสนใจใช้บริการค้นหาเลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัว กับทางร้านของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีสนใจเขา้ใชบ้ริการคน้หาเลขทา้ย 2 ตวั หรือเลขทา้ย 3 ตวั กบัทางร้าน (ร้อยละ 48.50) มีนอ้ยกว่าผู ้

ท่ีไม่สนใจเขา้ใชบ้ริการ (ร้อยละ 51.50)  
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ความสนใจใช้บริการแจ้งผลการถูกรางวัลของทางร้าน (ส าหรับผู้ที่ถูกรางวัล) ของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

พบว่าผูซ้ื้อท่ีสนใจเขา้ใชบ้ริการแจง้เตือนการถูกรางวลั (ร้อยละ 60.50) มากกว่าผูท่ี้ไม่สนใจ (ร้อยละ 39.50) 
ความสนใจใช้บริการ “รอขึน้รางวลักับทางร้าน” ของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีสนใจใชบ้ริการ “รอข้ึนรางวลักบัทางร้าน” (ร้อยละ 28.50) นอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่สนใจ (ร้อยละ 71.50) 
ผู้ที่ต้องการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าผูซ้ื้อท่ีสนใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 40.75) นอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่สนใจซ้ือ (ร้อยละ 

59.25) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่าการเลือกวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างของผู้ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางด้านประชากร 
พฤติกรรม และความเป็นไปไดท่ี้ผูซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะหันมาซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ 
มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรพล โฆษิตพล (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจสลากกินแบ่งต่อการจะเกิดข้ึนของสลากออนไลน์ของรัฐบาล กรณีศึกษาของอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่จะท าการซ้ือเป็นบางงวด ในช่วง
ปลายงวดของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะมีแรงจูงใจในความตอ้งการเส่ียงโชค โดยในกลุ่มตวัอยา่งน้ีส่วน
ใหญ่แลว้เคยท าการซ้ือของออนไลน์ พร้อมทั้งไดรั้บสินคา้ท่ีน่าพอใจ แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะไม่สนใจในการ
ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคาท่ีรัฐบาลก าหนด และไม่สนใจในการเขา้ใชบ้ริการ “คน้หาเลขท่ีตอ้งการ” และ ”
รอข้ึนรางวลั” กบัทางร้าน แต่สนใจเขา้ใชบ้ริการ “แจ้งเตือนการถูกรางวลั” ท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบว่าคนกลุ่มน้ี 
สนใจในเร่ืองบริการหลงัการขายของทางร้านจึงท าให้ผูศึ้กษาไดว้างแผนการตลาดดงัน้ี 

 
แผนการตลาด (Marketing planning) เพ่ือจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ของร้าน Bank lotto 
การวิเคราะห์ Five Forces Model 
 

1. ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intensity of rivalry 
among existing competitors) 

พบว่า การแข่งขนัดา้นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ ยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่สูงมากนกั และ
ยงัไม่มีการท าการตลาดอยา่งจริงจงั สรุป ความรุนแรงของการแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกิจ อยูใ่นระดบัต ่า 

2. ภยัคุกคามที่เกิดจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) 
คู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเขา้มาไดง่้าย เน่ืองจาก ใชก้ารลงทุนท่ีนอ้ยกว่าการขายแบบเดิมและ ไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน 

ท าให้ร้านคา้ท่ีขายอยู่แลว้ สามารถ เขา้มาท าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่องทางออนไลน์ไดใ้นทนัที สรุป ภยั
คุกคามท่ีเกิดจากคู่แข่งรายใหม่ อยูใ่นระดบัสูง 

3. ภยัคุกคามจากสินค้าทดแทน (The threat of substitute products) 
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ปัจจุบนัสินค้าทดแทนท่ีมีผลกระทบต่อ การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ คือ หวยใต้ดิน หวยไม่ถูก
กฎหมายท่ีมีเจ้ามือรับแทง โดยอา้งอิงจากรางวลัเลขทา้ย 2 ตวั, 3 ตวั รวมทั้งเลขทา้ยรางวลัท่ี 1 ของสลากกินแบ่ง
รัฐบาล โดยมีการช าระเงินรางวลัตามขอ้ตกลง ทั้งยงัหาซ้ือไดง่้าย และก าหนดราคาท่ีจะซ้ือไดโ้ดยตวัผูซ้ื้อเอง สรุป 
ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน อยูใ่นระดบัสูง 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Threat of buyer’s bargaining power) 
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อนั้นมีน้อยเน่ืองจาก เป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการสูง และสินคา้มีจ านวนจ ากดั สรุป ภยั

คุกคามจากอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ อยูใ่นระดบัต ่า 
5. อ านาจการต่อรองของผู้ขาย (Threat of supplier’s bargaining power) 
อ านาจการต่อรองของผูข้ายนั้นอยู่ในระดบัสูง เน่ืองมาจากโควตาของสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นโดนผูข้าดจาก

ตวัแทนรายใหญ่ ท าให้ตวัแทนรายใหญ่ สามารถก าหนดราคาขายได ้โดยท่ีรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได ้ท าให้ผู ้
จ าหน่ายรายยอ่ยไม่สามารถต่อรองราคาได ้สรุป ภยัคุกคามจากอ านาจต่อรองของผูข้าย อยูใ่นระดบัสูง 

 
ตารางที่  1  การวิเคราะห์ Five Forces Model 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
 
สามารถสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั พบว่า ภยัคุกคามท่ีผลต่อธุรกิจในระดบัสูงคือ ภยั

คุกคามท่ีเกิดจากคู่แข่งรายใหม่เพราะเป็นช่องทางการขายท่ีเข้ามาท าไดง่้าย ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนเพราะ
สินคา้ทดแทนหาไดง่้ายทั้งยงัราคาถูก และอ านาจการต่อรองของผูข้ายเพราะผูจ้  าหน่ายรายย่อยไม่สามารถต่อรอง
ราคาได ้ภยัคุกคามอยูใ่นระดบัต ่าคือ การแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกิจเพราะตอนน้ีร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี
ขายทางช่องทางออนไลน์นั้นมีจ านวนนอ้ยอยู ่และอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อเพราะสินคา้มีความตอ้งการสูงอีกทั้งยงัมี
จ านวนจ ากดั 

 
การวิเคราะห์ PEST Analysis 
 

1. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment) 
จากสภาพการเมืองในปัจจุบนัของประเทศไทยนั้นไม่ไดส่้งผลกระทบกบัธุรกิจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มี

เพียงเฉพาะกฎหมายเร่ืองการก าหนดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยห้ามจ าหน่ายในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้(80 บาท) 

ภยัคุกคาม ความรุนแรง 
การแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกิจ ต ่า 
ภยัคุกคามท่ีเกิดจากคู่แขง่รายใหม่ สูง 
ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน สูง 
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ต ่า 
อ านาจการต่อรองของผูข้าย สูง 
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2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัของจงัหวดัขอนแก่นมีการขยายตวั และการท่ีจงัหวดัขอนแก่นกลายเป็นแหล่ง

การจดัประชุม อบรม สมัมนาต่างๆ ทั้งจากภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจในจงัหวดัขอนแก่น
เกิดการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ผูซ้ื้อมีก าลงัการซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Environment) 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมของจงัหวดัขอนแก่นในปัจจุบนัไดมี้การนิยมซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมาก

ข้ึน และผูค้นส่วนใหญ่จะมีช่องทางเขา้ถึงส่ือ Social Media อย่างน้อย 1 ช่องทาง อีกทั้งค่านิยมของผูซ้ื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลนั้น ผูซ้ื้อไดท้  าการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาท่ีสูงกว่ากฎหมายก าหนดจนถือว่าเป็นเร่ืองปกติ 

4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) 
ในประเทศเทศไทยตอนน้ีไดมี้การพฒันาดา้นการเขา้ถึง Internet มากข้ึน และจงัหวดัขอนแก่นก็เป็นจุดหลกัใน

การพฒันาดา้นน้ีในภาคอีสาน ท าให้การเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ บน Internet นั้นท าไดง่้ายยิ่งข้ึน แมจ้ะมีมือถือเพียงเคร่ือง
เดียวก็สามารถเขา้ถึงส่ือต่างๆท่ีตอ้งการได ้

 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  

 
สถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน 
อตัราการเติบโตของการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีการแข่งขนัท่ีสูง 

แต่ดา้นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีอยู่กบัคนไทยมาช้านานั้น ยงัมีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่อง
ออนไลน์อยา่งจริงจงั นั้นมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน ๆ  

ซ่ึงจากการส ารวจของผูท้  าวิจยั ท าให้ทราบว่า คนส่วนใหญ่ ท่ีท าแบบสอบถามนั้นเคยท าการซ้ือสินคา้อ่ืน ๆผา่น
ช่องทางออนไลน์มาแลว้ แต่ยงัไม่มีความเช่ือมัน่มากพอท่ีจะซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะ
ยงัถือว่าเป็นสินคา้ท่ีจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ท่ียงัใหม่อยู ่ดงันั้นผูศึ้กษาจ าเป็นตอ้งก าหนดกลยทุธการตลาด 
โดยเนน้ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 

จากสถานการณ์การตลาดขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ SWOT ไดด้งัน้ี 
จุดแข็ง (Strength) เป็นสินคา้ท่ีมีมานาน ทุกคนรู้จกัเป็นอยา่งดี เงินรางวลัท่ีคงท่ี และมีหลากหลายรางวลั เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด ใชค้่าใชจ่้ายนอ้ยกว่าแบบการเปิดหนา้ร้าน เป็นช่องทางการขายท่ียงัมีคนท านอ้ยอยู ่
จุดอ่อน (Weakness) ระบบการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะเป็นระบบผูกขาดโดยรัฐบาล และจะมี

ตวัแทนจ าหน่ายรับสลากเกือบทั้งหมดไปท าการแบ่งขายให้ผูค้า้รายย่อย ท าให้ผูค้า้รายยอ่ยตอ้งรับความเส่ียงดา้น
ราคากนัเองการท าการขายบนช่องทางออนไลน์นั้นท าไดง่้าย ท าให้ผูท่ี้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แลว้เขา้มา
ขายบนช่องทางน้ีไดต้ลอดเวลา หากเลขท่ีลูกคา้ตอ้งการหมด จะไม่สามารถหาเพ่ิมให้ไดเ้น่ืองจากสินคา้มีจ านวน
จ ากดั 

โอกาส (Opportunity) ร้านคา้สลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีท าการขายช่องทางออนไลน์อยา่งจริงจงันั้นมีอยู่นอ้ยมาก 
การขยายตวัของผูใ้ช ้Social media และ Internet เพ่ิมข้ึนอยา่งมากระบบการขนส่งท่ีรวดเร็ว และมีการแข่งขนัด้าน
ความเร็วในการส่งท่ีสูงข้ึน 
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อุปสรรค / ภยัคุกคาม (Threats) การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยม โควตาการ
รับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง และยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้ส าหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น ท่ีสามารถ
รับมา เพ่ือท าการแบ่งขายให้พ่อคา้รายยอ่ยได ้ท าให้กลไกการตั้งราคานั้นบางคร้ังก็ไม่เป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนด 
สินคา้ทดแทนท่ีสามารถหาไดง่้ายและราคาถูกกว่า ทั้งไดผ้ลตอบแทนท่ีมากกว่า แต่ว่าก็ผิดกฎหมาย 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (TOWS Matrix) 

 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ใชค้วามกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยีท่ีท าให้ผูค้นเช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ยา่ง Social Media เขา้

มาช่วยให้ผูค้นรู้จกัร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน โดยจะใช ้เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อินสตาร์แกรม 
ไลน์ออฟฟิสเชียล รวมถึง ต๊ิกต๊อก ในการเขา้ถึงลูกคา้ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ในการท่ีจะท าให้ไดรั้บสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ิมนอกเหนือจากโควตาท่ีท าการจองไว้
นั้น ทางร้านจ าเป็นจะตอ้งไปหาซ้ือเพ่ิมเติมกบัผูค้า้รายใหญ่ ซ่ึงอาจจะมีคา้ใชจ่้ายมากกว่าท่ีซ้ือกบัทางกองสลากเอง 
และเม่ือเลขท่ีลูกคา้ตอ้งการหมดทางร้านจ าเป็นจะตอ้ง ไปสอบถามกบัร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีทางร้านรู้จกั 
เพ่ือท่ีจะไดห้าสินคา้ให้กบัลูกคา้ได ้

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เน่ืองจากการขายผา่นช่องทางออนไลน์นั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีหนา้ร้าน ท าให้ค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของการเช่าท่ีนั้นไม่มี จึงสามารถท าให้ตั้งราคาตามท่ีรัฐบาลก าหนดได ้และยงัสามารถจดัโปรโมชัน่เพ่ือดึงดูด
ลูกคา้ ดว้ยท่ีคู่แข่งยงัมีจ านวนนอ้ยอยู ่ท าให้ผูศึ้กษาสามารถสร้างความนิยมในการใชบ้ริการได ้ดว้ยการท าโฆษณา
อยา่งจริงจงั 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เพ่ิมกลุ่มพนัธมิตรการคา้ โดยไปท าความรู้จกักบัผูข้ายสลากกินแบ่งรายย่อยอ่ืนๆ เพ่ือท่ี
เวลาลูกคา้ตอ้งการเลขท่ีทางร้านไม่มี จะไดติ้ดต่อสอบถามในกลุ่มเพ่ือหาเลขท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ิมโฆษณาโดยการ
ท าคอนเทนต ์เก่ียวกบัการลุน้โชคหรือคอนเทนตท่ี์ท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการซ้ือสลากกินแบ่งผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือเพ่ิมความนิยมในการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตลาด 
 

ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ มีวตัถุประสงคใ์นการวางแผนการตลาดดงัน้ี 
1. ท าให้ร้านเป็นท่ีรู้จกัในส่ือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
2. ท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผา่นช่องทางออนไลน์กบัทางร้าน 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
S-Segmentation : กลุ่มของผูท่ี้สนใจสลากกินแบ่งรัฐบาลและ การเส่ียงโชค 
T-Targeting : มีตลาดเป้าหมายเน้นไปทางผูท่ี้ใช้ส่ือ Social Media และสนใจในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ หรือเคยซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 
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P-Positioning : ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ จดัอยู่ในประเภทร้านคา้ออนไลน์เตม็รูปแบบ โดยจะมี
การบริการต่างจากร้านอ่ืนในดา้น บริการหลงัการขาย 

การจดัการผลิตภณัฑ์ : สลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีทางร้านรับมาจะพยายามรับมาจากโควตาของกองสลากฯให้มาก
ท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้และถา้มีผลตอบรับดี ทางร้านจะตอ้งไปน ามาจากผูค้า้สลากรายใหญ่อ่ืน ๆเพ่ิมเติม  

การก าหนดราคา : เน่ืองจากรัฐบาลไดก้ าหนดราคาการขายสลากไวเ้ป็นมาตรฐานท่ีการจ าหน่ายไม่เกินราคา 80 
บาท และทางร้านอาจจะท าการลดราคาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายในบางกรณี 

การจัดจ าหน่าย : ในการจ าหน่ายของร้านคา้สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์นั้น ทางร้านคา้ท าการจ าหน่ายผา่น
ช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทาง โดยเนน้ไปท่ีทาง Social Media เป็นหลกั 

การส่งเสริมการตลาด : มีการจดัโปรโมชัน่ และบริการหลงัการขายท่ีร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่มี 
 

จากการวางแผนการการตลาดข้างต้นที่กล่าวไป นี้ ท าให้ทางร้านวางแผนด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
 

1. โครงการเพิม่ช่องทางการขายให้อยู่บน Social Media ทุกตวั 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) พบว่า ช่อง

ทางการขายออนไลน์ ในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ยงัมีคนท าน้อยอยู่ และส่วนใหญ่ท าเสริมจากการเปิดหนา้
ร้าน ท าให้ยงัไม่มีผูท่ี้ท าการตลาดและช่องทางการขายในดา้นน้ีอย่างจริงจงั ทางร้านจึงตั้งโครงการน้ีเพ่ือท าให้
ลูกคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในทุกช่องทาง 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน 
2. ท าให้เกิดความสะดวกส าหรับลูกคา้ท่ีมาจากหลากหลายช่องทาง 
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี 2563 ถึงเดือน ธนัวาคม ปี 2563 
งบประมาณ 1200 บาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการท าเวบ็ไซต์ 
วธีิการด าเนินงาน ท าการสร้างเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ก อินสตาร์แกรม ไลน์ออฟฟิตเชียล รวมถึง ต๊ิกต๊อก เพ่ือให้ร้านได้

เป็นท่ีรู้จกัในทุกช่องทาง ดว้ยการท าคอนเทนตว์นัละ 1 คอนเทนต ์เพ่ือลงในแต่ละช่องทาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีลูกคา้รู้จกัร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนจากช่องทาง Social Media 

ต่าง ๆ 
 
2. โครงการท าโฆษณาเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงป้องกันท าให้ผูศึ้กษาทราบว่าการซ้ือสลากกินแบ่งผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ทางร้านจึงตอ้งการท าโฆษณาเพ่ือท าให้ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ช่องทางออนไลน์นั้นไดรู้้จกัร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของทางร้าน 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน 
2. ท าการโฆษณาในกลุ่มผูท่ี้สนใจสลากกินแบ่งรัฐบาล ไดรู้้จกัร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาเปิดร้าน 
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งบประมาณ 3000 บาท ต่อเดือน 
วธีิการด าเนินงาน ท าการโฆษณาผา่น ช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊กและ กูเกิล โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายไปท่ี ผูท่ี้

มีความสนใจ เก่ียวกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ โฆษณาจะท าการเขา้ถึงลูกคา้ได ้1,000 – 2,000 คน ต่อวนั 
 
3. โครงการเพิม่พนัธมิตรการค้า 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์กลยทุธ์เชิงแก้ไขท าให้ทางร้านทราบว่าการท่ีมีพนัธมิตรการคา้จะท า

ให้ทางร้านแก้ไขเร่ืองการท่ีไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีลูกคา้ต้องการไดโ้ดยการถามหาเลขท่ีลูกคา้ตอ้งการกบั
พนัธมิตรการคา้ 

วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมพนัธมิตรการคา้ และแบ่งปันข่าวสารต่าง ๆ 
2. ท าให้ลูกคา้ไดเ้ลขท่ีตอ้งการในกรณีท่ีทางร้านไม่มี 
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี 2563 ถึงเดือน ธนัวาคม ปี 2563 
งบประมาณ 200 บาทต่อเดือน เป็นค่าโทร 
วิธีการด าเนินงาน ไปท าความรู้จกักับผูข้ายสลากคนอ่ืน ๆ และท าการขอช่องทางการติดต่อไว ้เพ่ือท่ีจะได้

สามารถแลกเปล่ียนสลาก หรือซ้ือสลากต่อกนัได ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ท าให้แกไ้ขปัญหาเร่ืองไม่มีสลากให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสลากได ้
 
4. โครงการแจ้งเตือนการถูกรางวลั 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์ดา้นการบริการจากแบบสอบถาม และมีผูส้นใจใชบ้ริการหลงัการขาย

น้ี โดยทางร้านจะแจง้เฉพาะผูท่ี้ถูกรางวลัท่ีซ้ือสลากกบัทางร้าน ว่าถูกรางวลัใดบา้ง พร้อมทั้งแสดงความยินดีกบั
ลูกคา้รายนั้น ๆ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นบริการหลงัการขายให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่องทางออนไลน์กบัทางร้าน 
2. เพ่ือให้ลูกคา้สนใจเขา้มาใชบ้ริการกบัทางร้าน 
ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาเปิดร้าน 
งบประมาณ 0 บาท ต่อเดือน เน่ืองจากแจง้ทาง Social Media 
วธีิการด าเนินงาน ทางร้านจะแจง้เฉพาะผูท่ี้ถูกรางวลัท่ีซ้ือสลากกบัทางร้าน ว่าถูกรางวลัใดบา้ง พร้อมทั้งแสดง

ความยินดีกบัลูกคา้รายนั้น ๆ ผา่นทาง Social Media ท่ีลูกคา้รายนั้น ๆ เขา้มาซ้ือ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าลูกคา้จะสนใจบริการดงักล่าว เน่ืองจากเป็นบริการหลงัการขายท่ีไม่เหมือนร้านอ่ืน 
 
5. โครงการส่งฟรีเม่ือซ้ือครบก าหนด 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์กลยทุธ์เชิงป้องกนั ท าให้ทางร้านท าโครงการน้ีเพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้ซ้ือ

สลากมากกว่าท่ีตั้งใจไวเ้พ่ือรับโปรโมชัน่น้ี 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือท่ีมากกว่าท่ีลูกคา้ตั้งใจไว ้
2. เพ่ือให้ลูกคา้สนใจเขา้มาใชบ้ริการกบัทางร้าน 
ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาเปิดร้าน 
งบประมาณ 25 บาท ต่อ ออเดอร์ 
วธีิการด าเนินงาน ทางร้านจะท าการแจง้ลูกคา้ในการซ้ือสลากทุกรอบ ว่าหากซ้ือครบ 5 ใบข้ึนไป ทางร้านจะไม่

คิดค่าขนส่งกบัทางลูกคา้ และท าการเชียร์ให้ลูคา้เขา้ใชบ้ริการน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าลูกคา้จะสนใจบริการดงักล่าว เน่ืองจากเป็นบริการท่ีเอาไวก้ระตุน้ยอดขายให้มีมาก

กว่าเดิม 
 
6. โครงการส่วนลดเม่ือซ้ือซ ้า 
หลักการและเหตุผล จากผลการวิเคราะห์กลยทุธ์เชิงป้องกนั ท าให้ทางร้านท าโครงการน้ีเพ่ือดึงดูดลูกคา้กลบัมา

ซ้ือสลากกบัทางร้านเพ่ือรับส่วนลดน้ี 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือท าให้ลูกคา้เก่าเกิดการซ้ือซ ้ ากบัทางร้าน 
2. เพ่ือให้ลูกคา้ใหม่ให้สนใจเขา้มาใชบ้ริการกบัทางร้าน 
ระยะเวลา ทุกงวด 
งบประมาณ 3 บาท ต่อฉบบั 
วธีิการด าเนินงาน หากเป็นลูกคา้เก่าเขา้มาซ้ือสลากกบัทางร้าน จะไดรั้บส่วนลดฉบบัละ 3 บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัทางร้านจะเขา้มาใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือรับส่วนลด 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนเกษยีณอายุโดยการจ านองแบบย้อนกลบั 
Factors affecting retirement planning through a reverse mortgage 

 

พลพัฒน์  ปีกขุนทด1 และ ภัทรกิตต์ิ  เนตินิยม2 

Ponlapat  Peekkhuntod andPattaragit  Netiniyom 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบยอ้นกลบั โดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างคือคนท่ีมีอายุตั้งแต่อายุต ่ากว่า 35 ปีไปจนถึงมากกว่า 50 ปี จ านวน 400 คน  
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบไปดว้ย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้ารทดสอบ (Chi-Square Test) 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทศันคติดา้นการออม มีอิทธิพลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบยอ้นกลบั  
ท่ีระดบันยัส าคญั .008 แต่ปัจจยัทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุ ปัจจยัทศันคติดา้นจิตใจและ
ร่างกาย และปัจจยัทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนเกษียณอาย ุ
 
ค ำส ำคัญ : กำรวำงแผนกำรเงิน; เกษียณอำย ุ
 

Abstract 
By using survey research method The sample consisted of 400 people between the ages of under 35 and over 50. 
Use an online questionnaire as a tool for data collection. The statistics used for data analysis consisted of 
percentage, mean, and standard deviation. Chi-Square Test 
The research results showed that the saving attitude factor Influence on retirement planning through reverse 
mortgages At the significance level .008, but the attitudes of retirement preparation Mental and physical attitude 
factors And social and family attitude factors Does not influence retirement planning. 
 
Keywords: financial planning; retire 
 

1. บทน า 
 
จากการวิจยัพบว่าทัว่โลกไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจ โดยอตัราส่วนของประชากร

ผูสู้งอายุ มีแนวโน้มสูงข้ึน ท าให้หลายประเทศ มีการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมผูสู้งอายมุากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศเป็นอย่างมาก ถ้าพูดถึงวัยผู ้สูงอายุแล้ว หรือท่ีหลายๆท่านอาจจะหมายถึงวยั
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2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จงัหวดักรุงเทพฯ 10900 
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เกษียณอายนุัน่เอง กล่าวคือ เม่ือถึงวยัเกษียณอายเุรามกัจะนึกถึงคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท าให้ไม่มีรายไดจ้าก
การท างานประจ า เราจึงตอ้งวางแผนทางการเงินเพ่ือใชจ่้ายในยามเกษียณอายนุัน่เอง ซ่ึงการจ านองแบบยอ้นกลบั
อาจจะเป็นอีกทางออกหน่ึงท่ีไวใ้ชส้ าหรับในยามเกษียณอาย ุโดยสามารถน าอสงัหาริมทรัพยไ์ปท าการจ านองกบั
ธนาคาร แปลงมูลค่าบา้นเป็นเงินสด โดยธนาคารจะประเมินราคาออกมาเป็นวงเงินกู ้ เพ่ือแบ่งจ่ายให้ผูสู้งอายุเป็น
งวดๆนัน่เอง ซ่ึงกระบวนการน้ีคือ การจ านองแบบยอ้นกลบั หรือท่ีเรียกว่า Reverse Mortgage เพราะฉะนั้นเพ่ือให้
ผูสู้งอายุท่ีจะท าการจ านองแบบยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) นั้นตระหนกัถึงการวางแผนเกษียณอายุ รวมไปถึง
ทศันคติในมุมมองต่างๆท่ีมีต่อการจ านองแบบยอ้นกลบัโดยผ่านสถาบนัการเงิน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบั ศึกษาถึงทศันคติในดา้นการออม ทศันคติดา้น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุทศันคติดา้นจิตใจและร่างกาย และทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัวว่ามี
ผลต่อการวางแผนเกษียณอายอุยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบัทั้ง ปัจจยัส่วนบุคคล และทศันคติ

มีผลต่อการวางแผนเกษียณอาย ุ
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ท าให้ผูวิ้จัยทราบถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุในด้านทศันคติต่างๆ และปัจจัยมีผลต่อการ

วางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากการท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลเอกสารผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีต่างๆของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบยอ้นกลบั หรือ Reverse Mortgage นั้นเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนเกษียณอายท่ีุจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูสู้งอาย ุรวมไปถึงทศันคติในมุมมองต่างๆท่ี
มีต่อสถาบนัการเงินและกลุ่มผูสู้งอาย ุ

Reverse Mortgage หรือการจ านองแบบย้อนกลับซ่ึงจะท างานในทิศทางตรงข้ามกับ Mortgage Loan เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีเตรียมรองรับสังคมผูสู้งอายุ โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีไม่มีเงินบ านาญ ไม่มีเงินออม แต่มีบ้านเป็นของ
ตนเอง โดยการน าบา้นไปจ านองไวก้บัธนาคาร ผูท่ี้ตอ้งจ่ายเงินรายงวดในสินเช่ือประเภทน้ีคือธนาคารเอง เทียบกบั
การจ านองทัว่ไป ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียบวกกับยอดท่ีผู ้กู้ต้องผ่อนช าระ แต่ส าหรับ Reverse Mortgage 
ธนาคารจะหักดอกเบ้ียออกจากเงินท่ีจะจ่ายให้กบัผูสู้งอายุท่ีขอกู้ ทั้งน้ีผูสู้งอายุจะไดรั้บเงินจากธนาคารแต่ไม่เกิน
ราคาประเมินของหลกัทรัพย ์ ท่ีน าไปค ้าประกนัสามารถเลือกไดว้่าตอ้งการรับเงินแบบ เงินกอ้น (Lump sum), เงิน
แบบรายเดือนหรือวงเงินพร้อมใช ้(Line of Credit) เปรียบเสมือนการขายล่วงหน้าหลกัทรัพยแ์ละธนาคารเป็นผู้
ผ่อนซ้ือบา้นหรือหลกัทรัพยน์ั้นๆ โดยท่ีผูกู้้สินเช่ือยงัคงกรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้าของและจะไดรั้บกระแสเงินสดเพ่ือ
น ามาใชจ่้ายในแต่ละเดือนตามเง่ือนไขสัญญาท่ีไดท้  าขอ้ตกลงไวก้ับธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพราะฉะนั้น 
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Reverse Mortgage จึงไม่ใช่การพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีและวงเงินของสินเช่ือจะข้ึนอยูก่บัมูลค่าของ
หลกัทรัพยพิ์เชฐ เจียรมณีทวีสิน (2558) ไดก้ล่าวว่า Reverse Mortgage คือแบบประกนับ านาญประเภทหน่ึงท่ีพ่วง
กบัอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเปรียบในภาษาธุรกิจประกนัภยัเสมือนการน าบา้นกูจ้  านองเพ่ือแลกบ านาญ 

พีระพฒัน์ เหรียญประยูร (2556) จากส านกัเศรษฐกิจการคลงัไดก้ล่าวว่าคุณลกัษณะของ Reverse Mortgage มี
ประโยชน์ในฐานะนวตักรรมทางการเงินท่ีช่วยรองรับการเปล่ียนแปลงประชากรของประเทศไทย เสนอให้สถาบนั
เฉพาะกิจของรัฐด าเนินโครงการน าร่อง และส่งเสริมให้ภาคธนาคารพาณิชยร์วมถึงธุรกิจประกนัภยัให้ความสนใจ
ในการบริการผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเพ่ือน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อประชาชนผูสู้งอาย ุโดยรวม Reverse Mortgage เป็นอีก
หน่ึงทางเลือกให้แก่ผูสู้งอายุในกลุ่มท่ีไม่ได้แต่งงานและไม่มีทายาทสามารถน าท่ีอยู่อาศยัท่ีเคยเป็นภาระใน
ช่วงหน่ึงมาตอบแทนให้กบัตนเองในยามเกษียณ ยกระดบัคุณภาพชีวิตดว้ยบา้นปลอดภาระของตนเอง 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
คฑาเทพ นิติสิริ (2558) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse 

Mortgage จากอิทธิพลด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านทศันคติ และแนวโน้มการตดัสินใจใช้บริการ
สินเช่ือโดยใชวิ้ธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามและประชากรท่ีใช้ในการศึกษาอาศยัในกรุงเทพมหานครและมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยการแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ แจกแจงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์แบบ Multiple Regression 
Analysis ทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีระดบั 0.5 สรุปผลคือผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญปัจจัยด้านอัตรา
ดอกเบ้ียมากท่ีสุดและรองมาคือจ านวนเงินกูท่ี้จะไดรั้บในแต่ละเดือนรวมถึงราคาประเมินหลกัประกนัท่ีจะไดแ้ละ
สุดทา้ยคือการบริการของสถาบนัการเงิน 

ชมพูนุท พรหมภกัด์ิ (2556) ศึกษาเก่ียวกับการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร จากสัดส่วนประชากรท่ีลดลงของวยัทางานและวยัเด็ก บทสรุปคือในอนาคตจะส่งผล
กระทบอยา่งกวา้งขวางในระดบัมหาภาค การเพ่ิมจ านวนและสดัส่วนประชากรผูสู้งอายสุ่งผลกระทบต่อสงัคมและ
ระบบเศรษฐกิจตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคต ทั้งในระดบัมหาภาค ไดแ้ก่ผลต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดต่้อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของรัฐบาลและการคลงั ผลิต
ภาพแรงงานและการจา้งงาน 

Swarn Chatterjee (2016) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนโครงการจ านองยอ้นกลบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดรั้บการดูแลโดยมหาวิทยาลยัมิชิแกนและไดรั้บการสนบัสนุนจาก  Social Security Administration และสถาบนั
แห่งชาติผูสู้งอายุ (แผนก NIH) ชุดขอ้มูล HRS มีขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูต้อบในตลาดจ านองยอ้นกลบั
สินทรัพยใ์นครัวเรือน และขอ้มูลประชากร และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูต้อบแบบสอบถามรวมถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการเกษียณสุขภาพและพฤติกรรมของครัวเรือน การศึกษาน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทาง
การเงินหลกั 10,625 คน อายุตั้งแต่ 62 ปีข้ึนไปเน่ืองจากอายขุ ั้นต ่าท่ีจะไดรั้บเงินกู้จ านองยอ้นกลบั HECM คือ 62 
ผลการวิจยัของการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าเจา้ของบา้นมีส่วนร่วมในตลาดจ านองยอ้นกลบัน้อยและเจา้ของบา้นอายท่ีุ
นอ้ยกว่า 67 ปี มีโอกาสนอ้ยท่ีจะมีสินเช่ือจ านองยอ้นกลบัเช่นกนั 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบยอ้นกลบั ท่ีศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย ความรู้

ความเขา้ใจดา้นการเงิน ทศันคติดา้นการออม ทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุทศันคติดา้น
จิตใจและร่างกาย และทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัวว่ามีผลต่อการวางแผนเกษียณอายอุยา่งไร 

กรอบแนวคิดการวิจยัแสดงดงัภาพท่ี 1 
 

ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 
 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน 
 
ทศันคติดา้นการออม 
 
ทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการเกษียณอาย ุ
 
ทศันคติดา้นจิตใจและร่างกาย 
 
ทศันคติดา้นสังคมและครอบครัว 
 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบยอ้นกลบั หรือท่ีเรียกว่า (Reverse 

Mortgage) เพ่ือให้ตระหนกัถึงการวางแผนเกษียณอายุ รวมไปถึงทศันคติในมุมมองต่างๆท่ีมีต่อการจ านองแบบ
ยอ้นกลบัโดยผา่นสถาบนัการเงิน ซ่ึงสามารถท าความเขา้ใจนวตักรรมทางดา้นการเงินรูปแบบใหม่และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มผูสู้งอายุ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านอง
แบบยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) ทั้งในมุมมองของสถาบนัการเงินและกลุ่มของผูสู้งอายุ โดยมีขั้นตอนวิธี
การศึกษาดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) ไดแ้ก่ คนอายตุ ่ากว่า 35 ปี ไปจนถึงมากกว่า 50 ปี 
กลุ่มตวัอย่าง โดยไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างตามแบบของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เม่ือประชากรมีจ านวน

ไม่จ ากดั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน 

 

การวางแผนเกษียณอาย ุ
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซ่ึงมี 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ บา้นท่ีท่านพกัอาศยัปัจจุบนั

เป็นของใคร ท่ีพกัอาศยัของท่านปัจจุบนัติดจ านองไหม จ านวนผูพ้กัอาศยั ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เงิน
ออมเฉล่ียร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือน ท่านตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารเงินก่อนเกษียณอายคุวรเรียนรู้เม่ืออายุ
เท่าไร ปัจจุบนัมีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัหรือไม่ และท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการบริหารการเงิน
จากแหล่งใด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเจ้าใจดา้นการเงิน  จ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นแบบให้
ผูต้อบเลือกตอบมีดว้ยกนั 4 ตวัเลือก หากผูต้อบ ตอบถูกคิดคะแนนเป็น 1 คะแนน หากตอบผิดคิดคะแนนเป็น 0 
คะแนน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นการออม 
ทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุทัศนคติดา้นจิตใจและร่างกาย และทศันคติดา้นสังคมและ
ครอบครัว ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิลาย 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (51.5)  อายตุ  ่ากว่า 35 ปี (52)  พกัอาศยัปัจจุบนัเป็นของตนเอง (39) บา้นท่ี

พกัอาศยัไม่ติดจ านอง (57.2)  มีจ านวนสมาชิกครอบครัว 3 คน (27.7)  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (57)  มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001–40,000 บาท (29.5)  มีเงินออมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าร้อยละ 10 (37)  ตอ้งการเรียนรู้ในเร่ือง
เก่ียวกบัการบริหารเงินก่อนอาย ุ35 ปี (51)  มีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (60.2)  เรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง
ของการบริหารการเงินผา่นช่องทาง Website (97.2)   

 
4.2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านการเงนิ 
จากการใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเจ้าใจดา้นการเงิน  จ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงให้ผูต้อบเลือกค าตอบจาก 4 

ตวัเลือก หากผูต้อบ ตอบถูกคิดคะแนนเป็น 1 คะแนน หากตอบผิดคิดคะแนนเป็น 0 คะแนน จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบว่า ค าถามขอ้ท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบค าถามผิด (89) ค าถามขอ้ท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ตอบค าถามผิด (87.2) ค าถามขอ้ท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบค าถามถูก (51) ค าถามขอ้ท่ี 4 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบค าถามผิด (100) และค าถามขอ้ท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบค าถาม
ผิด (88.5) ซ่ึงสรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินอยูใ่นเกณฑท่ี์ ต ่า 
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคต ิ
โดยผลการศึกษา พบว่าทศันคติดา้นการออม จะมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 (S.D เท่ากบั 

0.658) ทศันคติดา้นจิตใจและร่างกาย จะมีระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 (S.D เท่ากบั 0.664) ทศันคติ
ดา้นสังคมและครอบครัว จะมีระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 (S.D เท่ากบั 0.734) ทศันคติดา้นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุจะมีระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 (S.D เท่ากบั 0.779) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบย้อนกลบั 
ใช้การวเิคราะห์ Binary Rogistic 

ตวัแปรตาม  
มี 2 ค่า คือ  0 = ไม่มีการวางแผน 

1 = มีการวางแผน 
ตวัแปรอิสระ 

 1. ความรู้ทัว่ไปทางการเงิน 
 2. ทศันคติดา้นการออม 
 3. ทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ 
 4. ทศันคติดา้นจิตใจและร่างกาย 
 5. ทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัว 
 

ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบ
ยอ้นกลบั แสดงดงัตาราง 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a T_Q -.043 .134 .105 1 .746 .957 
T_Att -.063 .024 7.047 1 .008 .939 
T_prep .073 .050 2.155 1 .142 1.076 
T_MH .064 .059 1.149 1 .284 1.066 
T_SF .095 .054 3.095 1 .079 1.100 
Constant -1.266 .760 2.779 1 .096 .282 

a. Variable(s) entered on step 1: T_Q(ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน), T_Att(ทศันคติดา้นการออม), 
T_prep(ทัศนคติด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ), T_MH(ทัศนคติด้านจิตใจและ
ร่างกาย), T_SF(ทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัว) 
 
จากตางรางที่ 1 จะพบว่าปัจจยัทศันคติดา้นการออม มีอิทธิพลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบ

ยอ้นกลบั ท่ีระดบันยัส าคญั .008 แต่ปัจจยัทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุปัจจยัทศันคติดา้น
จิตใจและร่างกาย และปัจจยัทศันคติดา้นสงัคมและครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนเกษียณอาย ุ
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 35 ปี ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัเป็นของตนเอง บา้นท่ีพกั

อาศยัไม่ติดจ านอง มีจ านวนสมาชิกครอบครัว 3 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001–
40,000 บาท มีเงินออมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารเงินก่อนอาย ุ35 
ปี มีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของการบริหารการเงินผา่นช่องทาง Website 

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปทางการเงนิ 
สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินอยูใ่นเกณฑท่ี์ ต า่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคต ิ
สรุปผลการศึกษาพบว่า ทศันคติดา้นการออมของผูต้อบแบบสอบถาม มีผลต่อการวางแผนเกษียณอายมุากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .658 (S.D.)  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบ

ย้อนกลับ 
สรุป ปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณอายุโดยการจ านองแบบย้อนกลับ  
พบว่าทศันคติดา้นการออม มีอิทธิพลต่อการวางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบัมากท่ีสุด ท่ีระดบั

นยัส าคญั .008 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนเกษียณอายโุดยการจ านองแบบยอ้นกลบั  ซ่ึงผลการ

คน้ควา้คร้ังน้ีผูวิ้จยัพบว่าผูท่ี้สนใจสามารถน าไปใชไ้ดด้งัน้ี 
1. เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือนั้นตระหนกัถึงการวางแผนเกษียณอายุ รวมไปถึงทศันคติในมุมมองต่างๆท่ีมีต่อ

การจ านองแบบยอ้นกลบัโดยผา่นสถาบนัการเงิน 
2. สถาบนัการเงินหรือธนาคารท่ีให้สินเช่ือนั้นสามารถน าผลลบัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือพฒันาและปรับปรุง

ต่อไปในอนาคต 
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การศึกษานโยบายการบริหารเงนิทุนหมุนเวยีนกบัความสามารถในการท าก าไรของ
บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Working Capital Management Policy and Profitability of Listed Companies in 
Stock Exchange of Thailand 

 

พลพัต อังคณานนท์1 และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ2 
Phonlapat Angkananon and Eakapat Manitkajornkit, 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่ละรูปแบบ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและแนวทางการลงทุนอยา่งเหมาะสม และศึกษา
หาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไร โดยใช้
ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัฯ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2558 -2562 จ านวนทั้งส้ิน 323 บริษทั 
แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยการถดถอยของขอ้มูลแบบผสม (Panel Data Regression Model)      
ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรส าคญัท่ีศึกษาไดแ้ก่ วงจรเงินสด นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบเชิงรุก มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัความสามารถในการท าก าไร และขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร 
 
ค ำส ำคัญ : นโยบำยกำรบริหำรเงินทุนหมนุเวียน, ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 

Abstract  
The purposes of this research were to study the working capital management policy of the listed company on the 
Stock Exchange of Thailand that affect the profitability of companies to serve as a guideline for management and 
investment and to study the relationship between components of working capital management and profitability. 
The date used are the Company's financial statements in the past 5 years since 2015 - 2019 a total of 323 
companies. The data was analyzed by Panel Data Regression. 
The results showed that cash cycle, aggressive working capital management policy, had significant relationship 
in the opposite direction to profitability and size had significant relationship in the same direction to profitability. 
 
Keywords: Working Capital Management, Profitability 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีความจ าเป็นในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพราะเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กิจการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้กิจการใดมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีดี โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก็จะมาก
ตามไปดว้ย ในทางกลบักนัถา้กิจการใดมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีไม่ดี การจะเติบโตหรือขยายธุรกิจก็อาจจะ
เป็นไปไดย้ากพอสมควร เพราะไม่มีเงินทุนในการเพ่ิมก าลงัการผลิตนัน่เอง ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารเงินทุน
หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ ไม่ท าให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการ
ช าระหน้ีและสามารถก าหนดระดบัของเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสม เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได ้  

องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารเงินทุนหมุน คือ 
การก าหนดนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็นนโยบายของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัท่ีเหมาะสมของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน และการจดัหาเงินทุนส าหรับการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนนั้น โดยมีเป้าหมายท่ี
ส าคญั คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้แก่เจ้าของกิจการ ดงันั้นผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความส าคญัและสนใจท่ีจะศึกษา
นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร สามารถน าผลวิจยัไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารและแนว
ทางการลงทุนอยา่งเหมาะสม 
  
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1.) เพ่ือศึกษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

แต่ละรูปแบบ 
2.) เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไร

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและแนวทางการลงทุน
อยา่งเหมาะสม 

3.) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                                                                                                               

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
2.1.1 นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ(2558) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัโครงสร้าง

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จะข้ึนอยู่กบันโยบายการบริหารการเงินทุนหมุนเวียน จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 นโยบาย
ดงัน้ี (1) นโยบายแบบเชิงรุก (Aggressive) คือ นโยบายลกัษณะน้ีมกัจะใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นมาลงทุน
ในสินทรัพยห์มุนเวียนชัว่คราวทั้งหมด และบางส่วนก็จะลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนถาวรดว้ย (2) นโยบาย
แบบอนุรักษนิ์ยม (Conservative) คือ ลกัษณะน้ีมกัจะน าเงินทุนท่ีไดจ้ากแหล่งเงินทุนระยะยาวมาลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนส่วนถาวร และในสินทรัพยห์มุนเวียนชัว่คราวบางส่วนดว้ย วิธีการน้ีจะท าให้ธุรกิจมีความเส่ียงต ่ามาก
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หรืออาจไม่มีเลย เน่ืองจากแหล่งเงินทุนระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีนานกว่า (3) นโยบายแบบยึดสายกลาง (Average) 
คือ นโยบายท่ียึดหลกัของการจัดท าก าไรและระดบัความเส่ียงท่ีสมดุลกันคือเงินทุนท่ีจะจัดหามาเพ่ือลงทุนใน
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ควรจดัหามาจากแหล่งเงินทุนท่ีสอดคลอ้งกนั กบัระยะเวลาการใชง้านของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

2.1.2 ความสามารถในการท าก าไร โดย Brigham and Ehrhardt (2005) กล่าวว่า ความสามารถในการก่อให้เกิด
ก าไรขององคก์ร เป็นการวดัการจดัการหารายไดจ้ากการขายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ สะทอ้นให้เห็นถึงการ
หารายได ้และการควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากมีค่าสูง หมายถึง บริษทัมีความสามารถและมีประสิทธิภาพใน การ
จดัการไดดี้ความสามารถในการท าก าไรจะวดัว่าธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรและ กระแสเงินสดไดม้ากข้ึน
หรือนอ้ยลง โดยอตัราผลตอบแทนท่ีสูงหมายถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการมีสูง ซ่ึงอตัราส่วนท่ีใชว้ดั
ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ อตัราส่วนท่ีท าให้ทราบว่ากิจการมีก าไรขั้นตน้
เป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย  อัตราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการท าก าไรขั้นต้น (2) อัตรา
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัราส่วนท่ีท าให้ทราบว่า  กิจการมีก าไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขาย  อตัราส่วน
น้ียิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ (3) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนท่ีแสดงว่า
กิจการใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพเพียงใด หรืออาจเป็นท่ีสินทรัพย์ใช้ประโยชน์ได้น้อยเน่ืองจากเส่ือม
คุณภาพ  ถา้อตัราส่วนน้ีสูง  แสดงว่ากิจการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้ก่อให้เกิดก าไรสูง  ถา้อตัราส่วนน้ีต ่า  แสดงว่า  การใช้
สินทรัพยแ์ลว้ก่อให้เกิดก าไรน้อย (4) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนท่ีแสดงว่ากิจการน าส่วน
ของผูถื้อหุ้นมาลงทุนแลว้ก่อให้เกิดก าไรมากนอ้ยเพียงใด 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
สุดาทิพย ์ปรัชญาสกุล (2557) ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถ

ในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใชก้าร
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี และวงจรเงินสด มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญกับความสามารถในการท าก าไร แสดงว่าหากกิจการมี
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี และวงจรเงินสดท่ีสั้น จะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของกิจการเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี และระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
อยา่งมีนยัส าคญักบัความสามารถในการท าก าไร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโภคิน ประสิทธ์ิสุทธิพร (2553) ท่ีศึกษา
หาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าการศึกษาโดยใชวิ้ธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least 
Square Method) ผลการศึกษาพบว่าวงจรเงินสด อายเุฉล่ียลูกหน้ีการคา้ และอายเุฉล่ียเจา้หน้ีการคา้ มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร ส่วนอายุเฉล่ียของสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิ อตัราก าไรต่อหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของจิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ ์(2562) 

นอกจากน้ีมีตวัอยา่ง งานวิจยัเร่ืองนโยบายเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทักลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย ของเถกิงศกัด์ิ ชยัชาญ (2562) ไดเ้พ่ิมตวัแปรท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ นโยบายการ
ลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน (อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม) และนโยบายการจัดหาเงินทุน
หมุนเวียน (อตัราส่วนหน้ีหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม) ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร (อตัราผลตอบแทน
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ต่อสินทรัพยร์วม) ผลการวิเคราะห์พบว่า นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative 
investment policy) มีผลท าให้ความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน เน่ืองจากแต่ละบริษทั ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ มีการเนน้ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได ้กล่าวคือธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนในปริมาณท่ีสูง ซ่ึง
การก าหนดนโยบายแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative investment policy) เป็นเหตุให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมสูงข้ึน ส่วนนโยบายการจดัหาเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมสูงข้ึน เช่นเดียวกนักบันโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ การก าหนดนโยบายการจดัหา
เงินทุนแบบอนุรักษนิ์ยม (Conservative financing policy) ส่งผลให้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมสูงข้ึน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
 

3. วธีิการวจิยั 
 
การศึกษาวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ีเป็นบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลงบการเงินของ
บริษทั ระยะเวลาในการศึกษายอ้นหลงัจ านวน 5 ปี ศึกษาขอ้มูลเป็นรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดย
ศึกษาขอ้มูลประชากรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 323 บริษทั ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงินท่ีมีวงจรเงิน
สดแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอ่ืนและบริษัทท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซ่ึงใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริการข้อมูลตลาด
หลักทรัพย์ออนไลน์ผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SETSMART (SET Market Analysis and 
Report Tool) โดยขอ้มูลท่ีไดถู้กน ามาค านวณดงัน้ี ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ตวั
แปรอิสระ มีดงัน้ี วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivables Turnover) อตัรา
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) อตัราหมุนเวียนของเจ้าหน้ี (Payable Turnover) และอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ส่วนตวัแปรควบคุม ขนาดของกิจการ (SIZE) = ลอคการิทึมของสินทรัพย ์และตวั
แปรแฝง ได้แก่ นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบอนุรักษ์นิยม (D1) และนโยบายการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนแบบเชิงรุก (D2) ซ่ึงวดัจากค่าอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยของขอ้มูลแบบผสม 
(Panel Data Regression) ดว้ยวิธี Random Effects และ Fixed Effects โดยหาวิธีทดสอบท่ีเหมาะสมดว้ย Hausman Test 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษา บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 323 บริษทั พบว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉล่ีย 5.96 เท่า ส่วนตวัแปรอิสระ มีดงัน้ี อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio) มีค่าเฉล่ีย 3.01 เท่า อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)มีค่าเฉล่ีย 73.54 เท่า 
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivables Turnover) มีค่าเฉล่ีย 14.82 เท่า อตัราหมุนเวียนของเจ้าหน้ี (Payable 
Turnover) มีค่าเฉล่ีย 9.83 เท่า และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) มีค่าเฉล่ีย 91.90 เท่า ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษา 
Variable N  Mean  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

ROA 1615 5.96 75.06 -59.36 9.53 
CR 1615 3.01 216.06 0.04 7.75 
IT 1615 73.54 63758.94 0.13 1610.50 
RT 1615 14.82 967.65 0.09 43.99 
PT 1615 9.83 120.48 0.04 10.30 
CC 1615 91.90 2387.82 -7586.83 284.27 

   
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน เพ่ือตรวจสอบระดบัทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่างๆ ว่าไม่มีความสัมพนัธ์กันเอง พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าน้อยกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระซ่ึงกันและกัน หรือไม่มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบเชิงเส้น ดงันั้น สรุปไดว้่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถหาค่า
สมัประสิทธ์ิไดทุ้กตวัแปร ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สนั 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Variable ROA  CR IT  RT  PT  CC  SIZE  D1 D2  
ROA  1.00         
 -----          
CR -0.06 1.00        
 0.02 -----         
IT  -0.00 0.01 1.00       
 0.99 0.63 -----        
RT  0.06 -0.03 -0.01 1.00      
 0.02 0.21 0.72 -----       
PT  -0.00 0.23 -0.02 0.02 1.00     
 0.99 0.00 0.37 0.49 -----      
CC  -0.10 0.21 -0.02 -0.05 0.04 1.00    
 0.00 0.00 0.42 0.05 0.10 -----     
SIZE  0.04 -0.03 -0.01 0.07 -0.01 -0.06 1.00   
 0.11 0.15 0.81 0.01 0.82 0.02 -----    
D1  0.08 0.16 -0.02 -0.05 0.06 0.16 -0.10 1.00  
 0.00 0.00 0.33 0.06 0.02 0.00 0.00 -----   
D2  -0.08 -0.16 0.05 0.04 -0.07 -0.18 0.11 -0.46 1.00 
  0.00 0.00 0.06 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 -----  
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การวิเคราะห์แบบจ าลอง โดยวิธี Panel Data Analysis พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตามคือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ คือ วงจรเงินสด (CC) 
และตวัแปรแฝง คือ นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบเชิงรุก (D2) ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99โดยมีความสามารถในการท านาย
เท่ากบัร้อยละ 66.33 (Adjust R2= 0.5767) และพบว่าแบบจ าลองไม่เกิดปัญหา ปัญหาอตัตสหสัมพนัธ์ของความ
คลาดเคล่ือน (Autocorrelation) เน่ืองจากค่าสถิติ Durbin Watson ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1.8042 ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์
ไม่เกิดปัญหา (มีค่าอยู่ระหว่าง 1.80-2.20)  ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนด ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์แบบจ าลองของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant -35.970 14.162 -2.540 0.011 
CR -0.002 0.032 -0.070 0.944 
IT -6.190 0.000 -0.538 0.590 
RT 0.006 0.007 0.896 0.370 
PT 0.002 0.040 0.059 0.953 
CC -3.720 0.000 -0.045 0.014* 
LOG(SIZE) 2.686 0.907 2.962 0.003** 
D1 1.203 0.789 1.526 0.127 
D2 -1.037 0.702 -1.477 0.011* 

R2 0.6633    
Adjust R2 0.5767    
Prob (Sig.) 0.0000    
F-statistic 7.6586**    
Durbin Watson 1.8042    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
สมการท่ีทดสอบออกมาสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

ROA = -35.970 – 0.002CR – 6.190IT + 0.006RT + 0.002PT – 3.720CC + 2.686SIZE + 1.203D1 – 1.037D2 
 

จากตารางท่ี 3 ตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือ อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ คือ วงจรเงินสด (CC) และตวัแปรแฝง คือ นโยบายการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนแบบเชิงรุก (D2) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปร
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ควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ พบว่า ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนด 
สามารถสรุปผลการทดสอบกบัสมมติฐานได ้ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 

Variable 
สมมติฐานทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

SET 

นยัส าคญัทางสถิติ ทิศทางความสมัพนัธ์  
 

CC - มีนยัส าคญั -  

D2 - มีนยัส าคญั -  

SIZE + มีนยัส าคญั +  

IT - ไม่มีนยัส าคญั -  

RT - ไม่มีนยัส าคญั +  

PT + ไม่มีนยัส าคญั +  

CR - ไม่มีนยัส าคญั -  

D1 + ไม่มีนยัส าคญั +  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง 7 อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี ซ่ึงจะเห็นไดว้่าวงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตามหรืออตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสุดาทิพย ์ปรัชญาสกุล 
(2557) ท่ีกล่าวว่าวงจรเงินสดท่ีสั้น กิจการสามารถขายสินคา้และเก็บหน้ีไดเ้ร็วกว่าการจ่ายหน้ี ซ่ึงแสดงถึงสภาพ
คล่องของกิจการท่ีสูงหรือมีเงินทุนหมุนเวียนตลอด ท าให้ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมข้ึน โดยปกติสามารถจะ
ลดวงจรเงินสดไดด้ว้ยการบริหารองคป์ระกอบของวงจรเงินสด ดงัน้ี ลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีและ
ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้คงคลงัให้เร็วข้ึน และเพ่ิมระยะในการจ่ายหน้ีให้นานข้ึน หรือในทางกลบักนัหาก
ตอ้งการให้วงจรเงินสดยาวข้ึน ตอ้งเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีและระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้าคง
คลงั ส่วนระยะในการจ่ายหน้ีให้ลดลง และตวัแปรแฝงท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการท าก าไร คือ 
นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบเชิงรุก ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หากบริษทัท่ีมี
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบนโยบายเชิงรุก จะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรหรืออตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วมลดลง เน่ืองจากลกัษณะของนโยบายแบบเชิงรุกมกัจะใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นมา
ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนชัว่คราวทั้งหมด ท าให้บริษทัมีความเส่ียงสูงข้ึน และส่งผลให้บริษทัมีสภาพคล่องต ่า 
ทั้งน้ีบริษทัท่ีมีการใชน้โยบายดงักล่าวตอ้งปรับเปล่ียนเป็นนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบอนุรักษนิ์ยม 
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เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรให้เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเถกิงศกัด์ิ ชยัชาญ (2562) ท่ีกล่าว
ว่านโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนแบบอนุรักษนิ์ยม มีผลท าให้ความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน เน่ืองจาก
แต่ละบริษทั ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ มีการเนน้ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนเป็น
จ านวนมาก เ พ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได้เก่ียว และขนาดของกิจการ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญักบัความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุดาทิพย ์ปรัชญาสกุล (2557) แต่สามารถอธิบายสาเหตุไดว้่าบริษทัขนาดใหญ่จะมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
และสามารถสร้างผลก าไรไดดี้กว่าบริษทัท่ีมีขนาดเลก็ แสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีกระแสเงินสดเขา้มาในบริษทัจึงท า
ให้บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน 

การวิจัยคร้ังต่อไป นักวิจัยสามารถศึกษาถึงนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนในประเด็นเพ่ิมเติม ดังน้ี ศึกษาโดยเปล่ียนตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรตาม ท่ีว ัด
ผลตอบแทนการด าเนินงานท่ีเป็นตวัแปรตามตวัอ่ืน เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราก าไรสุทธิ 
เป็นต้น และศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ บริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นต้น 
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แบบจ าลองการจัดหาเงนิทุนโดยการเช่าส าหรับธุรกจิ SME  
Alternative leasing modeling comparison for SME 

 

พลวรรธน์ เศียนเสวี1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Palawat Syenasevi and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16: Leases) ของรถยนต์ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการบนัทึกสินทรัพยอ์ยู่นอกงบดุลมาบนัทึกสินทรัพยอ์ยู่ในงบดุล โดยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 2 
ส่วนคือ วิจัยบริสุทธ์ิท่ีอา้งอิงทฤษฎีผลกระทบมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่าและวิธีการปฏิบติัทางบญัชีท่ีมี
ผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน และวิจยัเชิงปฏิบติัเพ่ือออกแบบแบบจ าลองค านวณทางการเงินในการสนบัสนุน
การตดัสินใจเลือกประเภทของสัญญาเช่า ผลวิจัยพบว่า การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีแบบใหม่ไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น แต่จะส่งผลให้อตัราการหมุนของสินทรัพยเ์พ่ือสร้างรายได้มีค่า
ลดลง และตวัทวีคูณของส่วนผูถื้อหุ้นมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนสามารถลดขั้นตอนการค านวณและช่วย
ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการตดัสินใจเลือกประเภทของสญัญาเช่า 
 
ค ำส ำคัญ: แบบจ ำลองกำรเช่ำ, ประโยชน์ภำษีจำกกำรเช่ำ, ค่ำลดหย่อนภำษีจำกกำรเช่ำ, กำรจัดหำเงินทุน  

 

Abstract  
The objective of this study was to study the effect of new financial reporting standard on leases (TFRS 16: Leases) 
of automotive, which changes the off balance sheet record assets to on the balance sheet record asset. The study 
method is divided into 2 parts: pure research, which refer to the theory of accounting standard on lease and 
accounting practice that affecting financial ratios. And action research to design alternative leasing modeling to 
support the decision in select the type of lease. The research found that the change to the new financial reporting 
standard does not result in a change in the rate of return on equity. Rather, it will result in lower asset turnover 
rates to generate revenue, and increased value of the multiplier of equity. The program created can simplify the 
calculation process and allow more information to user to decide on the appropriate type of lease. 
 
Keywords: Leasing modeling, Leasing benefit, Leasing allowance, Funding  
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบนัปริมาณการใชร้ถยนตมี์แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นอีกหน่ึงปัจจยัขั้นพ้ืนฐาน

ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยขอ้มูลอา้งอิงจากสถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่จากกรมการขนส่งทางบก พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 
2559 – 2563 มีรถยนต์ท่ีจดทะเบียนเฉล่ีย 2.94 ล้านคนัต่อปี และมีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งหมดจ านวน 41.47 ลา้นคนั คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมร้อยละ 1.87 จากปี พ.ศ. 2562 (กรมการ
ขนส่งทางบก, ออนไลน์) ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจนั้นรถยนตถื์อเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้องคก์รธุรกิจเกือบ
ทุกประเภท สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถยนต์สามารถเขา้ไปช่วยส่งเสริมการปฏิบติังาน
ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์ไดใ้นทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวตัถุดิบ สินคา้ หรือแมแ้ต่
แรงงานหรือพนกังาน ส่งผลให้เกือบทุกบริษทัตอ้งมีการจดัหาเงินทุนต่อรถยนตส์ าหรับใชง้านในบริษทั 

การจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกิจกรรมการลงทุนในรถยนต์ขององคก์รนิติบุคคลถือเป็นกิจกรรม
ในการลงทุนท่ีส าคญัประการหน่ึง ไม่ว่าจะจดัหาแหล่งเงินทุนจากส่วนทุนของเจ้าของเองก็ดี หรือจากการก่อหน้ี
จากภายนอกก็ดี ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนของเงินทุนท่ีเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าสูงสุด
ในการลงทุน ซ่ึงจากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปี 2559 – 2563 พบว่าสินเช่ือเช่าซ้ือยานยนต์มี
แนวโน้มเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 สินเช่ือเช่าซ้ือยานยนต์มีมูลค่า 1.18 ลา้นลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 34.57 ของยอดคงคา้งสินเช่ืออุปโภคบริโภค (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ออนไลน์) 

การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการจัดท ารายงานทางการเงินท่ี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2563 เร่ืองสัญญาเช่าจาก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม (TAS 17) หากสัญญาเช่าฉบบันั้นถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ผูเ้ช่าตอ้ง
บนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าไวใ้นงบการเงิน แต่หากถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าจะไม่ถูกบนัทึกไวใ้นงบการเงินของผูเ้ช่า คือจะไปบนัทึกรายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ (TFRS 16) ส่งผลให้ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้ภาระผกูพนัท่ีเกิดสญัญาเช่า
เขา้มาในงบการเงินตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยกิจการผูเ้ช่าจะตอ้งรับรู้สิทธิในการใชท้รัพยสิ์น พร้อมกบั
รับรู้หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าทุกประเภท แต่จะมีขอ้ยกเวน้เพียงแค่สญัญาเช่าท่ีมีอายสุั้นหรืออายสุญัญาเช่าท่ีมี
ระยะเวลานอ้ยกว่า 12 เดือน  

การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ จะท าให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินและอตัราส่วนทางการ
เงินท่ีส าคญัขององค์กร ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงผลกระทบดงักล่าวต่องบการเงินขององคก์รนิติบุคคล จึงน ามาศึกษา
วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว 
ประกอบกบัการพฒันาแบบจ าลองค านวณทางการเงินในการวางแผนทางภาษีส าหรับการบริหารทรัพยสิ์นรถยนต์
ให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด เพ่ือให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีมูลค่าสูงสุด  
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญาเช่าของประเทศไทย (TFRS 16) โดยบญัชีเร่ือง

สญัญาเช่า ฉบบัใหม่ (TFRS 16) มีความแตกต่างกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม (TAS 17) อยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น
ค านิยาม วิธีปฏิบติัทางบญัชีการแสดงรายการในงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การเปรียบเทียบกนัไดแ้ละความโปร่งใสในงบแสดงฐานะการเงิน (ศิริจนัทร์ เหลืองธนหิรัณย,์ 2562) โดยมาตรฐาน
การบญัชีเร่ืองสัญญาเช่าฉบบัใหม่ ก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ เป็นรายการสินทรัพย์และ
ภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาเป็นรายการหน้ีสินจากสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการสญัญาเช่าระยะ
สั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยก าหนดให้ผูเ้ช่าตอ้งน าเสนอ (1) งบแสดงฐานะการเงิน ตอ้งแสดง
รายการสิทธิการใชสิ้นทรัพยเ์ป็นรายการสินทรัพยแ์ยกต่างหากจากสินทรัพยอ่ื์น (2) งบก าไรขาดทุน ตอ้งแสดงดอกเบ้ีย
จ่ายท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าแยกต่างหากจากค่าเส่ือมราคาส าหรับสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์และ (3) งบกระแสเงิน
สด ตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าในกิจกรรมต่าง ๆ ในงบกระแสเงินสด (สภาวิชาชีพบญัชี, 2562) 
โดยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีสามารถแสดงดงัตารางท่ี 1 - 3 

 
ตารางที่ 1 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะทาง
การเงินของผูเ้ช่า 

TAS 17 เร่ืองสัญญาเช่า TFRS 16 
สัญญาเช่าการเงิน* สัญญาเช่าด าเนินงาน ส าหรับทุกสัญญาเช่า 

สินทรัพย ์ สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า 
หน้ีสิน หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
สิทธิหรือภาระผกูพนั 
ที่อยู่นอกงบการเงิน 

- สินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หน้ีสินเก่ียวกบัสัญญาเช่า 

- 

 
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทนุของผูเ้ช่า TAS 17 เร่ืองสัญญาเช่า TFRS 16 
สัญญาเช่าการเงิน* สัญญาเช่าด าเนินงาน ส าหรับทุกสัญญาเช่า 

รายได ้ - - - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

- ค่าเช่า - 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

- -  
↑ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าเส่ือมราคา - ค่าเส่ือมราคา 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ - - ↑ 

ตน้ทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - ↔ 

ก าไรสุทธิ - - - 
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ตารางที่ 3 ผลกระทบต่องบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสด 

ของผูเ้ช่า 
TAS 17 เร่ืองสัญญาเช่า TFRS 16 

สัญญาเช่าการเงิน* สัญญาเช่าด าเนินงาน ส าหรับทุกสัญญาเช่า 
กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

- ค่าเช่า ส าหรับส่วนของดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้ถือ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดส าหรับดอกเบี้ยจ่ายใน TAS 7 เร่ือง
งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทนุ 

- - - 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินตน้และดอกเบี้ยตาม
สัญญาเช่า 

- ส่วนของเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ส าหรับส่วน
ของดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดส าหรับดอกเบี้ยจ่ายใน TAS 7 เร่ือง งบกระแส
เงินสด) 

 
2.1.2 ทฤษฎีอตัราส่วนทางการเงิน คือ อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สภาพการเงินขององค์กร สามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน (Debt 
Management Ratios) และอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศเร่ืองสญัญาเช่า (IFRS 16) รูปแบบใหม่อาจส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงินของ
บริษทั ดงัตารางท่ี 4 (Meryem, 2016) 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรและทฤษฎีอตัราส่วนทางการเงิน  

รายการทางบญัชีและอตัราส่วนทางการเงิน ผลกระทบท่ีคาด
วา่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(Leverage Ratio) 

 กิจการมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนและคาดวา่ส่วนของเจา้ของจะลดลง 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
(Interest Coverage Ratio) 

อาจจะข้ึนหรือ
ลงก็ได ้

EBITDA จะเพ่ิมพอๆกบัการท่ีดอกเบ้ียเพ่ิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนนั้นก็
ข้ึนกบัลกัษณะเง่ือนไขโดยรวมของกลุ่มสญัญาเช่าต่างๆของกิจการ 

อตัราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)  กิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมในขณะท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนยงัมีเท่าเดิม 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย ์(Asset 
Turnover Ratio) 

 สินทรัพยจ์ากการเช่าจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยร์วม 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้และตน้ทุนทางการเงิน / 
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT / Operating 
Profit) 

 ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนมีค่านอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีน าออกไป 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และตน้ทุน
ทางการเงิน (EBITDA) 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินถูกน าออกไป 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ (Profit or Loss) อาจจะข้ึนหรือ
ลงก็ได ้

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเง่ือนไขของกลุ่มสญัญาเช่าและอตัราภาษีเงินได ้

ก าไรต่อหุ้น (EPS) อาจจะข้ึนหรือ
ลงก็ได ้

ข้ึนอยูก่บัผลการทบของก าไรหรือขาดทุนซ่ึงก็ข้ึนกบัลกัษณะเง่ือนไขของกลุ่ม
สญัญาเช่าและอตัราภาษีเงินได ้

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยด์ าเนินงาน 
(ROCE) 

อาจจะข้ึนหรือ
ลงก็ได ้

ข้ึนอยูก่บัผลกระทบของก าไรหรือขาดทุนซ่ึงก็ข้ึนกบัลกัษณะเง่ือนไขของกลุ่ม
สญัญาเช่าต่างๆ ของกิจการ แต่ถา้หากไม่มีผลกระทบดงักลา่วเกิดข้ึน ROE จะ
เพ่ิมข้ึนเพราะส่วนของเจา้ของจะลดลง 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating 
Cash Flow) 

 เน่ืองจากในส่วนของ lease payments จะถูกยา้ยไปท่ีส่วนของการจดัหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 
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2.1.3 ประเภทของสัญญาเช่าเงนิทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ไดเ้ปล่ียนช่ือ Financial 

Lease จากเดิม “สญัญาเช่าทางการเงิน” เป็น “สญัญาเช่าเงินทุน” ซ่ึงใชส้ าหรับสญัญาเช่าทุกประเภท  
(1) การเช่าซ้ือยานยนต์ (Hire Purchase) เป็นรูปแบบท่ีผู ้ให้กู้จะให้สินเช่ือแก่ผู ้เช่าซ้ือเพ่ือซ้ือรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ โดยผูใ้ห้กู้จะยงัคงความเป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์จนกว่าผูกู้ ้ไดช้ าระค่างวดครบตาม
จ านวนและระยะเวลาท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาเช่าซ้ือ โดยกรรมสิทธ์ิในสินคา้จะตกเป็นของผูเ้ช่าซ้ือเม่ือครบสัญญา 
โดยปกติมกัอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียแบบเงินตน้คงท่ี (Flat Rate) ในการท าสัญญาผ่อนช าระต่อเดือน ซ่ึงค านวณดอกเบ้ีย
จากเงินตน้เตม็จ านวนตลอดอายสุญัญา โดยผูกู้จ้ะจ่ายดอกเบ้ียพร้อมเงินกูเ้ท่ากนัทุกงวด ส่วนใหญ่จะมีอายสุญัญา 1 – 
5 ปี และผูกู้ม้กัจ่ายเงินดาวน์ขั้นต ่าร้อยละ 20 – 30 ในปัจจุบนั ผูใ้ห้บริการธุรกิจเช่าซ้ือยานยนต์ในไทยประกอบดว้ย  
สถาบนัการเงิน Captive finance และ Non-banks (ตลบัลกัขณ์ ธนดิษฐสุ์วรรณ, 2560) 

(2) สัญญาเช่าแบบลีสซ่ิง (Leasing) หรือสัญญาเช่าท่ีให้สิทธิผูเ้ช่าในการเลือกซ้ือทรัพย์สินท่ีให้เช่าเม่ือครบ
ก าหนดสัญญา โดยภาระภาษีของสัญญาลีสซ่ิงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง สัญญาลีสซ่ิง (ช่วงท่ีเช่า) จะมีภาระภาษี
เหมือนกับสัญญาเช่าทรัพย์สินทัว่ไป และสัญญาลีสซ่ิง (ช่วงท่ีซ้ือขาย) จะมีภาระภาษีเหมือนกับสัญญาซ้ือขาย
ทรัพย์สินทัว่ไป ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของสัญญาลีสซ่ิงออกเป็น 2 ประเภทคือ การเช่าทางการเงินหรือเช่า
ทรัพยสิ์นประเภททุน (Financial Lease) เป็นสัญญาท่ีผูใ้ห้เช่าหรือบริษทัเงินทุนสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูเ้ช่าหรือ
ผูป้ระกอบการ และการเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) เป็นสญัญาท่ีผูใ้ห้เช่าให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานหลายๆ อย่างท่ีเก่ียวเน่ืองกนั โดยให้ผูเ้ช่ามีสิทธิใชท้รัพยสิ์นได ้และผูเ้ช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได ้(รัฐ
วุฒิ จิตร์ชนะ, 2563) 

 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
ศิรักษ์ สุขวิบูลย ์(2559) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่ามาบงัคบัใช ้ ต่อการประเมินความสามารถในการพยากรณ์ก าไร และการ
ประเมินความเส่ียงทางด้านการเงินของผูใ้ช้งบการเงิน โดยจะศึกษาในรูปแบบของงานวิจยัเชิงทดลองแบบ 3x2 
Mixed design โดยมีตวัแปรอิสระท่ีตอ้งการศึกษาแบบ Between-subject design 3 ตวัคือ 1) งบการเงินจดัท าตาม IAS 
17 2) งบการเงินจดัท าตาม IAS 17 พร้อมขอ้มูลกระทบยอดรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3) งบการเงินจดัท า
ตาม IFRS 16 และแบบ Within-subject design 2 ตวัคือ ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัในบริษทั โดยแบ่งเป็นนกัลงทุนใน
หุ้นสามญั (Equity Provider) กบั นายธนาคารฝ่ายสินเช่ือ (Debt Provider) โดยผลวิเคราะห์พบว่างบการเงินท่ีจัดท า
ตามมาตรฐานฉบับใหม่จะท าให้งบการเงินมีความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินทั้งในเร่ืองของการประเมินความสามารถในการพยากรณ์ก าไร และการประเมินความ
เส่ียงทางดา้นการเงิน กล่าวคือผูใ้ชง้บการเงินมีขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการประเมินให้ตรง
กบัความเป็นจริงมากข้ึน 
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2.3 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) 

ดว้ยการวิจยับริสุทธ์ิ (Pure Research) ศึกษาทฤษฎีและสูตรท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีส่งผลกระทบมาตรฐานการบญัชีเร่ือง
สญัญาเช่าท่ีเป็นตน้ทุนของกิจกรรมการลงทุนในรถยนต ์ควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปฏิบติั (Action Research) ในการ
พฒันาแบบจ าลองในการวางแผนทางภาษีส าหรับการบริหารทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุดตามสัญญา
เช่าแต่ละประเภท 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีต่องบการเงินขององค์กรบนพ้ืนฐานของ 
Wealth Maximization จากสมการอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น บนสมมุติฐาน รายไดข้ององค์กร ส่วน
ของผูถื้อหุ้น และก าไรของบริษทั เป็นตวัแปรควบคุมท่ีคงท่ี 

 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =
ก าไรสุทธิ

ส่วนของผูถื้อหุน้
=  

ก าไรสุทธิ
รายไดจ้ากการขาย

 x 
รายไดจ้ากการขาย
สินทรัพยร์วม

  x 
สินทรัพยร์วม

ส่วนของผูถื้อหุน้
  

 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาในกรณีท่ีองค์กรนิติบุคคลได้รับผลกระทบจากสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึน องค์กรนิติบุคคลจะมี

แนวทางบริหารจดัการเลือกประเภทสญัญาเช่าประเภทใด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางดา้นภาษี และดอกเบ้ียจ่าย 
เพ่ือให้เกิดผลก าไรต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด และรักษากระแสเงินสดขององค์กรให้มากท่ีสุด และท าการ
ออกแบบแบบจ าลองค านวณทางการเงินในการสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกประเภทของสญัญาเช่า และระยะเวลา
ในการลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในรถยนต ์

 

4. ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีต่องบการเงินของ

องค์กร พบว่า บนสมมติฐาน รายไดข้ององคก์ร ส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรของบริษทั เป็นตวัแปรควบคุมท่ีคงท่ี 
จะไม่เกิดผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่าต่อความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้น (Return On Equity) โดย
สัดส่วนของสินทรัพยร์วมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพราะมาตรฐานการบญัชีต่องบการเงินแบบใหม่นั้นจะส่งผลกระทบ
เฉพาะ อตัราการหมุนของสินทรัพย์เพ่ือสร้างรายได้ (Total Asset Turnover) และตวัทวีคูณของส่วนผู้ถือหุ้น 
(Equity Multiplier) โดยเม่ือท าการบนัทึกบญัชีแบบใหม่หรือมีการบนัทึกสินทรัพยเ์พ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไข

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัเดิม 

สัญญาเช่า TAS 17 

ผลกระทบมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัใหม่ 

สัญญาเช่า TFRS 16 

บงัคบัใช ้

1 มกราคม พ.ศ. 2563 

แบบจ าลอง ค านวณ
ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า

เงินทุน และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 
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แบบใดก็ตาม ไดแ้ก่  ส่งผลให้อตัราการหมุนของสินทรัพยเ์พ่ือสร้างรายได ้มีค่าน้อยลงในทุกกรณี ส่วนตวัทวีคูณ
ของส่วนผูถื้อหุ้นจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนกลบักนัของอตัราการหมุนของสินทรัพยท่ี์ลดลง ท าให้เม่ือน ากลบัมา
ค านวณความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นแลว้ไดค้่าท่ีเท่าเดิม (ดงัตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีต่องบการเงินขององคก์ร 

สมการ เง่ือนไขเพ่ิมสินทรัพย ์
สินทรัพย ์ ตวัแปรควบคุม 

Net Profit 
Margin 

Total Asset 
Turnover 

Equity 
Multiplier 

ROE 

บนัทึกเพ่ิม 
สินทรัพย์

เดิม 
รวม ก าไร 

รายได้
องคก์ร 

ส่วน 
ผูถื้อหุ้น 

    

1.1 ก่อนบนัทึกแบบใหม่* 0 200,000 200,000 500,000 1,000,000 400,000 0.50 5 0.50 1.25 
1.2 15% ของรายได*้* 150,000 200,000 350,000 500,000 1,000,000 400,000 0.50 2.86 0.88 1.25 
1.3 30% ของรายได*้* 300,000 200,000 500,000 500,000 1,000,000 400,000 0.50 2 1.25 1.25 
1.4 เพ่ิมแบบค่าคงท่ี** 257,500 200,000 457,500 500,000 1,000,000 400,000 0.50 2.19 1.14 1.25 
2.1 ก่อนบนัทึกแบบใหม่* 0 400,000 400,000 300,000 1,500,000 200,000 0.20 3.75 2.00 1.50 
2.2 15% ของรายได*้* 225,000 400,000 625,000 300,000 1,500,000 200,000 0.20 2.4 3.13 1.50 
2.3 30% ของรายได*้* 450,000 400,000 850,000 300,000 1,500,000 200,000 0.20 1.76 4.25 1.50 
2.4 เพ่ิมแบบค่าคงท่ี** 257,500 400,000 657,500 300,000 1,500,000 200,000 0.20 2.28 3.29 1.50 

 
 

สรุป           

* ก่อนการบนัทึกทรัพยสิ์นแบบใหม่ TFRS 16, หรือท าการบนัทึกทรัพยสิ์นรูปแบบเดิม TAS17 
** เม่ือมีการบนัทึกทรัพยสิ์นแบบใหม่ TFRS 16 คือ บนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าไวใ้นงบการเงิน 

 
โดยท่ีสดัส่วนของอตัราการหมุนของสินทรัพยเ์พ่ือสร้างรายไดท่ี้ลดลงภายหลงัการใชม้าตรฐานการบญัชีต่องบ

การเงินรูปแบบใหม่นั้นจะช่วยให้ผูท่ี้ท าการลงทุนสามารถพิจารณาประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่
ไดถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากในอดีตแต่ละบริษทัจะมีนโยบายการครอบครองสินทรัพยท่ี์ไม่เหมือนกนั บางบริษทั
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นของตนเอง ในทางกลบักนับางบริษทัเลือกท่ีจะเช่าซ่ึงไม่ตอ้งท าการแสดงเป็นสินทรัพยอ์ย่างเช่น
ในปัจจุบนั ท าให้มูลค่าท าให้สินทรัพยท่ี์แสดงมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง และเม่ือน ามาค านวณจะเกิดอตัราการ
หมุนของสินทรัพย์เพ่ือสร้างรายได้สูงกว่าความเป็นจริง ยิ่งหากบริษทัดงักล่าวเลือกใช้การเช่าในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดก็จะยิ่งท าให้อตัราการหมุนของสินทรัพยสู์งผิดปรกติได้ นอกจากน้ียงัพบว่า ผลกระทบจาก
มาตรฐานการบญัชีต่องบการเงินจะท าให้สัดส่วนของตวัทวีคูณของส่วนผูถื้อหุ้นมีค่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายถึงความ
คุม้ค่าว่าในเงินท่ีลงทุนในสินทรัพยท์ั้งหมดมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงไป
ของสดัส่วนตวัแปรต่างๆ นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้  

ส่วนท่ี 2 แบบจ าลองค านวณทางการเงินในการสนับสนุนการตดัสินใจเลือกประเภทของสัญญาเช่า และ
ระยะเวลาในการลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในรถยนต์ เป็นแบบจ าลองท่ีผูวิ้จยั
จดัท าข้ึนส าหรับสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกประเภทของสัญญาเช่า โดยพฒันาข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีเร่ือง
สัญญาเช่า TFRS16 และประมวลรัษฎากร ซ่ึงผูวิ้จัยจะน าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์และการบัญชีเข้ามาร่วม
ประยุกต์ใชใ้นการแจกแจงและจ าแนกขอ้มูลส าคญัให้ผูใ้ชง้านไดรั้บทราบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในด้านต่างๆ ของสัญญาเช่าแต่ละประเภท ส าหรับให้ผูใ้ช้งานแบบจ าลองค านวณทางการเงินสามารถ
ตดัสินใจเลือกประเภทของสญัญาเช่าท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการได ้โดยแบบจ าลองค านวณทางการเงินถูกจัดท า
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ข้ึนในโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงใชสู้ตรค านวณหรือฟังก์ชัน่ต่างๆในการวิเคราะห์ ซ่ึงมีขอ้ดีในเร่ืองของความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานของผู้ใช้ สามารถปรับแต่งหรือก าหนดค่าต่างๆ ตามท่ีตนต้องการได้โดยอิสระ โดย
แบบจ าลองได้ท าการเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยแบบจ าลองจะแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย (ดงัภาพท่ี 1)  

(1) เง่ือนไขไฟแนนซ์เบ้ืองตน้ ซ่ึงจะประกอบดว้ย รายละเอียดเก่ียวกบัรถยนต์ เช่น ราคารถยนต์ รายละเอียด
เก่ียวกบัเงินดาวน์/เงินมดัจ า ระยะเวลาผอ่นช าระ อตัราดอกเบ้ียประเภทต่างๆ  และค่าธรรมเนียมสินเช่ือ เป็นตน้ 

(2) ผลกระทบต่องบแสดงสถานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ซ่ึงจะประกอบดว้ย ผลกระทบต่องบแสดง
สถานะทางการเงิน เช่น สินทรัพยท่ี์ซ้ือเพ่ิมข้ึน ภาษีซ้ือ (เงินดาวน์/เงินวางประกนั) ภาษีซ้ือรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน และ
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดัจ่ายเพ่ิมข้ึน เป็นต้น และผลกระทบต่อบญัชีทางภาษี เช่น ค่างวด ค่าเส่ือมราคาตามประมวล
รัษฎากร ท่ีน าไปเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี ค่าเช่าตามประมวลรัษฎากร บนัทึกค่าใชจ่้ายไดต้ามกฎหมายภาษี และค่า
เส่ือมราคาค่าซากรถยนตต์ามประมวลรัษฎากร เป็นตน้ 

(3) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแต่ละสัญญา ซ่ึงจะประกอบดว้ย กระแสเงินสดจ่าย ค่าเส่ือมราคา สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

การใช้งานเครืองมือค านวณทางการเงินในการสนับสนุนการตดัสินใจเลือกประเภทของสัญญาเช่า และ
ระยะเวลาในการลงทุนท่ีเหมาะสม ผูใ้ชง้านจะตอ้งรู้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัรถยนตท่ี์ตนมีความตอ้งการจะท าสัญญา 
ไดแ้ก่ ราคารถยนต ์จ านวนเงินดาวน์/เงินมดัจ า ระยะเวลา และอตัราดอกเบ้ีย และท าการกรอกขอ้มูลส าคญัทั้งหมด 
ลงในช่องสีเหลือง โดยท่ีช่องอ่ืนนอกเหนือจากสีเหลืองผูวิ้จยัจะท าการ Protect ไวเ้พ่ือไม่ให้ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขสูตร
หรือปรับเปล่ียนแก้ไขค่าได ้ซ่ึงภายหลงัการกรอกค่าขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมด แบบจ าลองก็จะท าการค านวณค่าทุก
อยา่งโดยอตัโนมติั โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงอยูใ่นส่วนของการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแต่ละสญัญา แสดง
ออกมาเป็นรายการต่างๆ เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถพิจารณาผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละรูปแบบสัญญา ว่ารูปแบบใด
เหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพคล่องของตนเองมากท่ีสุด 

 

 
 
ภาพที่ 1 เคร่ืองมือค านวณทางการเงินในการสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกประเภทของสญัญาเช่า และระยะเวลาใน
การลงทุนท่ีเหมาะสม 

 

Input: รถยนตน์ ัง่ไมเ่กนิ 10 ทีน่ ัง่ Output: รถยนตน์ ัง่ไมเ่กนิ 10 ทีน่ ัง่

รายละเอยีดรถยนต ์(Vehicle Details) สรปุผลการค านวน สญัญาเงนิกู ้ สญัญาขายและเชา่/เชา่ซือ้กลบั สญัญาเชา่ซือ้* สญัญาเชา่ซือ้แบบบอลลนู* สญัญาเชา่** สญัญาเช่าแบบลสีซิง่***

ราคารถยนต์ 1,000,000.00  บาท Commercial Loan Sales and Lease back Hire Purchase Hire Purchase with Balloon Rent Financial Lease

รวมภาษมีลูคา่เพิม่ คา่ใชจ้า่ยทางบญัชี

เงนิดาวน ์/ เงนิวางประกนั 200,000.00     บาท ดอกเบีย้จา่ย 124,411.25          130,860.05                    93,457.85            247,569.94                           18,691.56 151,270.85               บาท

โดยปกตเิงนิดาวนข์ ัน้ต า่ 20% คา่เสือ่มราคา 934,579.44          934,579.44                    934,579.44          934,579.44                         934,579.44 934,579.44               บาท

อตัราภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % คา่ธรรมเนยีมการกู ้ 5,000.00              10,000.00                      5,000.00              3,000.00                                            -   5,000.00                   บาท

ภาษซีือ้ตอ้งหา้มไมส่ามารถเคลมได้
ภาษซีือ้ตอ้งหา้มตามประกาศ

อธบิดกีรมสรรพากร (ฉบบัที ่42)
74,129.31            144,580.51                    71,962.71            82,750.62                             66,729.00 76,009.71                 บาท

โหมดการช าระเงนิงวดแรก 0 รวมคา่ใชจ้า่ยทางบญัชี 1,138,120.00       1,220,020.00                 1,105,000.00       1,267,900.00            1,020,000.00       1,166,860.00            บาท

ตน้งวด = 1, ปลายงวด = 0 คา่ใชจ้า่ยทางภาษี

อตัราภาษนีติบิคุคล 20 % คา่งวด (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 872,074.80          878,523.60                    841,121.40          995,233.49               953,271.00          898,934.40               บาท

คา่เสือ่มราคา/คา่เชา่ ตามประมวล

รษัฎากร
1,000,000.00       1,000,000.00                 1,000,000.00       1,000,000.00            1,020,000.00       961,860.00               บาท

สญัญาเงนิกู ้(Commercial Loan)
บนัทกึคา่ใชจ้า่ยไดต้ามกฎหมาย

ภาษี
872,074.80          878,523.60                    841,121.40          995,233.49               1,020,000.00       961,860.00               บาท

ระยะเวลาผอ่นช าระ 60                   เดอืน
คา่เสือ่มราคาจากการใชส้ทิธซิือ้

รถยนตเ์มือ่ครบก าหนดตามสญัญา
200,000.00               บาท

รวมคา่ใชจ้า่ยตามกฎหมายภาษี 872,074.80          878,523.60                    841,121.40          995,233.49               1,020,000.00       1,161,860.00            บาท

อตัราดอกเบีย้ 6.23 %

อตัราดอกเบีย้ลดตน้ลดดอกตอ่ปี สทิธปิระโยชนท์างภาษนีติบิคุคล 174,414.96          175,704.72                    168,224.28          199,046.70               204,000.00          232,372.00               บาท
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือค านวณทางการเงินเม่ือก าหนดมูลค่ารถยนต ์1,000,000 บาท เงินดาวน์ 200,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 และอตัราภาษีร้อยละ 20 โดยเลือกสัญญาเช่าแบบลีสซ่ิงท่ีมีเง่ือนไข คือ ระยะเวลาเช่า 60 
เดือน อตัราดอกเบ้ียลดตน้ลดดอกร้อยละ 7.5 ต่อปี ค่าธรรมเนียมการกู ้5,000 บาท และมูลค่าซากเม่ือส้ินสุดสัญญา 
200,000 บาท สรุปไดว้่าในการเลือกสัญญาแบบเช่าลีสซ่ิง มีค่าใชจ่้ายทางบญัชีรวม 1,166,860 บาท ค่าใชจ่้ายตาม
กฎหมายภาษีรวม 1,161,860 บาท และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมทั้งหมด 232,372 บาท ซ่ึงจะตอ้งน าสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บจากการค านวณไปเปรียบเทียบกบัสญัญารูปแบบอ่ืนเพ่ือคน้หาวิธีการท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
สามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีแบบใหม่ (TFRS 16) ส่งผลให้ตอ้งบนัทึกสินทรัพย์

ท่ีเคยอยู่นอกงบแสดงฐานะทางการเงิน คือ สัญญาเช่าด าเนินงานลงมาในงบแสดงฐานะทางการเงิน ท าให้มูลค่า
สินทรัพยภ์ายในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท าให้อตัราส่วนทางการเงิน มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  

1) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าเท่าเดิม ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากการบนัทึกงบแสดงฐานะทาง
การเงินแบบเดิม  

2) อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Total Asset Turnover) มีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัการบนัทึกงบแสดงฐานะ
ทางการเงินแบบเดิม 

3) ตวัทวีคูณของส่วนผูถื้อหุ้น (Equity Multiplier) มีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการบนัทึกงบแสดงฐานะทาง
การเงินแบบเดิม 

4) ความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นหรืออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเท่าเดิม ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง
ไปจากการบนัทึกงบแสดงฐานะทางการเงินแบบเดิม 

โดยการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนของสินทรัพย ์ถือเป็นจุดเด่นของการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี
เป็นรูปแบบใหม่ ท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้สนใจซ้ือหุ้นสามารถพิจารณาประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยท่ี์
กิจการมีอยูไ่ดถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีรูปแบบเดิมไม่บนัทึกทรัพยสิ์นรถยนตป์ระเภทเช่า จึง
ท าให้อตัราการหมุนของสินทรัพยเ์พ่ือสร้างรายของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจโดยการเช่ารถยนตเ์พ่ือใชง้านมีสดัส่วนท่ี
สูงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวจะท าให้มาตรฐานการบญัชีแบบใหม่ (TFRS 16) มีการแสดงบญัชีท่ีมี
ความถูกตอ้งกบัความเป็นจริงมากกว่ารูปแบบเดิมและเกิดความเส่ียงน้อยลงส าหรับผูท่ี้ท าการอ่านงบการเงินเพ่ือ
ท าการลงทุน สอดคลอ้งกบั (ศิรักษ ์สุขวิบูลย,์ 2559) ท่ีระบุว่า งบการเงินแบบเดิม (IAS17) จะไดรั้บการประเมินว่า
มีความเส่ียงสูงและมีความเป็นไปไดท่ี้จะอนุมติัเงินต ่ากว่างบการเงินท่ีจดัท าตามมาตรฐานฉบบัใหม่ (IFRS 16) แต่
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีเป็นแบบใหม่ (IFRS 16) ท่ีส่งผลให้อตัราการหมุนของสินทรัพยเ์พ่ือสร้าง
รายไดมี้ค่าลดลง อาจส่งผลให้แรงจูงใจต่อนกัลงทุนท่ีพิจารณางบการเงินในการลงทุนเลือกลงทุนนอ้ยลงดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิและอตัราการเปลีย่นแปลงราคา
หลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index 

The Relationship between Financial Ratios and The Rate of Change in The 
Price of Securities in The SET 50 Index 

 

พัชรพรรณ ภัทรมณพีงศ์1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Phatcharaphan Phattaramaneepong and Phusit Wonglorsaichon 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) จ านวน 31 บริษทั เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 งานวิจยัน้ี
ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน โดยแบ่งการวิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมานเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1.) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Correlation 
Analysis)  แบบวิธี Pearson Correlation  2.) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05  อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี  (Price to Book 
Value: P/BV)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index 
ในส่วนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ  (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio)  อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์  (Return On Assets : ROA)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index และ อัตราส่วนก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  อ ัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม  (Total Assets Turnover)  มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญกับอัตราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index 
 
ค ำส ำคัญ: อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้ำของ, อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์,  
อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำหุ้นทำงบัญชี, อัตรำกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index 
 

Abstract 
The purpose of this study were to explore the relationship between financial ratios and the rate of change in the 
price of securities in the SET 50 Index group listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). 
The sample consisted of  31 companies listed in the SET, obtaining by collecting secondary data on quarterly basis 
from Quarter 3, 2015 to Quarter 2, 2020.  There are 2 types of statistical analysis used in this research which are 
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Descriptive Statistics and Inferential Statistics. The inferential statistics can be divided into 2 categories as follow  
(1)  Correlation Analysis : Pearson Correlation  (2)  Multiple Regression Analysis 
The study revealed that at significant level of 0.05  (1)  Debt to Equity Ratio (D/E) and Return on Assets (ROA) 
have an opposite relationship toward the rate of change in the price of securities in the SET 50 Index 
(2)  Price to Book Value (P/BV)  has a similar relationship toward the rate of change in the price of securities in 
the SET 50 Index and (3) Net Profit Margin and Total Assets Turnover have no relationship with the rate of change 
in the price of securities in the SET 50 Index. 
 
Keywords: Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Price to Book Value, The Rate of Change in The Price of 
Securities in The SET 50 Index 
 

บทน า 
 

“ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นตลาดทุนท่ีส าคญัท่ีท าหน้าท่ีอ  านวยความสะดวกและส่งเสริมการ
ระดมทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน
หลกัทรัพยต่์างๆ เช่น หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นต้น ปัจจุบนัมีผูส้นใจเข้ามาลงทุนเป็น
จ านวนมาก  

โดยคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลตอบแทนทั้งจากก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ เงินปันผล แต่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลกัทรัพยข้ึ์นอยูก่บัปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะอตัราส่วนทางการเงินถือเป็นส่ิงส าคญัในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนในหลกัทรัพยแ์ต่ละบริษทัซ่ึงผูล้งทุนมกัใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ในการน้ีหากพิจารณา
ถึงหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรกๆ คือ หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของ SET มากท่ีสุด และหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index นั้น 

โดยส่วนมากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบนัรวมถึงนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นหลักทรัพย์ท่ีได้ผ่านเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดทุกประการถือว่าผล
ประกอบการของบริษทัและนโยบายต่างๆของบริษทัในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 Index นั้นถือว่ามีผลประกอบการ
ดีและมีรายไดท่ี้มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

เม่ือกล่าวถึงขอ้มูลท่ีส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index คือ ข้อมูลภายใน 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัมากท่ีนกัลงทุนใชใ้นการศึกษาเพ่ือพิจารณาตดัสินใจลงทุน หาก
อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index สามารถ
น ามาคาดการณ์ทิศทางการลงทุนและสามารถน ามาเป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 
50 Index  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผูล้งทุนท่ีไดศึ้กษางานวิจยัน้ีสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นประโยชน์
ในการคดัเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้พอร์ตการลงทุนเพ่ือให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนตามท่ีผูล้งทุนคาดหวงัได้ 

2. ผูศึ้กษางานวิจยัน้ีสามารถน าขอ้มูลและทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาไปปรับใช้กบัการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้เขา้กบั
สถานการณ์ปัจจุบนัและสามารถน าข้อมูลท่ีไดรั้บจากผลการวิจยัน้ีไปประกอบการวางแผนด้านการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนตามท่ีไดค้าดหวงัไวไ้ด้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัหน้ีสินรวม กบั ส่วนของเจา้ของ ถา้หากกิจการ
มีโครงสร้างทางการเงินจากหน้ีสินท่ีต ่าจะมีความเส่ียงน้อยเน่ืองจากมีการช าระเงินต้นและดอกเบ้ียน้อย ถา้หาก
กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจ้าของสูง อาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีให้กบัเจ้าหน้ีได้ซ่ึงมี
ความเส่ียงสูงท าให้นกัลงทุนกลวัท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทันั้นซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบั
รูปแบบและลกัษณะการลงทุนของนกัลงทุนดว้ย (นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์, 2557) 

แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์ต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์(แก้วมณี อุทิรัมย,์ 2556) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกนัหรือทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนไดใ้ชข้อ้มูลอตัราส่วนน้ีประกอบการพิจารณา
เร่ืองความเส่ียงของบริษทัท่ีนักลงทุนสนใจลงทุนอีกทั้งเป็นอตัราส่วนท่ีสะท้อนถึงโครงสร้างการเงินของบริษทั 
(กญัญารัตน์ กิตติสนธิรักษ,์ 2562) 

 
2. อตัราส่วนก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลก าไรสุทธิกบัยอดขาย ท าให้ทราบถึงความสามารถใน

การท าก าไรสุทธิของกิจการภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทุกอย่างแลว้ อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรค่ายิ่งสูงยิ่ง
ดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้าย
ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี (ธญัญภ์ทัท ์ศกัดาเดชาเรืองศรี, 2558) 

(สินี ภาคยอ์ุฬาร, 2558) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษา
อตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 6 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบญัชี อตัราก าไรสุทธิ อตัราเงินปันผลตอบแทน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์โดยพบว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัในทิศทาง
เดียวกนั หมายความว่า ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่าเพ่ิมมากข้ึน ราคาหลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็น
ว่านกัลงทุนใชข้อ้มูลอตัราส่วนก าไรสุทธิเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความสามารถในการท าก าไรของบริษทัอีกทั้ง
เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุนจึงส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
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3. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ เป็นอตัราส่วนท่ีใชแ้สดงความสามารถในการท าก าไรเทียบกบัสินทรัพยร์วม
เฉล่ีย ซ่ึงสินทรัพยท่ี์บริษทัมีอยู่นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนกลบัมาเป็นก าไรสุทธิมากน้อยเพียงใด ถา้หากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีค่าสูง แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมสูงและใช้
สินทรัพยท่ี์บริษทัมีอยูไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้หากอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีค่าต ่า แสดงให้เห็นว่าบริษทั
ใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูไ่ดไ้ม่เตม็ท่ีหรือใชสิ้นทรัพยย์งัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (ปทุมวดี พรอิสระเสรี, 2558) 

นอกจากนั้นงานวิจยัท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย์โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็นหน่ึงในตวัแปรอิสระท่ีใช้ท าการศึกษา พบว่า อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สามารถน ามาใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้ เน่ืองจากอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนท่ีคาดหมายซ่ึงสามารถส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงนกัลงทุนมกัใชอ้ตัราส่วนทางการเงินน้ีมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดัผลการด าเนินงาน ท าให้นกัลงทุน
สามารถน าอตัราส่วนน้ีมาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ (แก้วมณี อุทิรัมย ,์ 2556)  (นนัทนา ศรี
สุริยาภรณ์, 2557) 

 
4. อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม เป็นอตัราส่วนท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายกบัสินทรัพย์

รวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์บริษทัมีอยู่สามารถสร้างกลบัมาเป็นยอดขาย
ให้กบักิจการไดม้ากน้อยเพียงใด อตัราส่วนน้ีค่ายิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงการท่ีบริษทัใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างกลบัมาเป็นยอดขายให้กบับริษทัไดเ้ป็นอย่างดี ในทางตรงกนัขา้มถา้อตัราส่วนน้ีค่ายิ่งต ่า
ยิ่งไม่ดี แสดงให้เห็นถึงการท่ีบริษทัใชสิ้นทรัพย์ท่ีมีอยู่ไม่เต็มท่ีและสร้างยอดขายให้บริษทัได้น้อย (ปทุมวดี พร
อิสระเสรี, 2558) 

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยส่วนมากผลการศึกษาของอตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม กล่าวว่า อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์สามารถ
กล่าวได้ว่า อ ัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ถึงแม้จะเป็นอัตราส่วนหน่ึงท่ีใช้ว ัดความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแต่ในด้านของการน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาการลงทุนนกัลงทุนอาจไม่ได้
น ามาเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์ (แกว้มณี อุทิรัมย,์ 2556) (ธญัญภ์ทัท ์ศกัดาเด
ชาเรืองศรี, 2558) (นิชุดา จอเจริญรักษ์, 2558) (ปทุมวดี พรอิสระเสรี, 2558) (อนุวตัร รองเงิน, 2559) (กญัญารัตน์ 
กิตติสนธิรักษ,์ 2562) 

 
5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี เป็นอตัราส่วนท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้น

สามญัต่อมูลค่าบญัชีทางหุ้นสามญั ซ่ึงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี บอกให้ทราบว่าราคาหลกัทรัพย ์ณ 
ขณะนั้นสูงเป็นก่ีเท่าของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น ถา้หากอตัราส่วนน้ีมีค่าสูงแสดงให้เห็นว่าผูล้งทุนมองเห็นแนวโน้ม
ในอนาคตว่าบริษทัมีการเติบโตมากพอจนมีก าไรสะสมท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในอนาคต ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้อตัราส่วนน้ีมีค่าต ่าแสดงให้เห็นว่าผูล้งทุนมองเห็นว่าบริษทัมีความสามารถในการท าก าไรต ่าลง ท าให้
เกิดการขาดทุนส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง (นิชุดา จอเจริญรักษ,์ 2558) 

จากการทบทวนวรรณของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าการศึกษาอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีกบัราคา
หลกัทรัพยใ์นหลากหลายอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีความสัมพนัธ์
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หรือส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมาก เน่ืองมาจากเป็นอตัราส่วนท่ีนกัลงทุนให้ความส าคัญมาก
ท่ีสุดเพราะว่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีสามารถสะท้อนความคาดหวงัของนักลงทุนในตลาด
เก่ียวกบัอตัราการเติบโตของก าไรของบริษทัในอนาคตเม่ือบริษทัมีก าไรสุทธิส่งผลท าให้ก าไรสะสมเพ่ิมมากข้ึนตาม
ไปด้วยท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจในบริษัทนั้นและตดัสินใจลงทุนจึง
สะทอ้นถึงราคาหลกัทรัพยใ์ห้เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย (แก้วมณี อุทิรัมย,์ 2556) (สินี ภาคยอ์ุฬาร, 2558) (นิชุดา จอ
เจริญรักษ,์ 2558) (ปทุมวดี พรอิสระเสรี, 2558) (กญัญารัตน์ กิตติสนธิรักษ,์ 2562) 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าอตัราส่วนทางการเงินมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ไดด้งัน้ี 

 
                      ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

    
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเก็บขอ้มูลรายไตร
มาส ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 โดยการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์ติดอนัดบัใน 
SET 50 Index ตลอด 5 ปี ท่ีผา่นมา และคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินครบถว้นสามารถน ามา
วิเคราะห์ผลไดโ้ดยบริษทัท่ีมีขอ้มูลทางการเงินครบถว้นมีจ านวนทั้งส้ิน 31 บริษทั มีจ านวน 20 ไตรมาส จ านวน 
620 ชุดขอ้มูล เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีขอ้ก าหนดในการส่งงบการเงินของบริษทัท่ีอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยต์อ้งจดัส่งงบการเงินเป็นรายไตมาสและตอ้งจดัส่งงบการเงินภายใน 45 วนันบัตั้งแต่วนัสุดทา้ยของไตร
มาส ทางผูวิ้จยัจึงเลือกช่วงเวลาหลงัจากส่งงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 และตอ้งจดัส่งงบการเงินภายใน 45 วนั 
จึงเป็นช่วงเวลาท่ีคาบเก่ียวถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ทางผูวิ้จยัจึงเลือกใชข้อ้มูลในการศึกษาเป็นช่วงเวลา ไตรมาสท่ี 3 
ปี 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เพ่ือสะดวกต่อการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผลของขอ้มูล  

คร้ังน้ีตวัแปรท่ีน ามาศึกษาไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบ SETSMART แบ่งออกเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Net Profit Margin) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return On Assets : ROA) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 
Turnover) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price to Book Value) กับตวัแปรตามซ่ึงเป็น อตัราการ

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
ในกลุ่ม SET 50 Index 

 

- อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ 
(Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) 

- อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return 

On Assets : ROA) 
- อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 

(Total Assets Turnover) 
- อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทาง
บญัชี (Price to Book Value : P/BV)
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เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) แบบวิธี Pearson Correlation และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์ค่าระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผล
ต่อตวัแปรตาม สามารถเขียนสมการถดถอย (Regression Analysis) ไดด้งัน้ี 
 

∆Pricei =  B0+ B1DEi+B2NPi+B3ROAi+ B4TATi+B5PBVi                         (1) 
 

โดยท่ี ∆Price = อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ 
DE = อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)  
NP = อตัรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
ROA =  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return On Assets : ROA) 
AT = อตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover)  
PBV = อตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นต่อบญัชี (Price to Book Value) 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจาก ตารางท่ี 1 พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ มีค่าเฉล่ีย 1.63 เท่า 
ค่าสูงสุด 14.24 เท่า และค่าต ่าสุด 0.16 เท่า อตัราส่วนก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ีย 15.17% ค่าสูงสุด 111.36% และค่าต ่าสุด  
-120% อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ค่าเฉล่ีย 10.49% ค่าสูงสุด 41.73% และค่าต ่าสุด -6.99% อตัราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วม ค่าเฉล่ีย 0.69 เท่า ค่าสูงสุด 1.68 เท่า และค่าต ่าสุด 0.11 เท่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทาง
บญัชี ค่าเฉล่ีย 4.36 เท่า ค่าสูงสุด 22.05 เท่า ค่าต ่าสุด 0.48 เท่า อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ค่าเฉล่ีย 0.99 % 
ค่าสูงสุด 81.42% และค่าต ่าสุด -91.30% จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนานั้นท าให้ผูท่ี้ได้ศึกษางานวิจัยน้ี
ทราบขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนไดว้่าแต่ละหลกัทรัพยมี์ค่าของอตัราส่วนทางการเงินท่ี
ส าคญั ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงท่ีเท่าไรใน 5 ปีท่ีผ่านมา สามารถเป็นข้อมูลท่ีดีให้กับนักลงทุนท่ี
ศึกษางานวิจยัน้ีน าไปประกอบการตดัสินใจลงทุนในอนาคตได ้(ตามตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

Variables Mean Maximum Minimum Std. Deviation 
Debt to Equity Ratio (เท่า) 1.63 14.24 0.16 1.41 
Net Profit Margin (%) 15.17 111.38 -120.00 17.30 
Return On Asset (%) 10.49 41.73 -6.99 6.59 
Total Assets Turnover (เท่า) 0.69 1.68 0.11 0.39 
Price to Book Value (เท่า) 4.36 22.05 0.48 3.65 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์(%) 0.99 81.42 -91.30 16.71 
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ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Correlation Analysis) แบบวิธี Pearson 
Correlation จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า
ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงกว่า 0.80 หรือ ต ่ากว่า -0.80 แสดงว่า ตวัแปรอิสระท่ี
ท าการศึกษาไม่พบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระท่ีจะส่งผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ ซ่ึงสามารถท าให้มัน่ใจไดว้่าข้อมูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีได้น ามาศึกษาในคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีดีและมีประโยชน์ต่อการประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้กบันกัลงทุนและผูท่ี้ศึกษางานวิจยัน้ีในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี (ตามตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Correlation Analysis) แบบวิธี Pearson Correlation 

Variables  Debt to 
Equity 
Ratio 

Net 
Profit 
Margin 

Return 
On Asset 

Total Assets 
Turnover 

Price to 
Book 
Value 

Stock 
Price 
Changes 

Debt to 
Equity Ratio 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1      

Net Profit 
Margin 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.279** 
 
0.000 

1     

Return On 
Asset 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.256** 
 
0.000 

.583** 
 
0.000 

1    

Total Assets 
Turnover 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

0.075 
 
0.063 

-.461** 
 
0.000 

0.004 
 
0.918 

1   

Price to 
Book Value 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.216** 
 
0.000 

.291** 
 
0.000 

.614** 
 
0.000 

.093* 
 
0.020 

1  

Stock Price 
Changes 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0.008 
 
0.084 

0.064 
 
0.111 

0.033 
 
0.412 

0.006 
 
0.884 

.151** 
 
0.000 

1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index มีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบั 0.043 แสดงว่า อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 5 อตัราส่วน สามารถอธิบาย
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อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ไดร้้อยละ 4.30 ส่วนการทดสอบสมมติฐานสามารถ
สรุปผลได ้ดงัน้ี 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price to Book Value) มีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั 1.258 หมายความว่า 
เม่ืออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index เปล่ียนแปลงไป 1.258 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลผลการ
วิเคราะห์อตัราส่วนน้ีไปประกอบการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละคาดการณ์ทิศทางราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้
(ตามตารางท่ี 3) 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio) มีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั -1.157 หมายความว่า 
เม่ืออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจ้าของ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index เปล่ียนแปลงไป 1.157 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์
ผลของอตัราส่วนทางการเงินน้ีเป็นขอ้มูลท่ีดีและส าคญัในการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้กบันกัลงทุนได้
เน่ืองจากเป็นโครงสร้างทางการเงินท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากหน้ีสิน และ 
ส่วนทุน คือส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์(ตามตารางท่ี 3) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (Return on Asset) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.556 หมายความว่า เม่ืออตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
SET 50 Index เปล่ียนแปลงไป 0.556 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากขอ้มูลผลการวิจยัของอตัราส่วนทาง
การเงินน้ีเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และนกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลน้ีไป
ประกอบการตดัสินใจลงทุนไดท้ั้งน้ีการน าขอ้มูลอตัราส่วนน้ีไปประกอบการตดัสินใจลงทุนนกัลงทุนควรจะศึกษา
ทฤษฎีของอตัราส่วนทางการเงินเพ่ิมเติมและข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนกัลงทุน (ตามตารางท่ี 3) 

ในส่วนของอตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset 
Turnover) มีความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัส าคญั เน่ืองจากมีค่า P-Value มากกว่า 0.05 เน่ืองจากทั้ง 2 อตัราส่วนน้ีไม่มี
ผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index  จึงอาจใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้พียงเล็กน้อยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนกัลงทุนในการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน (ตามตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

Variables B Std. Error t P-value 

Debt to Equity Ratio (เท่า) -1.157 0.560 -2.065 0.039* 
Net Profit Margin (%) 0.097 0.058 1.687 0.092 
Return On Asset (%) -0.556 0.168 -3.306 0.001* 
Total Assets Turnover (เท่า) 1.498 2.071 0.724 0.470 
Price to Book Value (เท่า) 1.258 0.264 4.766 0.000* 
R-Square = 0.043 
Adjusted R-Square = 0.035 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1626 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อภปิรายผล 
 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี “มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือทิศทางเดียวกัน” กับอัตราการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า หากอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น
ทางบญัชี เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วย จะท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index เพ่ิมข้ึน
หรือลดลง 1 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั จากผลการศึกษาของผูวิ้จยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สินี ภาคยอ์ุฬาร, 
2558) ศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ซ่ึงอธิบายว่า
ถา้หากนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละลงทุนในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีของกิจการ นกัลงทุนมอง
ว่าหลกัทรัพยน์ั้นมีความน่าสนใจ ซ่ึงความน่าสนใจนั้นอาจจะเป็นการท่ีนกัลงทุนมองว่าบริษทันั้นก าลงัเติบโตและ
อยู่ในช่วงท่ีอุตสาหกรรมนั้นก าลงัเติบโตท าให้ราคาหลกัทรัพย์สูงข้ึนและท าให้นักลงทุนมีความคาดหวังถึง
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บสูงข้ึนตามไปดว้ย หากพิจารณาถึงประโยชน์จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ในดา้น
ของการลงทุนนกัลงทุนท่ีไดศึ้กษาผลของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์
การเติบโตของบริษทัท่ีสนใจลงทุน อีกทั้งยงัสามารถน าผลการวิจยัน้ีใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนและคาดการณ์
แนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยไ์ด ้

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจ้าของ “มีความสัมพนัธ์เชิงลบหรือทิศทางตรงกันข้าม” กับอตัราการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า หากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ
เจ้าของเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index ลดลง 1 หน่วย ใน
ทิศทางตรงกันขา้ม จากผลการศึกษาของผูวิ้จยัคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) 
ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” ผลการศึกษาพบว่า หน้ีสินรวมต่อส่วน
ของเจ้าของ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหมายซ่ึงอธิบายว่า 
นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียงอาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ับบริษทัท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของสูง 
เน่ืองมาจากนกัลงทุนพิจารณาว่าถ้าความเส่ียงสูงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนั้นสูงตามไปดว้ย ซ่ึงผลการวิจยัของผู้
ศึกษานั้นไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองมาจากอาจเกิดจากช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาแตกต่างกนัและ
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามีจ านวนท่ีแตกต่างกันจึงอาจจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผลการวิจยัของผูศึ้กษากับงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องไม่สอดคล้องกันในคร้ังน้ี ในด้านของนักลงทุนท่ีได้ท าการศึกษาผลการวิจัยน้ีสามารถน าผลของ
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจ้าของไปประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้และสามารถน า
อตัราส่วนน้ีไปวิเคราะห์ถึงความเส่ียงของบริษทัท่ีจะลงทุนเพ่ือหลีกเล่ียงการลงทุนในบริษทัท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ
เพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญเสียเงินลงทุนในจ านวนมากจากการตดัสินใจลงทุน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ “มีความสัมพนัธ์เชิงลบหรือทิศทางตรงกันข้าม” กบัอตัราการเปล่ียนแปลง
ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า หากอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 1 หน่วย     
จะท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index ลดลง 1 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม  
ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ปิยนนัท์ เจริญผล, 2562) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่าง
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อัตราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 Index ” และไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ (นนัทนา ศรีสริยาภรณ์, 2557) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคา
ตลาดของหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ผลการศึกษาของทั้ง 2 
งานวิจยั กล่าวว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ถา้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ค่าเพ่ิมมากข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันนั้นอาจท าให้นักลงทุนมองได้ว่า บริษทัท่ีนักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนสามารถสร้างก าไรจากการใช้
สินทรัพยแ์ละสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ยในคร้ังน้ีผลการศึกษาของผูวิ้จยั
มีความไม่สอดคลอ้งกนักบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเกิดจากช่วงระยะเวลาการศึกษางานวิจยัและช่วงเวลาของ
ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการศึกษา
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หากพิจารณาถึงผลการศึกษาของอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ
งานวิจยัน้ีนกัลงทุนท่ีมีความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินน้ีไปประกอบการ
พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีสนใจลงทุนและพิจารณาถึงสินทรัพย์รวมทั้งหมดท่ีบริษทัมีอยู่นั้นจะ
สามารถท าก าไรให้บริษทัไดม้ากนอ้ยเพียงใดเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ “มีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญั” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
SET50 Index ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ฐิภัทรา ดิตยานันทกูล , 2559) ศึกษาเ ร่ือง 
“ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” และ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (กญัญารัตน์ กิตติสนธิรักษ,์ 2561) ศึกษาเร่ือง “อตัราส่วนทางการเงินและการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
กิจการตามราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100” ซ่ึงผลการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจยั 
พบว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญักบัผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหลกัทรัพยซ่ึ์งมีราคาหลกัทรัพยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ในดา้นของนกัลงทุนท่ีศึกษาอตัราก าไรสุทธิจากงานวิจยัฉบบัน้ี
ผลการศึกษานั้นพบว่าอตัราก าไรสุทธิไม่ส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ซ่ึง
อาจมีปัจจยัภายนอกเขา้มาท าให้ผลการศึกษาไม่ส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์แต่ในทางทฤษฎี
นั้นอตัราก าไรสุทธิส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยเ์น่ืองมาจากราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปนั้น
ข้ึนอยู่กับก าไรสุทธิและยอดขายของบริษัทด้วย นักลงทุนจึงควรศึกษาทฤษฎีท่ีกล่าวถึงอัตราก าไรสุทธิ
ประกอบการพิจารณาการลงทุนร่วมดว้ย รวมถึงศึกษาปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สภาวะตลาด เป็นตน้ เพ่ือเป็น
เหตุผลสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีนักลงทุนสนใจ และเพ่ือให้ได้รับอตัรา
ผลตอบแทนสูงท่ีสุด 

อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม “มีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญั” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (กัญญารัตน์ กิตติสนธิรักษ์, 
2561) ศึกษาเร่ือง “อตัราส่วนทางการเงินและการเปล่ียนแปลงมูลค่าของกิจการตามราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100” ผลการศึกษาพบว่า อ ัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets 
Turnover) มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญ กับ อัตราการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ SET 100 ซ่ึง
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเป็นตวัสะทอ้นการบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กลบั
ไดรั้บความสนใจน้อยจากนกัลงทุนท าให้ไม่ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคามากนกั ในดา้นของการลงทุนจาก
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ผลการศึกษาอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมนั้นไม่ส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
SET 50 Index ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัหลายประการเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา สภาวะตลาด และส
ภาะเศรษฐกิจ เป็นตน้ แต่ในทางดา้นทฤษฎีนั้นกล่าวถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สร้างยอดขาย
ให้เติบโตข้ึนซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปได ้ถา้หากใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนหรือเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้พอร์ตการลงทุนควรน าปัจจยัภายนอกอ่ืนๆเป็นขอ้มูลเพ่ือให้การตดัสินใจ
ลงทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงท่ีสุดและเพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

คร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม SET 50 Index โดยไดท้ าการคดัเลือกหลกัทรัพยจ์าก 50 บริษทั เหลือเพียง 31 บริษทัท่ีมีขอ้มูลทางการเงิน
ครบถว้น และท าการศึกษาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 จ านวน 620 ชุด
ข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ สามารถอภิปรายผลได้ว่า อตัราส่วนทางการเงิน 5 
อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (D/E Ratio) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) อตัราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) ซ่ึงอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 Index ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) ในส่วนของอตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์อย่าง
ไม่มีนัยส าคญัหรือไม่ส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) ซ่ึงจากผลการวิจยันกัลงทุนสามารถน า
ผลการศึกษาไปประกอบการตดัสินใจลงทุนด้วยการใช้ผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในงานวิจัยฉบบัน้ี
ประกอบการวิเคราะห์เร่ืองความเส่ียงของบริษทัและประสิทธิภาพในการท าก าไรและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบริษทัรวมถึงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์เพ่ือก่อให้เกิดรายไดใ้ห้กบับริษทัท่ีนกัลงทุนสนใจลงทุนได้
มากข้ึน 
 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

1.) งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 
Index ขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ไม่สามารถท าการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินกลุ่มอตัราส่วนสภาพคล่องได ้
เน่ืองจากหลกัทรัพย์ท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม SET 50 Index ในกลุ่มของธนาคาร บริษทัประกัน และบริษทับริการทาง
การเงินนั้นมีการบนัทึกงบแสดงฐานะทางการเงินแตกต่างจากบริษทัอ่ืนๆ ท าให้ขอ้มูลตวัเลขอตัราส่วนสภาพคลอ่ง
นั้นไม่มีข้อมูลในระบบ SETSMART จึงท าให้ผูวิ้จัยตอ้งท าการคดัเลือกอตัราส่วนสภาพคล่องออกจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและตอ้งท าการคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นกลุ่มของธนาคาร ประกนั และบริการทางการเงินออกจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1629 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.) จากการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินว่ามีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
SET 50 Index หรือไม่นั้นจากผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีเลือกน ามาศึกษานั้นสามารถ
อธิบายความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าว่ายงัมีปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ดอี้ก ทั้งปัจจยัภายใน เช่น การเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทั นโยบายในการด าเนินงานของบริษทั และปัจจยัภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและในอดีต อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเกิดวิกฤตต่างๆ และราคาน ้ามนั ซ่ึงคร้ังน้ีไม่ไดน้ ามาศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.) นกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลจากผลการวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์บริษทัท่ีสนใจในเร่ือง
ผลการด าเนินงานของบริษทัก่อนการลงทุนในหลกัทรัพย ์อีกทั้งใชป้ระโยชน์จากผลการวิจยัน้ีประกอบการวาง
แผนการลงทุนก่อนการตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไวไ้ด ้

2.) นกัลงทุนท่ีท าการศึกษางานวิจยัน้ีสามารถน าผลการศึกษาของความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน
และอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนเพ่ือบริหารจดัการดา้นความเส่ียงของบริษทั
นั้นๆก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยร์วมถึงสามารถใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในงานวิจยัน้ีน ามาประกอบการจดัการ
ตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้ไดรั้บผลก าไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพยแ์ละเงินปันผลท่ีจะไดรั้บมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1.) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาโดยใชปั้จจยัภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์
ในกลุ่ม SET 50 Index  

2.) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจขยายขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากท่ีศึกษา
ในคร้ังน้ี เน่ืองจากอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆสามารถส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ด ้

3.) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมจ านวนหลกัทรัพยใ์ห้มากข้ึนโดยอาจจะท าการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มของ 
SET 100 Index หรือ ศึกษาเป็นรายอุตสาหกรรมท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้นเพ่ือสามารถเป็นขอ้มูลให้กบั
นกัลงทุนท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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แนวทางส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อการเพิม่ยอดขายข้าวหอมมะลบิรรจุถุง 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน 
Guidelines of Marketing Mix  

that Affect Increasing Sales of Packaged Jasmine Rice  
of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bang Khen Branch 

 

พัฒนฉัตร เทพทอง1 และ ปราณ ีเอี่ยมละออภักดี2 
Phatthanachat Thepthong and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเป้าหมายยอดขายขา้วหอมมะลิบรรจุถุงเพ่ือให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละสาขาปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษาวิจยัน้ีจึงมีความมุ่งหมาย
เพ่ือการศึกษาส่วนประสมการตลาดเพ่ือแก้ไขปัญหายอดขายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บางเขน ท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการและพนกังานของธนาคาร จ านวน 400 คน ท าการวิจยัแบบผสมแบ่งเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผล
การศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจัด
จ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รวมทั้งสินคา้ขา้วหอมมะลิ
บรรจุถุงมีขายเฉพาะบางสาขาและโปรโมชัน่ไม่เหมือนกนั แม่บา้นและรปภ.ช่วยน าเสนอขายผลิตภณัฑ์มากกว่า
พนกังาน สร้างความสบัสนและไม่จูงใจลูกคา้ให้ซ้ือ 
 

ค ำส ำคัญ:  ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ข้ำวหอมมะลิบรรจุถงุ, ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
 

Abstract 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives has established the goals of sales of packaged jasmine rice in 
order to require each Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives’  branch achieve the set goals.  The 
objective of this study was to study marketing mix in solution of packaged jasmine rice sale:  case study in Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives Bang Khen Branch that is incapable of achieving the set goals.The 
samples used in this study were 400 service users and employees of the Bank for Agriculture and Agricultural 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: venus_little_j@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   จ กรุงเทพฯ.10400 
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Cooperatives Bang Khen Branch.  This research is defined as a mixed method which is divided into quantitative 
research and qualitative research; the instrument used questionnaires and interviews.  The results of this research 
showed the customer have opinions of marketing mix. In terms of product, price, place, and promotion are different 
significantly at the level of 0.05, including packaged jasmine rice that sales only at some branches and promotions 
are not the same, house cleaners and security guards offering products more than employees. It creates confusion 
and does not motivate customers to buy. 
 

Keywords: Marketing mix, Jasmine rice in bag packing, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
 

1. บทน า (Introduction)  
 
ปี พ.ศ.2559  เกษตรกรไทยไดรั้บผลกระทบจากภาวะราคาขา้วเปลือกตกต ่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จึงไดร่้วมกบัรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเปลือกและรักษาเสถียรภาพราคาขา้วเปลือก 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี   ปีการผลิต 2559/ 60 จากนั้น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไดจ้ดัท า “โครงการบริหารจดัการขา้ว เพ่ือรองรับโครงการชะลอ
การขายขา้วเปลือกนาปี โดยผา่นสถาบนัเกษตรกร ” จึงเกิดเป็น“ขา้วสารหอมมะลิ ตรา A-Rice” (รุ่นนอ้งขา้วหอม) 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือยกระดบัราคาขา้วเปลือก เพ่ิมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรโดยเช่ือมโยงกบั Project Based ของ
ธนาคาร บริหารจดัการขา้วเปลือกจากโครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือกนาปี ซ่ึงรัฐบาลไดม้อบหมายให้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผูด้  าเนินการ และเป็นการเช่ือมโยงทุกห่วงโซ่มูลค่าขา้ว ส่งเสริม
สถาบนัเกษตรกร น าขา้วเปลือกมาแปรรูปเป็นขา้วสารภายใตเ้คร่ืองหมายรับรองคุณภาพ A-Rice ท่ีจดทะเบียนเป็น
สินคา้ขา้ว โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและปันผลคืนก าไรสู่เกษตรกร 
ผลการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 มียอดการสัง่ซ้ือขา้วสารเพียง 3,554 ตนั ซ่ึงยงัขาดเป้าหมาย 32,446 ตนั 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการในหลายดา้น เช่น สกต .ผูผ้ลิตมีขา้วเปลือกท่ีเตรียมไวสี้แปรเป็นขา้วสารใน
โครงการฯ เป็นภาระตน้ทุนการเก็บรักษาและจะมีผลต่อสถานท่ีเก็บขา้วเปลือกท่ี สกต .จะรวบรวมขา้วในฤดูกาล
ใหม่ จึงขอความร่วมมือ ธกส ทุกสาขาช่วยกนัจ าหน่ายขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ให้เพ่ิมข้ึนโดยเร่งด่วน 
 

 1.1 วัตถุประสงค์ 
 
1 เพ่ือหาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหายอดขายขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน 
3.เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้องการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4Ps  
 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท(Kotler, 2016); (Armstrong & Kotler, 2015) ดงัน้ี  
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้และบริการอนัประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริม ซ่ึงแสดง

ให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ค่าใชจ่้ายไม่ว่าจะในรูปของเงินและเวลา รวมไปถึงความพยายามท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือ
และการใชบ้ริการ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) หมายถึง เป็นการตดัสินใจถึงการท่ีจะส่งมอบบริการให้กบัลกูคา้เม่ือไหร่ และ
ตอ้งใชเ้วลาในการท่ีจะส่งมอบบริการเท่าไหร่ และเกิดข้ึนสถานท่ีไหนและส่งมอบกนัอยา่งไร ซ่ึงก็คือช่องทางการ
จดัจ าหน่ายทางดา้นกายภาคหรืออิเลก็ทรอนิคส์ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมด้านการออกแบบส่ิงจูงใจและการส่ือสารดา้น
การตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ส าหรับการธุรกิจการให้บริการประเภทใดประเภทหน่ึง 

สรุปไดว้่าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้และสามารถแบ่งไดเ้ป็น ไดแ้ก่ 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจดัจ าหน่าย  (Place) และ  
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 
2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
     

Kotler & Keller (2015) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) แสดงถึงการศึกษาการแสดงออก 
การกระท าในการซ้ือสินค้า การใชสิ้นคา้ และการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ท่ีเป็นบุคคล หรือเป็นองค์กร เพ่ือให้
ทราบถึงลกัษณะการเลือกสินค้า ความต้องการ ประสบการณ์พฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ แนวคิด ท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถก าหนด..กลยทุธ์ทางดา้นการตลาด ท่ีจะสามารถ
สนองความพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะใชค้ าถาม เพ่ือคน้หา
ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ คือ  7Os 

 
2.3  แนวคดิและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซ่ึงความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น 
(Needs) ซ่ึงเกิดจาก 

1.1 ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้ 
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1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น 
เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ 
อยากได,้ เห็นเพ่ือนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการแลว้ ล าดบั
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้
สินคา้หรือบริการนั้นๆ 

2.2 แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตาม ส่ือต่างๆ พนกังานขาย ร้านคา้ 
บรรจุภณัฑ ์(Walters, 1987) 

สรุปไดว้่า การตดัสินใจซ้ือท าให้ความตอ้งการหรือปัญหา ท่ีกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความรู้สึก
อยากซ้ือ อยากไดแ้ละการแสวงหาขอ้มูล เพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ 
 
2.4  แนวคดิและข้อมูลข้าวบรรจุถุง 

 
1. ข้าวบรรจุถุงในประเทศการบริโภคขา้วบรรจุถุงเกิดข้ึนประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว  โดยเกิดจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเปล่ียนไปของคนไทยท่ีนิยมการบริโภคขา้วท่ีมีการควบคุมคุณภาพ ทั้งในดา้นความสะอาด และมาตรฐาน
ท่ีดี รวมถึงคุณภาพหลงัการหุงท่ีสม ่าเสมอ ในขณะท่ีตลาดขา้วตกัจากกระสอบมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ เน่ืองมาจาก 
ความนิยมท่ีลดน้อยลง ประกอบกบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโน้มในการรับประทานขา้วขาวหอมมะลิสูงข้ึน อนั
เน่ืองมาจากลกัษณะเฉพาะของข้าวขาวหอมมะลิท่ีมีความขาวนุ่มนวล มีกล่ินหอม ดงันั้น ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงจะตอ้งมีการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้มีความสม ่าเสมอตลอดทั้งปี รวมถึงการพิจารณาและ
ค านึงถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการกงัวลเร่ืองการหุงขา้วท่ีตอ้งคอยเพ่ิมหรือลดปริมาณน ้ าในการหุง จึง
ท าให้ตลาดขา้วบรรจุถุงเร่ิมเติบโตข้ึนทุกๆ ปี 

2. มูลค่าตลาดขา้วบรรจุถุง จากการวิเคราะห์จุดขายขา้วถุงแบรนดไ์ทยท่ีรายไดไ้ม่ธรรมดาตลาดขา้วสารในปีท่ี
ผา่นมามูลค่า 170,000 ลา้นบาท ปี 2562-2563 เติบโตจากปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 150,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นขา้วบรรจุถุง 
30% หรือมูลค่า 51,000 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยขา้วขาว 40% ขา้วเหนียว 30% ขา้วหอมมะลิ 20% และขา้วเพ่ือ
สุขภาพ 10% จากผูป้ระกอบการในตลาด 30-40 แบรนด ์รวมเฮาส์แบรนด ์ตลาดขา้วสารบรรจุถุงนบัว่าเป็นตลาดท่ี
มีการแข่งขนักนัสูงระหว่างขา้วแบรนด์ต่างๆ ทั้งแบรนดห์ลกัและแบรนด์รอง ผ่านกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนั
ไป ไม่ว่าจะเป็น การท าตลาดผ่านภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ 
ร้านคา้ทัว่ไป และช่องทางออนไลน์ ราคาจดัจ าหน่าย และแคมเปญโปรโมชัน่ ณ จุดขาย (MARKETEER, 2020); 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) 
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3. วธีิการศึกษา (Methodology) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ โดยขอ้มูลทุติยภูมิมาจากการคน้ควา้ขอ้มูล

ทางหนงัสือ ส่ิงพิมพง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากห้องสมุด และเวบ็ไซตต่์าง ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการออกแบบแบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยเป็นการวิจัยแบบผสม แบ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ซ่ึงก าหนดเป็นเคร่ืองมือแบบส ารวจเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ 

กลุ่มตวัอย่าง การวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการของ
สาขาบางเขน จ านวน 2 สาขา คือ สาขาหลกัและสาขาย่อย จดัท าแบบสอบถามสาขาละ 200 ชุด รวมทั้งหมด 400 
ชุด และการวิจยัเชิงคุณภาพก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ การจดัท าแบบสมัภาษณ์เก็บ
ขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางเขน ท่ีเคยซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถงุ 
A-Rice จ านวน 10 คนและพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 10 คน รวมเป็น 20 คน 
 
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเชิงปริมาณ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภค วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. ส่วนประสมการตลาด และความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice แบบสอบถามเป็นแบบ Likert 

Scale วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนท่ี 3 การทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice โดย

ใชส้ถิติ Chi-Square เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิสระต่อกนั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบั

ความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice 
การวิจยัเชิงคุณภาพ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ ตามวิธีการวิเคราะห์

ของ สุมิตร สุวรรณ (การออกแบบการวิจยัคุณภาพ, 2562) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตและการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ด
บนัทึกจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการจะถูกก าจดัออกไป หลกัจากนั้นท า
การสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของ
การวิจยั 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ มี
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้30,001 – 40,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
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พฤติกรรมการบริโภคขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุง  ส่วนใหญ่ซ้ือให้ญาติ พ่ีนอ้ง ซ้ือ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือขนาด 5 
กิโลกรัม ซ้ือราคาต ่ากว่า 30 บาท ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย ซ้ือเพราะสะดวก ส่ือท่ีรับทราบขอ้มูล เว็บไซต์ ผูท่ี้มี
อิทธิพลในการท าให้ตดัสินใจซ้ือ พ่อ แม่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขนอยูใ่นมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยทดสอบค่าสถิติ Chi-Square ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการ
ซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. เพศมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนาและดา้นการกระท า อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

2. อายุมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นสนใจ ดา้นความปรารถนาและดา้นการกระท า อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

3.สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กับความต้องการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นความสนใจ และดา้นการกระท าอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

4.รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับความต้องการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนาและดา้นการกระท า อย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 

5. ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กับความต้องการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนาและดา้นการกระท า อย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 
 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง  

ด้าน 
การรับรู้ 

Sig ด้านความ
สนใจ 

Sig ด้านความ
ปรารถนา 

Sig ด้านการ
กระท า 

Sig 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

.000 ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

.000 ดา้นผลิตภณัฑ์ .000 ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

.000 

ดา้นราคา .001 ดา้นราคา .000 ดา้นราคา .000 ดา้นราคา .000 
ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

.039 ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

.000 ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

.000 ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

.000 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

.000 ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

.000 ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

.000 ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

.000 

 
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
ขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ดา้นการรับรู้ 
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ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา และด้านการกระท า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ จ านวน 20 ชุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพ
สมรส  มีระดบัรายได ้30,001-40,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทั  และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่มีวตัถุซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงมาให้พ่อแม่ ครอบครัว และหุงเพ่ือจ าหน่าย มีความถ่ีในการซ้ือ
ขา้วหอมมะลิ 2-3 คร้ังต่อเดือน มีซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ซ้ือขา้วหอมมะลิ ราคาต ่ากว่า 30 บาท 
ต่อ กิโลกรัม เวบ็ไซต ์คือ แหล่งซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง ความสะดวก เป็นเหตุผลในการซ้ือ การรับทราบข่าวสาร 
ผา่น Facebook Line  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 
สะอาดและปลอดภยัจากสารเคมี คุณภาพของข้าวสาร คุณค่าสารอาหารท่ีได้รับ ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จัก ไม่ต้อง
ปรับปรุง ดา้นราคา ราคาไม่แพง ราคาสมเหตุสมผล เม่ือเทียบกบัเจา้อ่ืน มีป้ายบอกราคาชดัเจน ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ ไม่ตอ้งปรับปรุง ดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ตอ้งหาจากการหาซ้ือง่าย มีจ าหน่ายทัว่ไป สินคา้ท่ี
ปรับปรุง คือ  บางสาขามีขาย บางสาขาไม่มีขาย ดา้นการส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่แต่ละสาขาไม่เหมือนกนัท าให้
สบัสน การประชาสมัพนัธ์ไม่ครอบคลุมตอ้งปรับปรุง 

ความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice ส่วนใหญ่ คิดว่า ดา้นการรับรู้และดา้นความสนใจ มีผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นความปรารถนาและดา้นการกระท ามีผลต่อความ
ต้องการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุงอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องปรับปรุงทั้งด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขาย เม่ือท าการปรับปรุงแลว้ จะท าให้ลูกคา้สามารถเพ่ิมการรับรู้ ความสนใจ 
ความปรารถนาและการกระท าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง รวมถึงผลิตภณัฑ์ดา้นต่าง ๆ  ของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อีกดว้ย 

 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 
จากผลการศึกษาขอ้มูลแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถซ้ือ

ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อ
เดือน ระดบัการศึกษา พฤติกรรมการบริโภค ซ้ือขา้วมาใชภ้ายในครอบครัว ซ้ือ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือขนาดบรรจุ 5 
กิโลกรัม ตดัสินใจซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีเช่ือถือได ้ ซ้ือจากร้านหรือธนาคารสาขาใกลบ้า้นหรือใกลท้ างาน ส่ือท่ี
รับทราบข้อมูล จากเว็บไซต์ Facebook Line ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ คือ คนในครอบครัว และด้านผลิตภณัฑ์ 
ตอ้งการขนาดบรรจุถุง ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัขา้วหอมมะลิบรรจุถุง A-Rice มีขนาด 5 กิโลกรัม และ10 
กิโลกรัม ดา้นราคาราคาไม่แพง เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง แต่ปัจจุบนัธนาคารไม่มีการให้สินเช่ือในการซ้ือสินคา้ สาเหตุท่ี
ไม่ซ้ือดา้นการจดัจ าหน่าย บางสาขามีขาย บางสาขาไม่มีขาย ไม่มีพนกังานให้บริการดา้นขอ้มูล มีแต่แม่บา้นหรื
อรปภ. แนะน าสินค้าให้มากกว่าพนักงานธนาคารเอง ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ผ่าน Line Facebook และอ่ืนๆ 
หรือไม่มีป้ายประกาศประชาสมัพนัธ์ทัว่ถึงในทุกสาขาท่ีใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่ของแต่ละ
สาขาไม่มีเหมือนกัน ท าให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้าอย่างมาก โดยพ่ึงพาเพียงประชาสัมพนัธ์จากส่วนกลาง 
เจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วหอมมะลิบรรจุถุง ท่ีดีพอส่งผลท าให้การขายขา้วหอมมะลิบรรจุถุงนอ้ยลงไม่
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สอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานใหญ่ อีกทั้งจากการขาดการส่งเสริมดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริม
การขายดงักล่าวจึงไม่ส่งผลต่อการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุ A-Rice ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาบางเขน คือ ดา้นการรับรู้ ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนา และดา้นกระท า จึงขอ
น าเสนอแนวทางแกไ้ขท่ีเนน้ดา้นการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ดงัต่อไปน้ี  

1. ธนาคารควรเพ่ิมขนาดขา้วหอมมะลิบรรจุถุงให้ความมีความหลากหลาย เช่น ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 
กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ25 กิโลกรัม เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในทุกระดบัทั้งในครอบครัวและ
การประกอบธุรกิจอาหาร ควรเพ่ิมระยะเวลาให้สินเช่ือส าหรับผู้ใช้บริการท่ีซ้ือสินค้าจ านวนมาก ท าการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงและผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนให้
ครอบคลุมทุกสาขา และจดัโปรโมชัน่ผลิตภณัฑ์ให้เหมือนทุกสาขาเพ่ือเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือขา้วหอม
มะลิบรรจุถุง A-Rice ทั้งในดา้นการรับรู้ ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนาและด้านการกระท า ทั้งหมดน้ีจะ
ส่งผลให้ความตอ้งการซ้ือเพ่ิมข้ึน  

2. รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละ
สาขาเก็บข้อมูลหน่วยงานภายในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของตวัเองและหาโครงการจดัสรรเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีสาขา
สามารถติดต่อขอเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตร รวมถึงผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของทางธนาคาร ภายใน
โครงการนั้น ๆ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ ให้ลูกค้าท่ีอยู่ ภายในโครงการนั้นรับรู้เ พ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือและใชบ้ริการ 

3. พฒันาศกัยภาพพนักงานสาขา มีการจัดอบรมพนักงานภายในสาขา ให้เรียนรู้เทคนิคการขายเทคนิคการ
ให้บริการ จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
การท างานของพนกังานสาขาให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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Punchita Thongbor and Suthawan Chirapanda Sato 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูสู้งอายจุ านวน 384 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้น IMC มีผลต่อการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage  
ในระดบัปานกลาง  และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้น IMC ในดา้นการส่งเสริมการขาย
และดา้นการขายโดยบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ, กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร, กำรตัดสินใจ, สินเช่ือ Reverse Mortgage 
 

Abstract 
The main objectives of this research were to study the attitude and the Integrated Marketing Communication (IMC) factors  
which possibly influenced the decision making of the elderly in Bangkok to apply Reverse Mortgage loan with GHB. Data were 
collected by using questionnaires of sample group was the 384 old people, and were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation. Hypotheses Testing were analyzed by using T-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression. The descriptive statistics 
results showed that the attitude and the IMC have a moderate effect on the decision making to apply Reverse Mortgage loan 
with GHB. The result of hypotheses testing were the attitude factors and the IMC factors in term of sales promotion and 
personal selling influenced the decision making to apply Reverse Mortgage Loan with GHB at a 95% confidence interval. 
 
Keywords: Attitude, Integrated Marketing Communication, Decision Making, Reverse Mortgage Loan  
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนัสงัคมโลกก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรสูงอายคุร้ังยิ่งใหญ่ โดยองคก์ารอนามยั

โลก (WHO) คาดการณ์ว่าจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปจะเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 
2560 ท่ีผ่านมา จ านวนประชากรสูงอายุทัว่โลกมีจ านวนประมาณ 963 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากร
สูงอายุทั้งหมด และจะเพ่ิมเป็น 1.4 พนัลา้นคน และ 2 พนัลา้นคนในปี พ.ศ. 2573 และพ.ศ. 2593 ตามล าดบั (ชูวสั 
ฤกษศิ์ริสุข, วิโรจน์ อาลี และ พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ, 2562)  ส าหรับประเทศไทย อธิบดีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าก าลงัจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุย่างสมบูรณ์ (Completely Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2565 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2583 จะมีประชากรสูงอายุมากข้ึนเป็น 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด ขณะท่ี
ประชากรวยัแรงงานมีเพียง 35.18 ลา้นคน ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว  (พรรณพิมล 
วิปุลากร, 2561)  จากสถานการณ์ขา้งตน้ท าให้หลายประเทศมีการน าแนวคิดการให้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายุ 
(Reverse Mortgage) ท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใชเ้พ่ือเป็นสวสัดิการส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยในประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีการเปิดตวัโครงการผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอาย ุ(Reverse Mortgage) ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและปลอดภาระหน้ีให้สามารถน าท่ีอยู่
อาศยัของตนเองมาจ านองกบัธนาคาร โดยจะไดรั้บเงินเป็นรายเดือนโดยไม่พิจารณารายไดข้องผูกู้้  แต่กลบัพบว่า
ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บความนิยมจากผูสู้งอายุมากนกั โดยตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  (1 ปี 
5 เดือน) มีผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีเพียง 25 ราย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของผูสู้งอายุในประเทศไทยท่ี
ก าลงัเพ่ิมข้ึนและไม่สอดคลอ้งกบัการเติบโตของผลิตภณัฑ์สินเช่ือปล่อยใหม่ประเภทอ่ืนของธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 12.99  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงอาจท าให้โครงการสินเช่ือ Reverse Mortgage ไม่สามารถสร้าง
รายไดจ้ากการปล่อยสินเช่ือไดม้ากกว่าค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการผลิตภณัฑท์ั้งทางตรงและทางออ้ม สะทอ้นให้
เห็นถึงการท่ีธนาคารไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลการตดัสินใจของผูสู้งอายุในการใช้บริการสินเช่ือดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาการตดัสินใจของผูสู้งอายใุนการใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) ศึกษา
ความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3) ศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 4) เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงสินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยคาดหวงัว่าการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถใชต่้อ
ยอดหรือเป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ในอนาคต และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการและพฒันาสินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารให้มีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูสู้งอายุยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการออกนโยบายหรือมาตรการทาง
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัผูสู้งอายไุดใ้นอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการเป็นการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือพยายามท าความเข้าใจ 
ความต้องการของกลุ่มผู ้ลูกค้าเป้าหมายและประเมินส่ิงท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ใจกระบวนการดงักล่าวจะสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จ โดยอิทธิพล
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการตามแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคของ Frederick G. Crane (2013) 
ประกอบด้วย 1) อิทธิพลด้านจิตวิทยา (Psychological Influences) 2) อิทธิพลด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural 
Influences) 3) อิทธิพลดา้นสถานการณ์ (Situation influences) และ 4) อิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix Influences) โดยงานวิจยัช้ินน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อตวัแปรดงักล่าวตามวตัถุประสงค์
ของงานวิจยั ดงัน้ี 

ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ ์(2543) ไดก้ล่าวในหนงัสือ “ประชากรศาสตร์ Demography” ว่าองคป์ระกอบดา้นอายุและเพศ
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของแต่และสังคมท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ี เพราะแต่ละสังคมมีอัตราการเกิด อัตราการตาย  
อตัราการสมรส และอตัราการอพยพแตกต่างกนั  องค์ประกอบดา้นสถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพของบุคคลว่า
เป็นโสด สมรส แยกกนัอยู ่หยา่ ม่าย หรืออยูร่่วมกนัโดยสมคัรใจ โดยทัว่ไปจ านวนคนในแต่ละสถานภาพจะไม่เท่ากัน
และไม่คงท่ี เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  องค์ประกอบด้านการศึกษา พบว่ายิ่งประชากรมีการศึกษาสูง 
อายเุม่ือแรกสมรสจะยิ่งมากข้ึน และท าให้อตัราการเกิดลดลงตามไปดว้ย และองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจเป็นการศึกษา
เก่ียวกบัลกัษณะอาชีพ รายไดข้องประชากร จ านวนคนว่างงาน จ านวนแรงงาน จ านวนคนท างาน  รวมถึงสถานภาพ 
การท างาน และการเปล่ียนแปลงในลกัษณะอาชีพของประชากร เป็นต้น โดย DeFleur (1996) ได้กล่าวว่าหาก 
ผูรั้บสารมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์คลา้ยกนัในดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพ ค่านิยมและวฒันธรรม 
จะท าให้มีความเข้าใจคล้ายๆ กันตามหลกัการพ้ืนฐานของทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual 
Differences Theory)  ดงันั้น ผูท่ี้มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันย่อมส่งผลท าให้มีความเข้าใจ ทศันคติ และมี 
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ศึกษา  กงัสนานนท์ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้
จากต่างประเทศของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ภัทรดนัย  พิริยะธนภัทร (2558) ท าการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นเวบ็ไซต์พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูล
พระเคร่ืองออนไลน์ (E-Commerce) จากการศึกษาพบว่าระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจเช่า
หรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกนั แต่เพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือ
ประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

 Allport  (1935) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า หมายถึง ความพร้อมทางจิต ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ 
ท่ีผ่านมาและมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  Ostrom  (1969) 
เสนอว่าทศันคติมี 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ความรู้ 
ความคิด ความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 2) องค์ประกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ อารมณ์และ
ความรู้สึกทั้งในทางบวกและทางลบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดจากองค์ประกอบแรก และ 3) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม 
(Behavioral Component) คือ แนวโน้มของพฤติกรรมท่ีเกิดจากองค์ประกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และองค์ประกอบ
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ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ตามล าดบั ทศันคติเป็นอิทธิพลด้านจิตวิทยา (Psychological Influences) ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือตามแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  (Frederick G. Crane, 2013)  คฑาเทพ นิติสิริ (2560) 
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage พบว่าทศันคติมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage  และคุณิตา เทพวงค์ (2557) ท าการศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวดัชลบุรี 
พบว่าทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตจงัหวดัชลบุรี 

ในปี 1991 Don Schultz  (อา้งถึงใน อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร, 2561) ไดใ้ห้นิยามของการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) ว่า คือ กระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจท่ีวางแผนพฒันาและบูรณาการการส่ือสารท่ีไร้รอยต่อจาก
มุมมองของผูท่ี้แบรนด์คาดหวงัจะให้เป็นลูกคา้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์และการตอบสนอง
เชิงพฤติกรรม  George E. Belch & Michael A. Belch (1997) กล่าวว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ส่วนใหญ่ขององคก์รเกิดข้ึนตามโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดท่ีไดรั้บการวางแผนไวโ้ดยมีส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการสร้างช่องทางการส่งผ่านขอ้มูลและชกัชวนลูกคา้ให้เกิดการซ้ือสินค้าหรือ
ใชบ้ริการและเกิดความภกัดีต่อแบรนด์ ซ่ึงจะท าให้องค์กรเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสร้างยอดขายไดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 1) การโฆษณา 2) การส่งเสริมการขาย 3) การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 4) การขายโดย
บุคคล 5) การตลาดแบบตรง และ 6) การตลาดอินเตอร์เน็ต  IMC  เป็นอิทธิพลดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix Influences)  ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือตามแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Frederick G. Crane, 
2013)  บุญฑวรรณ วิงวอน (2557) ท าการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์ส่วน
บุคคลของผู้บริโภคจังหวัดล าปาง พบว่าการโฆษณามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือมากท่ีสุด และศศิประภา  
ชยัประสิทธ์ิ (2555) ไดศึ้กษาการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ 
นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบ 
การจดัแสดงสินคา้จดัว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 

 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 

 

ข้อมูลประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา ช่วงอาย ุอาชีพ จ านวน
บุตร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และสถานภาพ  
 

ทศันคติทีม่ต่ีอการใช้สินเช่ือ Reverse Mortgage ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ และองคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก   (Ostrom, 
1969) 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของสินเช่ือ Reverse Mortgage 
ไดแ้ก่ โฆษณา การตลาดแบบตรง การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ การขายโดย
บุคคล การส่งเสริมการขาย  การตลาดอินเตอร์เน็ต (American Association of 
Advertising Agencies (4As), 1989) 
 

การตดัสินใจใช้สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ 

(Reverse Mortgage) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  คือ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60-79 ปี ท่ีครอบครอง 
ท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภาระจ านองในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 627,245 คน (รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย, 2560)  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุจ านวน 384 คน ตามตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ) ท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  ดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient อยู่ระหว่าง 0.830 - 0.869 > 0.70) เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูวิ้จยัสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

วิธีท่ี 1 ใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามตามวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น 
1.  แบ่งเขตและจ านวนประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามท่ีตั้ งของพ้ืนท่ิออกเป็น 3 พ้ืนท่ี ได้แก่  

พ้ืนท่ีชั้นใน พ้ืนท่ีชั้นกลาง และพ้ืนท่ีชั้นนอก 
2. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ีตาม

ตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที ่ พ้ืนที่ช้ันใน พ้ืนที่ช้ันกลาง พ้ืนที่ช้ันนอก รวม 

จ านวน (คน) (คน) (คน) (คน) 

จ านวนประชากร 1,727,063 2,356,262 1,593,323 5,676,648 
ร้อยละ 30.42 41.51 28.07 100 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 116 160 108 384 
เพศชาย 58 80 54 192 
เพศหญิง 58 80 54 192 
 
3.  ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผ่านสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 45 สาขา ท่ีตั้งอยู่ในแต่ละเขต

พ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือให้ไดรั้บ
ขอ้มูลครบตามสัดส่วนของแต่ละพ้ืนท่ี และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือก
เก็บขอ้มูลเฉพาะจากผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 60-79 ปี และมีคุณสมบติัตรงกบัเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีทางธนาคารก าหนดเท่านั้น 
โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากช่องทางน้ีไดท้ ั้งหมด 257 ชุด 

 
วิธีท่ี 2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) และเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะจากผูสู้งอายุท่ีท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 60-79 ปี 
และมีคุณสมบติัตรงกบัเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีทางธนาคารก าหนดเท่านั้นโดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากช่องทางน้ี
ไดท้ ั้งหมด 127 ชุด 
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หลงัจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดจ้ านวน 384 ชุด ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดท้ ั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วยการใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน
ผ่านการใช้สถิติการทดสอบที (t - test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ 
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 60-69 ปี (ร้อยละ 63.3) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 53.4)  

มีบุตรจ านวน 1-2 คน (ร้อยละ 69.5) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท (ร้อยละ 53.9) มีการศึกษาในระดบั
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 37.8)  และประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ท าธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 35.6)
โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ 
Reverse Mortgage (ร้อยละ 44.3)  ส าหรับปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือ Reverse 
Mortgage ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.20, S.D. = 0.260)  ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดบันอ้ย ( X  = 2.60, S.D. = 0.306 )    

 
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุที่ครอบครองทิ่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่
แตกต่างกัน  ผู ้วิจัยใช้สถิติการทดสอบที (t - test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA  
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานภาพ ดา้นจ านวนบุตร ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกันจะ
มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดจะมีระดบัการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse 
Mortgage มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสและเป็นหมา้ย/หย่าร้าง   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีบุตรจะมี
ระดบัการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีบุตร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีรายได้
จะมีระดบัการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้  และผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีระดบัการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการประกอบอาชีพ
ภายหลงัเกษียณอาย ุจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า “ยอมรับสมมตฐิาน” 

ส าหรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2-3 ผู ้วิจัยทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis)  เน่ืองจาก เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระตั้งแต่สองตวัแปรข้ึนไปกบัตวัแปร
ตามหน่ึงตวัแปร โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของแบบจ าลองท่ี 95%  ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig Collinearity 
Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 0.379 0.180  2.101 0.036   

x1 0.568 0.056 0.551 10.153 0.000* 0.525 1.904 
x2 0.175 0.039 0.197 4.456 0.000* 0.788 1.270 
x3 0.014 0.034 0.019 0.415   0.678 0.743 1.347 
x4 0.075 0.036 0.115 2.090 0.037* 0.509 1.965 
x5 -0.007 0.031 -0.011 -0.243 0.808 0.743 1.346 
x6 -0.118 0.048 -0.127 -2.481 0.014* 0.585 1.710 
x7 0.010 0.034 0.014 0.293 0.770 0.672 1.488 
x8 0.012 0.036 0.017 0.325 0.746 0.587 1.704 

R = 0.649, R Square = 0.421, Adjusted R Square= 0.409, Std. Error of the Estimate= 0.236 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ : ก าหนดให้ y = การตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage,  b0 = ค่าคงท่ี (Constant), 
b1, b2, …, b8 = ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย, x1 = ทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ , x2 = ทัศนคติด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก, x3 = การโฆษณา, x4 = การส่งเสริมการขาย, x5 = การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์, x6 = การขายโดยบุคคล,  
x7 = การตลาดแบบตรง, x8 = การตลาดอินเตอร์เน็ต 

 
เม่ือพิจารณาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

ว่าตวัแปรอิสระท่ีน ามาทดสอบในสมการนั้นจะตอ้งไม่มีปัญหาเร่ือง Multicollinearity หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ี
น ามาใชพ้ยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพนัธ์กันในระดบัท่ีสูงเกินไป จากการตรวจสอบค่า Variance inflation factor 
(VIF) ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 และค่า Tolerance ท่ีเหมาะสมไม่ควรต ่ากว่า 0.25 (Walker & Maddan, 2013)  
โดยจากตารางท่ี 4.1 พบว่าค่า VIF สูงสุดมีค่า 1.965 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 4 และค่า Tolerance ต ่าสุดมีค่า 0.509 ซ่ึงมีค่าไม่ต ่ากว่า  
0.25 แสดงว่าตวัแปรอิสระท่ีน ามาใชพ้ยากรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีสูงเกินไปจนเกิด Multicollinearity 
หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  ดงันั้น จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2-3 ไดจ้ากตารางขา้งตน้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้สูงอายุที่ครอบครองทิ่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเ ช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์   
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าองคป์ระกอบของทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (x1) และดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
(x2) มีค่า Sig. เท่ากนัท่ี 0.000 โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Beta) ขององค์ประกอบของ
ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (x1) และองคป์ระกอบของทศันคติดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (x2) ท่ีมีต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Reverse Mortgage (y)  มีค่าเท่ากบั 0.551 และ 0.197 ตามล าดบั แสดงว่าทศันคติในดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อตวัแปรตามมากกว่าทศันคติ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ประมาณ 2.8 
เท่า จึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า “ยอมรับสมมตฐิาน” 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้สูงอายุที่ครอบครองทิ่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขาย (x4) และ 
ด้านการขายโดยบุคคล  (x6) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 และ 0.014 ตามล าดับ โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอยมาตรฐาน (Beta) ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในดา้นการส่งเสริมการขาย (x4) และดา้น
การขายโดยบุคคล (x6) ท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage (y)  มีค่าเท่ากบั 0.115 
และ -0.127 ตามล าดบั แสดงว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขาย (x4) และ 
ด้านการขายโดยบุคคล (x6)  มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามในขนาดท่ีใกล้เคียงกนัแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ  
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในดา้นการส่งเสริมการขาย (x4) มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามในทิศทางบวก  
ในขณะท่ี การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการขายโดยบุคคล  (x6) มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามใน
ทิศทางลบ จึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า “ยอมรับสมมตฐิาน”  

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจหรือค่า R2 พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.421 หมายถึงตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั  
(x1, x2, x4 และ x6) สามารถร่วมกันพยากรณ์แบบจ าลองของการตดัสินใจใช้บริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse 
Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตวัแปรตามไดร้้อยละ 42.10  นอกจากนั้น 
จะเป็นอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาวิเคราะห์ โดยสามารถเขียนความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ในรูปแบบของสมการ ไดด้งัน้ี 
 

1 2 4 6  0.379 0.568 0.175 0.075 0.118y x x x x      
 

สมการท่ี (1) แสดงสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด 
แบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse 
Mortgage) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผลของการศึกษา 
1.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  องค์ประกอบด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพมีความสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของศึกษา กงัสนานนท์ (2559) และผลงานวิจยัของภทัรดนยั  พิริยะธนภทัร (2558) และองค์ประกอบ
ดา้นระดบัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของภทัรดนยัฯ ดว้ยเช่นกนั โดยผลของการทดสอบสมมติฐาน
ดงักล่าวยงัมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) ของ 
De Fleur (1996) ท่ีว่ามนุษยมี์ความแตกต่างกนัจากเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือท่ีรวม
เป็นลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น การตดัสินใจใชบ้ริการสินคา้/บริการท่ีแตกต่างกนัออกไป เป็นตน้ 

2. ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ คฑาเทพ นิติสิริ (2560) และผลงานวิจยั
ของคุณิตา เทพวงค์ (2557)  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior Model) 
ของ Frederick G. Crane (2013) เน่ืองจาก ทศันคติเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของอิทธิพลดา้นจิตวิทยา (Psychological 
Influences) ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือตามแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค ซ่ึงหาก

(1) 
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ผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกหรือมีความรู้สึกชอบในผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมากกว่าของคู่แข่ง (นภวรรณ คณานุรักษ,์ 2557)   

3. ผลการทดสอบสมติฐานที่ 3 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขายและ 
ดา้นการขายโดยบุคคลสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบุญฑวรรณ วิงวอน (2557) และศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ (2555) 
ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior Model) ของ Frederick G. 
Crane (2013)  เน่ืองจาก การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้ นเป็นองค์ประกอบหน่ึงของอิทธิพลด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Influences) ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือตาม
แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ George E. Belch และ Michael A. Belch (1997) ท่ีกล่าว
ไวว้่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ขององค์กรเกิดข้ึนตามโปรแกรมของการส่งเสริมการตลาดท่ี
ได้รับการวางแผนไว้โดยมีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการสร้าง 
ช่องทางการส่งผ่านข้อมูลและชักชวนลูกค้าให้เกิดการซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ ซ่ึงจะท าให้องค์กรเกิด 
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสร้างยอดขายไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผล 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายุ (Reverse 

Mortgage) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage และเพ่ือ
ศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีแบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60-79 ปี และมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้
ตรงกบัเง่ือนไขท่ีทางธนาคารก าหนดให้สามารถใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ได ้จ านวน 384 คน  วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถิติการทดสอบที (t - test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้ งแต่ 60-69 ปี  
มีสถานภาพสมรส มีบุตรจ านวน 1-2 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีการศึกษาในระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ และประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ/ท าธุรกิจส่วนตวั โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอตัราดอกเบ้ีย
เป็นปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายใุนดา้นสถานภาพ จ านวนบุตร  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ปัจจยัดา้น
องคป์ระกอบของทศันคติดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการขายโดย
บุคคล และปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย โดยปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1650 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การตลาดแบบบูรณาการดา้นการขายโดยบุคคลเป็นตวัแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม
สะทอ้นให้เห็นว่าหากธนาคารไม่มีกลยทุธ์การส่งเสริมการขายและไม่สามารถท าให้ลูกคา้มีทศัคติท่ีดีและมีความรู้ 
ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีเพียงพอจะส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจปฏิเสธการใช้สินเช่ือ
เพ่ิมข้ึนถึงแมว้่าจะไดรั้บการบริการจากพนกังานสินเช่ือในระดบัท่ีดีข้ึนก็ตาม 

ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎีและเชิงบริหารจดัการ 
1.  ควรมีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุเพ่ิมเติม อาทิเช่น ทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 

(Symbolic Interaction Theory) ทฤษฏีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory) เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  ควรมอบหมายให้ฝ่ายพฒันาและบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายส่ือสารองค์กร และฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมฝึกฝน
พนกังานหรือจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูสู้งอายุเก่ียวกบัลกัษณะของสินเช่ือ เง่ือนไขต่างๆ 
ตลอดจนขอ้ดีและขอ้เสียของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Reverse Mortgage ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ  

3.  ควรมอบหมายให้ฝ่ายส่ือสารองค์กรเร่งพฒันาแบรนด์ให้มีความทนัสมยัเพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดี 
ในกลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มคนรอบขา้ง เพ่ือท าให้เกิดการส่ือสารทางการตลาดแบบปากต่อปากท่ีท าให้ผูสู้งอายเุกิด
ความรู้สึกสนใจและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของ ธอส. จนน าพาไปสู่การตดัสินใจใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ในท่ีสุด 

4.  ควรมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายสินเช่ือและธุรกิจภาครัฐและฝ่ายพฒันาธุรกิจสินเช่ือร่วมมือกนัพฒันากลยทุธ์
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุมากข้ึน เช่น ปรับดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 
ให้มีความใกลเ้คียงหรือน้อยกว่าผลิตภณัฑ์สินเช่ืออ่ืน  ๆท่ีผูสู้งอายุสามารถเขา้ร่วมโครงการได ้มอบของสมนาคุณให้กับ 
ผู้อายุท่ีเข้ามายื่นขอสินเช่ือ Reverse Mortgage กับทางธนาคาร ปรับเพ่ิมลดระยะเวลาท่ีได้รับเงินงวดได้ตามราคา
หลกัประกนั หรือเลือกรับเงิน (Payment) จากธนาคารไดห้ลายวิธี (รับเงินกอ้น, รับเงินรายเดือน, รับวงเงินสินเช่ือ) เป็นตน้ 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาและเร่ืองระยะทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าให้ผูวิ้จยัเลือกเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในขณะท่ี ธนาคารไดก้ าหนดพ้ืนท่ีน าร่องของโครงการ
ครอบคลุ ม พ้ืน ท่ี ใน เขตป ริมณฑลด้ว ย  อ ย่ า ง ไรก็ ต าม  หาก มีก าร เ ก็ บข้อ มูลจ ากกลุ่ มผู ้ สู ง อ ายุ ใน 
เขตปริมณฑลเพ่ิมเติม ผลการวิจยัท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างกนัออกไป  นอกจากนั้น กลุ่มผูสู้งอายท่ีุเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ในการวิจยัส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดของผลิตภณัฑ์อย่างถ่องแท ้ เน่ืองจาก เง่ือนไขของ
สินเช่ือท่ีมีความซบัซ้อนและมีความแตกต่างจากสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัทัว่ไป ท าให้สินเช่ือประเภทน้ียงัคงเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับผูสู้งอายใุนประเทศไทย ส่งผลท าให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจมีการตีความท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป 
1.  ควรน าปัจจยัอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน าปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของอิทธิพลด้านสังคมวฒันธรรมและ

อิทธิพลดา้นสถานการณ์ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือตามแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาท าการศึกษาเพ่ิมเติมดว้ย 
2.  การวิจัยเชิงปริมาณสามารถท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลท่ีเก็บได้จากแบบสอบถามเท่านั้น  ท าให้ข้อมูลท่ี

รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งขาดความหลากหลายและไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้น ควรลด
ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีโดยการท าการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาร่วมดว้ย เพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงผลการวิจยัท่ีมีความสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 
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3.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ Reverse Mortgage ของผูสู้งอายุใน
ต่างจงัหวดัดว้ย เพ่ือน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้แต่ละพ้ืนท่ี 

4.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 
Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับของธนาคารออมสินว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Reverse Mortgage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการท างานและลดของเสียในกระบวนการผลิตรวมถึง
งานท่ีท าการแกไ้ขซ ้ า ท่ีส่งผลให้เกิดของเสีย ท าการศึกษาโดยประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ ดว้ยการน า
แผนภูมิพาเรโตส าหรับท าการคดัเลือกปัญหาส าหรับการด าเนินการปรับปรุง จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากแผนภูมิก้างปลา ดว้ยการรวบรวมและเก็บขอ้มูลของบริษทั พร้อมก าหนดมาตราการป้องกนัปัญหา หลงัจาก
การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตสามารถลดปริมาณของเสียหรือของท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ท าให้ปัญหาของเสีย
ลดลง ขั้นตอนในการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคิดสดัส่วนของเสียท่ีลดลงจาก 2,027 กิโลกรัม เหลือ 292 
กิโลกรัม สามารถลดของเสียได้ 1,735 กิโลกรัม คิดผลเฉล่ียจากเดิมเป็น 1.65% ลดลงเหลือ 0.18%  สามารถลดลง
จาก เดิม  88.76 %และการท างานซ ้ า เดิมมีงานท าซ ้ า เฉล่ีย 6 คร้ังต่อเดือน เหลืองานRework โดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อ
เดือน สามารถลดลง 83.33% 
 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองมือคุณภำพ 7 ประกำร, แผนภูมิพำเรโต, แผนภูมิก้ำงปลำ 
 

Abstract 
This research has the objective to correct and improve work processes and reduce waste in the production process 
including repetitive work. That resulted in waste the study was carried out using the 7 quality too ls with the 
introduction of the Pareto chart to select the problem for improvement actions. Then analyze the root cause of the 
problem from the fishbone chart. By collecting and storing company information with defining measures to 
prevent problems after the improvement of the production process, the amount of waste or non-quality products 
can be reduced. Make the problem of waste lessen the steps to work are more efficient. The proportion of waste 
decreased from 2,027 kg to 292 kg. Can reduce the waste by 1,735 kg, average from 1.65%, down to 0.18%, can 
be reduced from 88.76% and rework. Originally had an average of 6 repetitions a month the average rework job 
remaining 1 time per month can be reduced 83.33%. 
 
Keywords: 7 Quality Control Tools, Pareto, Fish Bone Diagram 
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดข้ึนหลายกลุ่มอุตสาหกรรมดว้ยกนั ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณ ฑล 

พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกต่างก็มีการแข่งขนัสูง แต่แนวโนม้อตัราการเจริญเติบโตค่อนขา้งต ่าพลาสติก
ยงัมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่ีตอ้งการผลิตบรรจุภณัฑ ์ดว้ยความคงทน แขง็แรงและน ้าหนกัเบา อุตสาหกรรม
พลาสติกอาจจะไม่ได้เป็นอนัดบัหน่ึงในการสร้างมูลค่าแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการสร้างมูลค่า 
ส าหรับสินคา้ทนแทนเพ่ือลดตน้ทุนในหลายๆอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนตก์็ยงัจ าเป็นในการใช้
พลาสติกท าเป็นช้ินส่วนต่างๆ ภายในรถยนต ์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆในประเทศ ผูผ้ลิตพลาสติกจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ต้นทุนท่ีต ่า และสินค้าท่ีผลิตออกมามีคุณภาพท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัในเร่ืองของศกัยภาพในการแข่งขัน ดงันั้น
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือ เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานABC กรณี ศึกษา ท าให้เกิดผลก าไร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผูท่ี้สนใจในการด าเนินงานต่างๆ จึง
เป็นเหตุจูงใจให้ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาแนวทางเพ่ือปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมีวตัถุประสงค์ของการ ศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานและลด
ความของเสียในกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับ ปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตท่ีมีของเสียเกิดข้ึนเม่ือมีการผลิต และสถิติการท างานซ ้ า เฉล่ีย 6 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงท าให้ส่งผลเสีย
ต่อบริษทั ท่ีต้องแบกรับตน้ทุนท่ีสูงมากข้ึน และยงัส่งผลต่อความมัน่ใจของลูกคา้ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
กระบวนการท างานมีมาตรฐานมากข้ึน ของเสียลดน้อยลง และเกิดการท างานซ ้ าท่ีมีลดลงสินค้าส่งกลบัลดลง 
มูลค่าของเสียลดลง รวมถึงสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนดลดลงและเป็นแนวทางในการลดความสูญเสียใน
กระบวนการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพความผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานลดลง ท าให้การท างาน
มีความสะดวกมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
(กรณ์ฐิกูล วราวงษหิ์รัณ, 2559)  ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัต่อตน้ทุนโดย รวม

ขององคก์รซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดมุ่้งเน้นการการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดย เร่ิมตั้งแต่การรับค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้ ท าการสั่งวตัถุดิบ วางแผนการผลิตเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตารางการส่งมอบสินคา้ อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือในองคก์ร มีการส่ือสารท่ีเพียงพอรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาในฝ่ายผลิต 
คน เคร่ืองจกั วตัถุดิบ วิธีการก่อให้เกิดการลดตน้ทุนในส่วนของแรงงานสายการผลิตมีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
และยงัส่งผลท าให้การปรับแผนการผลิตมีความยืดหยุน่และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เม่ือค าสั่งซ้ือมี
ความผนัผวนอีกดว้ย 

(ฐานิตย ์ประจกัษวิ์นยับดี, นนัทิ สุทธิการนฤนยั, 2559) การศึกษาวิจยัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน
ของกระบวนการผลิต และ 2) ลดตน้ทุนในการผลิต กรณีศึกษาบริษทั AEC จ ากดั โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีลีน 
(lean theory) ทฤษฎี การจดัสมดุลการผลิต (production line balancing) และหลกัการECRS เพ่ือใชล้ดละเลิกรวม
งานท่ีไม่จ าเป็นเขา้ดว้ยกนั ในการวิจยัคร้ังน้ีผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาเวลารอคอยในแผนกเคร่ืองรีด 
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ลงได ้90 วินาที ต่อการผลิตประตู 1บาน และลดระยะเวลาการเจาะบานประตูลงได ้50 วินาทีต่อหน่ึงบานสามารถ
ลดคนงานในแผนกเคร่ืองรีดได ้4 คน แผนกเร้าเตอร์ 1 คน และแผนกเจาะ 1 คน สามารถลดตน้ทุนในการผลิตรวม
ไดเ้ท่ากบั 984,900 บาท  ต่อปี 

(จกัรพงษ์ หอมสมบติั, 2559) การศึกษาวิจยัเร่ืองการเอาระบบเคร่ืองมือตรวจจบัของเสีย และทฤษฎีระบบการ
ผลิตแบบลีน(Lean thinking) ความสูญเสีย 7 ประการ(7  Wastes) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตในจุด
ตรวจสอบช้ินงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากการตรวจสอบช้ินงานให้เป็นงานFinish goodและลดของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตหลงัจากน าระบบเคร่ืองมือตรวจจบัของเสียมาใช ้ใชเ้วลาในการตรวจสอบช้ินงาน 5วินาทีต่อช้ิน 
สามารถลดเวลาในการตรวจสอบช้ินงานได5้วินาทีต่อ1 ช้ิน และก่อนท าการวิจยัพบว่ามีลูกคา้ร้องเรียนช้ินงานหลุด
รอดไปท่ีลูกคา้จ านวน 4คร้ังแต่หลงัจากท่ีท าการวิจยัไม่พบช้ินงานหลุดรอดไปยงัลูกคา้ 

(พรชยั ผกายทองสุก, 2542)  ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิตในโรงงานเคร่ืองแก้ว
(Production Efficiency improvement for the Glassware Industry) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ในโรงงานผลิตเคร่ืองแก้ว โดยท าการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลท าให้ปประสิทธิภาพภายในกระบวนการผลิต
ต ่าลง จากนั้นท าการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าเอาความคิดในเร่ืองของการลดความ
สูญเสียของเวลา ความสูญเสียเชิงสมรรถนะ และความสูญเสียดา้นคุณภาพมาเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ภายหลงัจากการด าเนินการพบว่า ดชันีความพร้อม (Available Index)มีค่า93.36% ดชันีสรรถนะ (Performance 
Index) มีค่า90.39% และดชันีคุณภาพ (Quality Index) มีค่า 90.67% ส่งผลให้กระบวนการของการผลิตมีค่าเพ่ิมข้ึน 
17.78% และสามารถลดความสูญเสียทางการขายได ้3,858,075บาทต่อเดือน และเพ่ิมยอดขายได ้11,261,016 บาท
ต่อเดือน ท าให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 

(วิไลวรรณ สิริคุตจตุพร, 2552) การศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพก าลงัการผลิตโดยการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตงานเยบ็ประดบัยนต์เป็นการศึกษาปัญหาการส่งมอบไม่ทนัตามก าหนด ซ่ึงส่งผล
ต่อการสูญเสียโอกาสการขาย ความสามารถในการสร้างรายได้ รวมทั้งความน่าเช่ือถือขององค์กรท่ีลดลงจาก
การศึกษาพบว่า ฝ่ายผลิตไม่สามารถลิตสินคา้เสร็จไดต้ามก าหนดเวลาเพราะการวางแผน การผลิตไม่ไดว้างแผน
ระบุเวลาการท างานท่ีชดัเจนในทุกขั้นตอน ใชว้นัก าหนดส่งเป็นกรอบในการปฏิบติั งานในกรอบใหญ่เท่านั้นผู ้
ศึกษาได้น าความรู้ในการวางแผน ด้วยการออกแบบฟอร์มการวางแผนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ท่ีง่าย
สามารถครอบคลุมการท างานไดท้ั้งกระบวนการ และการจดัการฐานขอ้มูล เพ่ือท าให้ลดเวลา และขั้นตอนการ
ท างาน ท าให้สามารถลดเวลาในการท างานท่ีเก่ียวขอ้กบัการวางแผนได ้7,120 ชัว่โมงต่อปี สามารถทราบก าลงัการ
ผลิตล่วงหน้าไดท้นัที และมีทิศทางการท างานท่ีชดัเจน ตลอดจนการปรับเปล่ียนกระบวนการต่างๆเป็นไปอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์และสามารถประเมินตน้ทุนในการผลิตได ้
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3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษากระบวนการผลิต มีทั้งหมด 4 กระบวนการยอ่ยดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ผงัแสดงกระบวนการผลิตและการไหลของงาน 
 

การศึกษาเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัของการปฏิบติังานกิจกรรมการ
ท างานต่างๆ เพ่ือคน้หาปัญหาท่ีมีในบริษทั ซ่ึงพบว่าปัญหาส าคญัพบว่าในส่วนของการผลิตสินคา้มีสินคา้ท่ีเป็น
ของเสีย และรูปแบบการท างานยงัขาดความต่อเน่ือง จึงเลือกท่ีจะศึกษาในกระบวนการผลิต การท างานของฝ่าย
การผลิตมีกระบวนการแบ่งเป็นประบวนการยอ่ย 4 กระบวนการ คือ จดัเตรียมวตัถุดิบ การชัง่สี/ผสมสี การแปรรูป 
และการตรวจสอบคุณภาพ การวิจยัในคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การผลิตแบบลีน คือ 
วิธีการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบุและก าจัดความสูญเสีย หรือส่ิงท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของ
กระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะ ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยระบบดึง ท าให้เกิดสภาพการไหลอย่าง
ต่อเน่ือง ราบเรียบ และท าการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยูเ่สมอ ความสูญเสีย 8ประการ (8 
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Wastes) เพ่ือก าจดั ความสูญเสียต่างๆท่ีมีในกระบวนการ เช่น ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defects )การ
คน้หาของเสียหรือปรับปรุงคุณภาพ คือ การตรวจสอบ แต่ไม่สามารถก าจดัสาเหตุของการผลิตของเสียได ้ เพียงแต่
เป็นขั้นตอนในการเลือกของเสียออกจากกระบวนการผลิตเท่านั้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของเสียก็ยงัคงอยู่ 
และหากตรวจสอบไม่รัดกุมพอก็อาจมีของเสียหลุดรอดไปถึงมือลูกคา้ ท าให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รเสียหาย ขาด
ความน่าเช่ือถือในคุณภาพของสินค้าและเม่ือเกิดของเสียก็จะต้องน าไปแก้ไขให้มีคุณลกัษณ์ถูกตอ้งตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ หรือก าจดัท้ิงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูง ปัญหาจากการผลิตของเสีย ตน้ทุนวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร 
แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ใชห้ลกัการ 5W 1H คือ การตั้งค าถามเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นของแต่ละ
กิจกรรมในกระบวนการผลิต จากนั้น ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยผงัก้างปลา (Fishbone diagram) วิเคราะห์ผงัก้างปลา 
(Fishbone diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล เพ่ือคน้หาสาเหตุปัญหา ท าความเขา้ใจ หรือท า
ความรู้จกักบักระบวนการอ่ืนๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของคนเท่านั้น แต่เม่ือมี
การท าแผนผงักา้งปลาแลว้ จะท าให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทาง
ใน การระดมสมองซ่ึงจะช่วยให้ทุก ๆคนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หัวปลา จากนั้นก าหนด
มาตรการการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนการน ามาตรการด้านคุณภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการผลิตและสรุปผลการวิจยั  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสียท่ีเกิดในกระบวน การ

ผลิตโดยใช้เคร่ืองมือให้การปรับปรุงกระบวนการ ได้ผลการด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทาง แก้ไข
ปรับปรุง และสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางแกไ้ขปรับปรุง ดงัน้ี 

1.  การเลือกงานในการศึกษาวจิยั 
ปัจจุบนักระบวนการผลิตสีประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลกัดว้ยกนัคือ กระบวนการจดัเตรียมวตัถุดิบ 

กระบวนการชัง่สี/ผสมสี กระบวนการแปรรูป และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกระบวนการผลิตดงักล่าว
ขา้งตน้พบของเสียในกระบวนการท่ี 1,2 และ 3 คือกระบวนการจดัเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการชัง่สี/ผสมสี และ
กระบวนการแปรรูป  โดยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล สดัส่วนของเสีย ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียท่ีเกิดในกระบวนการผลิต ระหว่างเดือน มกราคม 2563-กนัยายน 2563 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าเกิดของเสียในกระบวนการผลิต โดยเก็บขอ้มูลของเสียสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ.2563 มีของเสียรวมทั้งหมด 2,910.54 กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซนของเสีย 1.23% ของจ านวนผลิต
ทั้งหมด ทั้งน้ีจึงไดร้วบรวมปัญหาท่ีท าให้เกิดของเสียโดยแบ่งเป็นสดัส่วนในแต่ละประเภท พบว่าปัญหาของเสีย
ประกอบไปดว้ยปัญหาทั้งส้ิน 6 ปัญหา ทั้งน้ีจึงไดร้วบรวมประเภทปัญหา ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละของปัญหาของเสีย ยอ้นหลงั 9 เดือน ระหว่างเดือน มกราคม 2563-กนัยายน 2563 

 
 

จากขอ้มูลตารางท่ี 2 ท าการสร้างแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาส าคญั ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงปัญหาและร้อยละสะสมของปัญหา 

เดือน จ ำนวนผลติ(กโิลกรัม) จ ำนวนของเสีย(กโิลกรัม) %ของเสีย

มกราคม 28,695.20 117.70 0.41
กมุภาพนัธ์ 7,289.60 138.40 1.90
มีนาคม 14,195 73.00 0.51
เมษายน 13,981 53.30 0.38
พฤษภาคม 11,141.50 240.60 2.16
มิถุนายน 39,971.50 260.52 0.65
กรกฎาคม 37,890.80 641.20 1.69
สิงหาคม 43,941.68 925.82 2.11
กนัยายน 40,408.00 460.00 1.14

รวม 237,514.28 2910.54 10.95

ตารางท่ี 1 ปริมาณของเสียท่ีเกิดในกระบวนการผลิต ระหว่างเดือน มกราคม2563 - กนัยายน2563

ปัญหา ปริมาณ(กิโลกรัม) ร้อยละ ร้อยละสะสม
ตะแกรงตนั 1,513.48 52.00 52.00
ลา้งเคร่ืองไมส่ะอาด 727.64 25.00 77.00
หาสี/ตกัสีผิด 436.581 15.00 92.00
งานเหลว 116.42 4.00 96.00
สูตรผิด 43.66 1.50 98.50
หกพ้ืน 72.76 2.50 100.00

รวม 2910.54 100.00

ตารางท่ี 2  ร้อยละของปัญหาของเสีย ยอ้นหลงั 9 เดือน ระหว่างเดือน มกราคม2563 - กนัยายน2563
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากมากไปหานอ้ยจ านวน 6รายการ และจะเลือก 3 ล าดบั ไดแ้ก่ 1. ตะแกรงตนั 2. สูญเสีย
ในการลา้งเคร่ือง 3. หาสี/ตกัสีผิด ท่ีมีจ านวนของเสียมากท่ีสุดท่ีจะน ามาท าการปรับปรุงแกไ้ขในการท าวิจยัคร้ังน้ี 

 
(ก) ตะแกรงตนั 

 
(ข) ลา้งเคร่ืองไม่สะอาด 

             
(ค) สินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

ภาพที่ 3 ปัญหาส าคญัส าหรับการแกไ้ข 
 

2. การศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบันของการปฏิบัตงิาน 
 

ตารางที่ 3 ลกัษณะของปัญหา 

 
 

จากตารางท่ี 3 ท าให้ทราบลกัษณะของปัญหาทั้งและสถานท่ีพบปัญหา โดยพบสภาพปัญหาดงักล่าวไดใ้น
กระบวนการ ผลิตผา่น Extrusion (เคร่ืองหลอม) 
 

ล าดบั ปัญหา ลกัษณะของปัญหา สถานท่ีพบปัญหา
1 ตะแกรงตนั สีและพลาสติกไม่ไหลออก ท าใหสี้

ทะลกัออกช่องระบายความช้ืน
กระบวนการผลิตผ่าน Extrusion

2 ลา้งเคร่ืองไม่สะอาด
เมด็สีปนเป้ือนในขณะท่ีผลิตสีออกมา

กระบวนการผลิตผ่าน Extrusion

3  หาสี/ตกัสีผิด สีท่ีผลิตออกมาแตกต่างจากมาตรฐาน คลงัสินคา้/หอ้งผสม

4 การท างานซ ้า สีออกมาไม่ไดม้าตรฐาน พบท่ีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

ตำรำงที ่3 ลักษณะของปัญหำ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1659 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ศึกษาเก็บรวบรวมสถิตข้ิอมูลปัญหางานท าซ ้า (Rework) 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณงานท่ีเกิดการท าซ ้ า ช่วงเดือน มกราคมถึงเดือน กนัยายน พ.ศ.2563 

 
 
การผลิตในช่วงเดือน มกราคม ถึง กยัายน พ.ศ.2563 จากตาราง  มีปริมาณงานท่ีท าการผลิต ทั้งหมด 243,567 

กิโลกรัม  เกิดการ Rework  จ านวน 48 คร้ัง มีงานท่ีท างาน Rework ทั้งหมด 9,731 กิโลกรัม 
 
3. ศึกษาสาเหตุของปัญหา 
เป็นการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) ซ่ึงเป็นการ วิเคราะห์หาสาเหตุ

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยการวิเคราะห์ กับผูเ้ก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้า งานควบคุมเคร่ืองจักร พนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัร ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ด ัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โดยจ าแนกกลุ่มสาเหตุหลกัออกเป็น 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ คน  
เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และวิธีการ สามารถสรุป ประเดน็สาเหตุต่าง ๆ ดงัภาพท่ี4 

 
ภาพที่ 4 สาเหตุของปัญหาท่ีท าให้เกิดของเสีย 
 

Masterbatch Pigment Compound รวม Masterbatch Pigment Compound รวม

มกราคม 17,723.20 342            10,630       28,695       1,710              -            -            1,710        4

กุมภาพนัธ์ 6,806 484            -            7,290         2,022              -            -            2,022        9

มีนาคม 13,798 397            -            14,195       255                 53             -            308           3

เมษายน 10,760.10 133            3,088         13,981       238                 -            -            238           6

พฤษภาคม 9,631 511            1,000         11,142       1,212              -            -            1,212        3

มิถุนายน 9,834 338            29,800       39,972       73                   5               -            78             2

กรกฎาคม 11,565 607            31,770       43,942       675                 27             -            702           7

สิงหาคม 12,501 516            30,925       43,942       159                 -            680           839           7

กนัยายน 9,983 477            29,948       40,408       1,672              -            950           2,622        7

รวม 102,601.30     3,805         137,161     243,567     8,016              85             1,630        9,731        48

ปริมำณงำนผลติ ปริมำณงำน Rework
เดือน จ านวนคร้ังท่ีเกิด
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4. ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ภายหลงัจากการวิเคราะห์  และระบุสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้เกิดของเสียและสาเหตุของการท างานซ ้ า จึงได้

ก าหนดมาตรการส าหรับการป้องกนัปัญหาเกิดซ ้ าอีกคร้ัง สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 แนวทางการปรับปรุง 

 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ภายหลงัการก าหนดมาตรฐานในการท างานและแนวทางส าหรับการป้องกนัปัญหา ท าให้สามารถป้องกนัและ

ลดปัญหาของเสียและการท างานซ ้ าดงัน้ี 
1. เพ่ิมกระบวนการตรวจสอบในกระบวนการผสมสีเม่ือผสมสีเสร็จให้มีการตรวจสอบคุณภาพคร้ังท่ี 1 ก่อน

เขา้สู่กระบวนการหลอม 
2. เพ่ิมมาตรการควบคุมการท างาน เพ่ือเพ่ิมความกระตือรือลน้และใส่ใจการท างานของพนกังาน เพ่ิมบทบาท

การลงโทษผูท่ี้ท าให้เกิดงานเสีย 
3. เพ่ิมการอบรมและการสอนงาน และเรียนรู้ประเภทของงานก่อนการท างาน 

 
 

ล าดบั ปัญหา สาเหตุ มาตรการควบคุม
1.พนกังานขาดทกัษะในการท างาน 
ในการเลือกหยบิใชต้ะแกรง

> จดัท าส่ือความรู้และจุดบ่งช้ีลกัษณะของ
ตะแกรงและวิธีการเลือกใชต้ะแกรง

2.อุณหภูมิเคร่ืองจกัรไม่คงท่ี ขาดการ
บ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ

> อบรมพนกังานหรือท าการจดัจา้งพนกังาน
ในส่วนของช่างซ่อมบ ารุงเน่ืองจากมี
เคร่ืองจกัรในการท างานมาก

3. พนกังานขาดความเอาใจใส่ในการ
ป้อนวตัถุดิบลงเคร่ืองจกัร

> ก าหนดใหมี้พนกังานเฝ้าเคร่ืองจกัร
ตลอดเวลาท่ีมีการผลิต และตรวจสอบอยา่ง
สม ่าเสมอ

1.พนกังานขาดความเอาใจใส่ในการ
ท าความสะอาดเคร่ืองจกัร

> จดัท าขั้นตอนวิธีการลา้งและมีผูต้รวจสอบ
ก่อนการผลิตสินคา้

2. วตัถุดิบชนิดสีมีความเขม้ขน้ท าให้
การลา้งเคร่ืองจกัรไม่สะอาด

> เลือกซ้ือ Compound ส าหรับการลา้งเคร่ือง
และปรับวิธีการลา้งเคร่ืองดว้ยเมด็เกรด2

1. พนกังานขาดความเอาใจใส่ในการ
ท างาน ไม่รอบคอบในการท างาน

> เพ่ิมมาตรการหรือการก าหนดบทลงโทษ
ตามขั้นตอน

2. พนกังานขาดทกัษะความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองสี

> จดัการอบรมและใหค้วามรู้เฉพาะดา้น
เร่ืองสีใหก้บัพนกังานและทดสอบเป็นระยะ

4 การท างานซ ้า
1. ต่อเน่ืองมาจากสาเหตุขอ้ 1ถึง ขอ้3 
ท าใหเ้กิดการ Rerun และตอ้งแกไ้ข
ใหม่

> ปรับรูปแบบกระบวนการตรวจสอบโดย
เพ่ิมขั้นตอนตั้งแต่ตน้ทาง เพ่ือท าการ
ตรวจสอบก่อนการเกิดปัญหาในขั้นต่อไป

2 ลา้งเคร่ืองไม่สะอาด

 หาสี/ตกัสีผิด3

ตำรำงที ่5 แนวทำงกำรปรับปรุง

ตะแกรงตนั1
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผล 

 
     

เม่ือท าการเปล่ียน ในระยะเวลาท่ีเท่ากนัก่อนการปรับปรุง   (3 เดือน) สัดส่วนการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในช่วง
เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 พบว่ามีจ านวนผลิตทั้งหมด 122,241 กิโลกรัม มีของเสียทั้งหมด 2,027 
กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็น 1.646%  

หลงัจากการปรับปรุงสัดส่วนการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือน ตุลาคมถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หลงั
การปรับปรุง มีจ านวนผลิตทั้งหมด 157,803.44 กิโลกรัม มีของเสียทั้งหมด 292 กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็น 0.185% 
สามารถลดลงจาก เดิม  88.76 % 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่ากระบวนการท างานในส่วนของการผลิต มีมาตรฐานในการท างานมากข้ึน 
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานดีข้ึน ของเสียจากการผลิตลดนอ้ยลง การท างานซ ้ าลดลง เพ่ือเป็นการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิ้จยัจึงจะท าการศึกษาและน าผลการวิเคราะห์และการวิจยัไปปรับประยกุต์ใช ้  พฒันา
ในกระบวนการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจดัท าเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือ
แกไ้ขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานมากข้ึนคน้หาปัญหา 8 Wastes และระบบ Lean ในกระบวนการอ่ืนๆ 
เพ่ือท าการปรับปรุงแกไ้ขฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตหรือพนกังานในแผนกอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียว
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในการท างานมากข้ึนศึกษา 
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การศึกษาพฤติกรรม และ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเวย์โปรตีน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Marketing Mix Factors Affecting Whey Protein 
BuyingDecision in Bangkok 

 

พาพิรุฬน์ แสงวิโรจนพัฒน์1 

Phaphirun Saengvirojjanapat 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 440 คน โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลจาก
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ พนกังานเอกชน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมประเภทเวย์โปรตีน 1 คร้ัง/เดือน ปริมาณการซ้ือ 1 อนั งบประมาณ 1,001-2,000 บาท สั่งซ้ือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ความคิดเห็นของเพ่ือน/คนรู้จกัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะไดรั้บ
ค าแนะน ามา การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั เห็น
ดว้ยมากท่ีสุด และการตดัสินใจเลือกซ้ือ พบว่า ส่วนใหญ่มีระดบั เห็นดว้ยมาก 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

Abstract 
The objective of this research paper is to study the consumer behavior impacting the purchase of way proteins of 
people that reside in Bangkok.  The study sample includes a total of 440 people, using marketing methodology 
(7Ps)  and analyzed by SPSS program.  The results formed study groups such as single males age between 21-30 
years old, with monthly salary between 20-30k baht, undergraduate degree education and work for private sector. 
The survey results showed that the study group purchase way protein online at least once per month, spending 
between 1,001-2,000 baht.  They cited the motivation behind the purchase is due to influence of friends and 
influencers. Marketing strategy (7Ps) were also found to be particularly influential in their decision making.  
 
Keywords: Consumer behavior, Food supplementary products, Marketing strategy 
 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: phaphirun.s@gmail.com 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนักระแสคนรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศ ประชากรโลกทั้งในกลุ่ม
ของคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงกลุ่มผูสู้้อาย ุต่างหนัมารับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ยิ่งการระบาดของไวรัส
โคน่า (COVID-19) ก่อให้เกิดกระแสการต่ืนตวัของการระวงัป้องกัน รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
เพราะปัจจุบันโรคภัยท่ีมาจากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะทวีความรุนแรงข้ึนทุกปี โดยสินค้า
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ จึงตอบโจทยใ์นช่วงน้ีมากท่ีสุด และ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพท่ีนิยมสูง
อย่างหน่ึง คือธุรกิจเก่ียวกับอาหารเสริมบ ารุงร่างกายต่าง ๆ เช่น วิตามิน เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และ อาหารเสริม
ประเภทเวยโ์ปรตีน 

การท าโปรตีนเวย ์จึงไดมี้การศึกษาถึงองคป์ระกอบท่ีมีผสมอยู ่พบว่าของเหลวน้ีมีโปรตีนท่ีมีคุณภาพสูงสุดใน
บรรดาอาหารธรรมชาติผสมอยู ่ ร่างกายสามารถน าโปรตีนในของเหลวน้ีไปใชซ่้อมแซมและเสริมสร้างเน้ือเยื่อใน
ร่างกายไดดี้ และโปรตีนชนิดยอ่ย ๆ หลายชนิดในของเหลวน้ีมีคุณสมบติัพิเศษต่างหากดว้ย 

ประเภทของเวยโ์ปรตีน มีดงัน้ี (hersupplements ,2019) 
1. เวยโ์ปรตีนคอนเซนเทรท Whey Protein Concentrate (WPC) มีลกัษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกล่ินรสตาม

ธรรมชาติแบบนม ขอ้ดีของ WPC คือราคาถูกกว่าเวยโ์ปรตีนอีก 2 ชนิดคือ WPI และ HWP รวมทั้งถูกกว่า casein 
และโปรตีนไข่ผง และมีรสชาติดีในตวัเอง 

2. เวยโ์ปรตีนไอโซเลต Whey Protein Isolate (WPI) มีคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ ไวไ้ดดี้กว่าและมีปริมาณเกลือ
โซเดียมน้อยกว่าเวยโ์ปรตีนท่ีผ่านกระบวนการ IE WPI มีลกัษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกล่ินรสธรรมชาติแบบ
นมเช่นกนั ราคาแพงกว่า WPC แต่ถูกกว่า HWP 

3. เวยโ์ปรตีนไฮโดรไลซ์ HWP (Hydrolyzed whey protein) มีคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ บางตวัไป และมีราคาแพง 
ดงันั้นเวยโ์ปรตีนชนิดท่ีเป็น HWP 100% จึงไม่มีวางขายตามทอ้งตลาด แต่เวยบ์างยี่ห้อน า HWP มาผสมกบัเวยช์
นิดอ่ืน ๆ มากบา้งนอ้ยบา้งแลว้แต่สูตรของผูผ้ลิต 

ซ่ึงการกินเวยโ์ปรตีนจึงเป็นทางเลือกท่ีง่ายท่ีสุด และปลอดภยัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งของกรดอะมิโนจ าเป็น เพ่ิม
ความแขง็แกร่งทนทานของกลา้มเน้ือ และช่วยปกป้องกลา้มเน้ือไม่ให้เกิดอาการฝ่อ ลีบ โดยในทุกวนัน้ีการทานเวย์
โปรตีนไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่เฉพาะหมู่คนเล่นกลา้มอีกต่อไป แต่เวยโ์ปรตีนนั้นเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบในการ
ออกก าลงักายทุกประเภท เพราะสามารถซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอได ้รวมทั้งเวยโ์ปรตีนนั้นเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ 
และผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัดว้ย 

จะเห็นไดว้่า เวยโ์ปรตีนเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงเพราะประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น กรดอะมิโน
ชนิดก่ิงรวมทั้งโปรตีนอ่ืน ๆ ท่ีให้ประโยชน์ในด้านภูมิคุ ้มกนั การใชประโยชน์จากเวย์โปรตีนในอดีตคือ การ
น ามาใชเ้ป็นแหล่งของโปรตีนในการเสริมสร้างกลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของมวลกลา้มเน้ือ ต่อมาเม่ือมีการค้นพบ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ มีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ จึงมีการน าเวยโ์ปรตีนไปศึกษาทั้งในระดบั
สัตว์ทดลองและมนุษยพ์บว่าเวยโ์ปรตีนมีศกัยภาพและความเป็นไปไดสู้งท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคต (วารสารไทย
เภสชัศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ,2558) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมประเภทเวยโ์ปรตีน 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทเวย์
โปรตีน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภท
เวยโ์ปรตีน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่ง ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้น ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมีการ เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองการ ซ้ือสินคา้บริโภค
ต่างกนั 

2. อาย ุ(Age) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั นกัการ
ตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการ ของส่วน
ตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัสถานภาพครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญั และมี
ความส าคญัยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผูบ้ริโภค นักการตลาดจึงสนใจจ านวนและลกัษณะของ บุคคลใน
ครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เพ่ือช่วย ในการพฒันา
กลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4. รายไดร้ะดบัการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรท่ีส าคญั ในการก าหนด
ส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบั การศึกษาสูง 
บุคคลท่ีมีการศึกษาต่อโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก จึงทาให้มีรายไดต้ ่า ในขณะเดียวกนัการ เลือกซ้ือสินคา้ท่ี
แทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ นกัการ ตลาดจะโยงเกณฑร์ายได้
รวมกบัตวัแปรทางดา้นประชากร ศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมาย ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

5. การศึกษา (Education) ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะต้องการข้อมูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑป์ระเภท ของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1666 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และ ศุภร เสรีรัตน์(2541) ได้สรุป เก่ียวกับแนวความคิด ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคพบว่า ผู ้บริโภคผ่าน
กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส้วนประสมการตลาด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑท่ี์อาจเป็นส่ิงจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ไดใ้นดา้นการบริการ ดา้น
สินเช่ือนั้นถือว่าผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปของบริการ (Service Product) การท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจ และ ท า ให้ลูกคา้เกิด ความพึงพอใจในการใชบ้ริการนั้น ธุรกิจจะตอ้งสร้างและน าเสนอส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้

ดา้นราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูง ราคาก็จะสูง ตดัสินใจซ้ือ การก าหนดราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่า ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าในการ แลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการก าหนดราคา 
นโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) สถานท่ีให้บริการต้อง สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดยความส าคญัของท าเลท่ีตั้งจะมีความส าคญั 
มากนอ้ยแตกตางกนั ไปตาม 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญั 
ในการ ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวางผูข้ายและผูใ้ห้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร หรือ ชกัจูงให้
เกิด ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ 

ดา้นบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนกังานท่ีท างานเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่ องค์กรต่าง ๆ ซ่ึงนบัรวม
ตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดย
บุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบติังาน เพ่ือ
ขบัเคล่ือนองคก์รให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยทุธ์ไว ้

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือโดยส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใช ้ สินคา้และ
บริการขององคก์ร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ 

ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบติัในดา้นการบริการ
ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและ
ประสานกนัจะท าให้กระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
 
แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล 
หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน
ไดเ้ป็น การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ท ั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินคา้ และ
บริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman & 
Kanuk, 2000) 
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นอกจากน้ี  (Cronbach, 1963) ไดอ้ธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบ 7 ประการ ดงัน้ี 
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม คนเรามี พฤติกรรมเกิดข้ึนก็

เพราะตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือตอ้งการท าตามวตัถุประสงคท่ี์ ตนไดต้ั้งไว ้คนเรามกัมีความ
ตอ้งการหลายๆอยา่งในเวลาเดียวกนั และมกัจะเลือกสนองตอบความตอ้งการ ท่ีรีบด่วนก่อนความตอ้งการอ่ืนๆ 

2. ความพร้อม (Readiness) ระดบัวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการประกอบ พฤติกรรมเพ่ือสนองตอบ
ความตอ้งการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านท่ีไม่เหมือนกัน ดงันั้น พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกนั และไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมไดทุ้กรูปแบบ 

3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือมีโอกาสหรือ สถานการณ์นั้นๆ 
เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแล้วคนเราก็ มกัจะประเมิน
สถานการณ์ หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ลงไป เพ่ือให้พฤติกรรมนั้นมีความ เส่ียงน้อยท่ีสุด และ
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Respond) หลงัจากไดแ้ปลความหมาย หรือไดป้ระเมินสถานการณ์แล้ว พฤติกรรมก็จะถูก
กระท าตามวิธีการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตองของการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีได้รับ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลท่ีได้จากการกระท านั้น ๆอาจตรงกับความ
ตอ้งการ หรืออาจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีตนเองไดค้าดหวงัไว ้

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดก้็จะ
ประสบกบัความผิดหวงัซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวงัแลว้คน ๆ นั้นก็อาจจะกลบัไปแปลความหมายใหม่ เพ่ือท่ีจะหาวิธีท่ี
จะสนองความตอ้งการของตนเองใหม่ จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า พฤติกรรมมนุษยน์ั้นจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายอย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลพัธ์ท่ีตามมา 
และ ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆเกิดข้ึนทั้งส้ิน นบัว่าเป็น เง่ือนไข
ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษยน์ัน่เอง 
 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หมายถึง การศึกษาหรือวิจยัเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการรวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและ
การใชข้องผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์ ท่ีไดจ้ะช่วยท าให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์ การตลาด เพ่ือสามารถท่ี
จะ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 ไดต้ั้งค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภคเพ่ือคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Wsและ1Hs เพ่ือวิเคราะห์หาค าตอบ 7 ดา้น หรือ 7Os โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) เพ่ือท าให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์จิตวิทยา และ พฤติกรรมศาสตร์ กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้  
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2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เพ่ือท าให้ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภค ตอ้งการซ้ือ (Objects) และ
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ก็คือต้องการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ ผลิตภณัฑ์ (Product Component) และความ
แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive Differentiation) รวมถึงกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategies) 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพ่ือท าให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์ในการซ้ือ (Objectives) 
ซ้ือสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซ่ึงจะต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เพ่ือท าให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เพ่ือท าให้ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น 
ช่วงเวลาไหน หรือ ช่วงฤดูไหนของปี ช่วงวนัไหนของเดือน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลและวนัส าคญัต่าง ๆ กลยทุธ์ท่ี
นิยมใชม้ากคือกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เพ่ือท าให้ทราบถึงช่องทางหรือ สถานท่ี (Outlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ 

7. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการใน การตัดสินใจซ้ือ 
(Operations) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วิรัญชนา แพรกปาน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือเสริมสร้าง
กลา้มเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ของกลุ่มคนออกก าลงักาย 

ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหว่าง 21-30ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายรับ
ต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด 2) พฤติกรรม ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ดา้นจุดประสงค์การซ้ือ เพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
คือ ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูล จากนิตยสารหริออินเทอร์เน็ตก่อนการเลือก,ซ้ือ ดา้นการเลือกยี่ห้อผลิตภณัฑเ์วยโ์ปร์ตีน 
คือ เลือก เพราะเป็นยี่ห้อท่ีมีบุคคลริวิวในอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และดา้นสถานท่ีท่ีคนส่วนใหญ่เลือกซ่ือเวย ์โปรตีน
คือ ห้างสรรพสินคา้ 3) ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ(เวยโ์ปรตีน) ดา้นผลิตภณัฑคื์อ สินคา้มี ความปลอดภยั ดา้นราคาคือ สินคา้ถูกกว่าเม่ือ
เทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ หาและสามารถซ้ือไดส้ะดวก และดา้นการส่งเสริมการขาย
คือ มีการลดราคา 

ชนิภา ปัตพี (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีน มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทุกดา้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีน คือ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคมายเวยโ์ปรตีน ทุกดา้น
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสูงสุด ผลิตภณัฑม์ายเวยโ์ปรตีน คือ ควบคุมน ้าหนกั เผาผลาญไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
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ส่วนประสมทางการตลาดและฤติกรรมผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกไปใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมสุขภาพเวยโ์ปรตีนของ
กลุ่มผู ้ออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า การทดสอบสมมติฐาน กลุ่มผู ้ออกก าลังกายมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ รวมถึงเหตุผลท่ีเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพเวยโ์ปรตีน กลุ่มตวัอยา่งจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไปในทิศทางบวก 
 

วธีิการศึกษาวจิยั 
 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมจากแหล่งอ้างอิง ท่ีน่าเช่ือถือได้ จากเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่ิงพิมพใ์นออนไลน์ และวารสาร 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากร 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก

แบบสอบถาม และท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีน ทั้งน้ีเบ้ืองตน้จะเป็นการเข้าไป
สอบถามเบ้ืองตน้ก่อนว่า “คุณบริโภคอาหารเสริมเวยโ์ปรตีนหรือไม่” หากผูท้  าแบบสอบถามตอบว่า “ไม่” จะเป็น
การจบแบบสอบถาม แต่หากผูท้  าแบบสอบถามตอบว่า “ใช่” จะเร่ิมท าการสอบถามในส่วนถดัไป โดยการสอบถาม
ผา่นช่องทางออนไลน์ ทาง Facebook และ Line เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แพร่ระบาด จึง
ท าให้ตอ้งเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) สถิติทดสอบที (t-test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการของ LSD  
(Least Significant Difference, LSD) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาท าข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวย์
โปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มี
รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบั วิรัญชนา แพรกปาน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1670 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือเสริมสร้างกล้ามเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ของกลุ่มคนออกก าลงักาย 
พบว่า เพศชาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนมากกว่าเพศหญิง แต่ขดัแยง้กบั ศิ
ริวรรณ ยงัอยู่ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบรีุ พบว่า อายไุม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีน ขดัแยง้กบั ศิริวรรณ ยงัอยู ่(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์และจังหวดัเพชรบุรี พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือมีสถานภาพ โสดเป็นส่วนใหญ่ 
สอดคลอ้งกบั วิรัญชนา แพรกปาน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ของกลุ่มคนออกก าลงักาย ผลการวิจยัพบว่า รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ สอดคลอ้งกบั วิรัญชนา แพรกปาน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ของกลุ่มคนออกก าลงักาย ผลวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ สอดคลอ้งกบั สดุดี บุนนาค (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริม อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ปัจจยัพฤติกรรมการตดัสินใจ ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือดา้นความถ่ีอยูท่ี่ 1 คร้ัง/เดือน 
ปริมาณการซ้ือ 1 คร้ัง/อนั งบประมาณในการซ้ือ 1,001 – 2,000 บาท/คร้ัง ช่องทางในการซ้ือส่วนมากจะสั่งซ้ือ
ออนไลน์ ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือคือเพ่ือน/คนรู้จกั และ เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือได้รับค าแนะน ามา ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบั อนงคนุ์ช รัตนวิจิตร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ความถ่ีในการ
ซ้ือแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั พรพิมล สมัพนัธ์พงศ ์(2562) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า มีการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ปริมาณท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ ยงั
อยู ่(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเวยโ์ปรตีนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี ผลวิจยัพบว่า งบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั พรพิมล สัมพนัธ์พงศ์ (2562) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ ยงัอยู ่(2560) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวย์
โปรตีนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูมี้อิทธิพลมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ท่ีแตกต่างกนั และขดัแยง้กบั ภทัรา รอดด ารงค ์และ สุจิตรา รอดสมบุญ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟซบุ๊ก ผลการวิจยัพบว่า มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผลการศึกษาพบว่า สูงสุด 5 อนัดบัแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายมีผลิตภณัฑ์เวย์โปรตีนให้เลือกหลากหลายยี่ห่อ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.66 ผลิตภณัฑมี์ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณท่ีบรรจุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 รองลงมาสามารถ
จดัซ้ือไดง่้ายและสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ในเร่ืองขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินคา้ง่ายและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.53 และสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีคะแนน
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เฉล่ียของระดบัความคิดเห็น 3 อนัดบัสุดทา้ย อยู่ในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนเป็นสถานท่ีครอบครัวไปซ้ือของเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียต ่าสุดท่ี 3.55 กบัเร่ืองสถานท่ีจ าหน่าย
ตกแต่งสวยงามทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการใชค้นดงัเป็นพรี
เซ็นเตอร์ให้กบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือการออกก าลงักาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั กชกร 
ธชัวดีกิตติฤกษ ์และ คณะ (2563) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุในอ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอเมือง
สงขลา จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สอดคลอ้งกบั พรพิมล 
สัมพนัธ์พงศ์ (2562) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในจังหวดันนทบุรี 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภค
ในจังหวดันนทบุรี ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแปลว่า ด้านราคาจึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
สอดคลอ้งกบั ชนิภา ปัตพี (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑม์าย
เวยโ์ปรตีนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ขดัแยง้กบั พรพิมล สัมพนัธ์พงศ์ 
(2562) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมดา้นทางส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ขดัแยง้กบั กชกร ธชัวดีกิตติฤกษ์ และ คณะ (2563) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา พบว่า 
ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอหาดใหญ่ และ
อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ขดัแยง้กบั พรพิมล สมัพนัธ์พงศ ์(2562 : บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือ สอดคลอ้งกบั กชกร ธชัวดีกิตติฤกษ ์และ คณะ (2563) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นสงัคม 
และปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุในอ าเภอ
หาดใหญ่ และอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีผลต่อ
การตดัสินใจ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาผูวิ้จัยสรุปได้ว่า เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และมี
แค่ด้าน สถานภาพ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนในเขต
กรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าจะโสด หรือ สมรส ก็ต่างอยา่งมีสุขภาพท่ีแขง็แรงดี 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ผลการวิจยัพบว่า ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ มีความแตกต่างกนัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั และมีแค่ดา้น งบประมาณในการซ้ือ และเหตุผลในการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกนัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความแตกต่างกนัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และมีแค่ดา้น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไม่แตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ประเภทเวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตามในการวิจัยคร้ังน้ี คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเวย์โปรตีนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเฉล่ียแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการตั้งใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ จากการศึกษาและการท าวิจยัลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ พฤติกรรม และ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีน สามารถ
น าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจ และขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันา
ธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

ขอ้จ ากดัของวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งเน้นศึกษากลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร เป็นการเก็บแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ โดยจะมีค าถามคดักรองก่อนจะเร่ิมท าแบบสอบถามว่า “คุณบริโภคอาหารเสริมเวยโ์ปรตีนหรือไม่” หาก
ผูท้  าแบบสอบถามตอบว่า “ไม่” จะเป็นการจบแบบสอบถาม แต่หากผูท้  าแบบสอบถามตอบว่า “ใช่” จะเร่ิมท าการ
สอบถามในส่วนถดัไป และเง่ือนไขระยะเวลาในการจดัเก็บ (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564) 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ เช่นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน เพ่ิมเติมถึงแรงจูงใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทเวยโ์ปรตีนทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
วางแผนการตลาดและขยายตลาดมากยิ่งข้ึน และ ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจยัให้มากข้ึนเน่ืองจาก เพ่ือท่ีจะ
สามารถกระจายแบบสอบถามไปยงัประชากรท่ีกวา้งข้ึน จะท าให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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การประเมินประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั 
จังหวดัหนองคาย 

Evaluating the Team Effectiveness of Nongkhai Chadathong Limited 
Company, Nongkai Province  

 

พิชชากร  มหาชัย1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 
Pittchakhon Mahachai and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคญัและผลการปฏิบติัของปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของ
พนักงานบริษทัหนองคายชฎาทอง จังหวดัหนองคาย  โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิด GRPI Model 4 ด้านวดั
ความส าคญัและผลการปฏิบติัของปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม โดยท าการศึกษากบัพนกังานในบริษทั
จ านวน 80 คนและประเมินประสิทธิผลโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA)  ผล
การศึกษาพบว่า มีผลปฏิบติัการ ดา้นเป้าหมาย 1 ขอ้ ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบ 3 ขอ้ ท่ีท าดีอยูแ่ลว้ตอ้งรักษา
ไว้ และมีปัจจัยท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขในด้านเป้าหมาย 1 ข้อ คือ พนักงานพร้อมท างานมากข้ึน เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของบริษทั และดา้นขั้นตอนการปฏิบติังาน 2 ขอ้ คือ การสังเกตการณ์เพ่ือปรับปรุงทีมของผูน้ าทีม และ
การอธิบายเพ่ิมเติมให้พนกังานมีความเขา้ใจเน้ือหาของงาน  
 
ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผลกำรท ำงำนเป็นทีม, เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและผลกำรปฏิบัติงำน, ประเมินผล  
 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the importance and performance of the team effectiveness of employee of 
Nongkhai Chadathong Limited Company, Nongkhai province. Questionnaire survey based on the four dimensions 
of GRPI Models was  u sed  t o  measu re  the importance and performance of the team effectiveness w i t h  80 
employees.  The results from the survey were than evaluated using the Importance-Performance Analysis (IPA) 
technique. The results shows that 1 item in Goals dimension and 3 items in Roles dimension must be keeped up 
to good work. There are one item in Goals dimension, that is employee ready to work harder to reach company’s 
goal and 2 items in Processes, that are leader observing the team to assure team for increasing performance and 
putting more time to explain the main point of work that needs to focus on improving their performances.  
 
Keywords: Team Effectiveness, Importance-Performance Analysis, Evaluation 
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1. บทน า 

 
การพฒันาทีมและความสามารถในการน าทีมนั้นเป็นทกัษะในการบริหารองค์กรท่ีมีความส าคญัและมีความ

จ าเป็นอย่างมากในยุคน้ี เราสามารถเห็นไดช้ดัว่าการเพ่ิมข้ึนของคุณสมบติัในการบริหารหรือการเข้าท างานใน
องคก์รบริหารทุกวนัน้ีนั้นมีความตอ้งการมากข้ึน นัน่แสดงให้เห็นว่าการพฒันาทีมและความสามารถในการน าทีม
นั้นถือเป็นปัจจยัหลกัของโครงสร้างการบริหารในปัจจุบนั ความจริงก็คือหลกัการบริหารองคก์รในศตวรรษท่ี 21 
นั้นต้องการการเขา้ถึงส่วนรวมหรือกลุ่มเพ่ือนในท่ีท างาน เพ่ือการวางแผนและการตดัสินใจ เน่ืองจากในบาง
สถานการณ์หรือบางปัญหานั้นยากเกินกว่าจะแก้ปัญหาดว้ยคนคนเดียว การบริหารองค์กรแบบเป็นทีมไดเ้ขา้มา
แทนท่ีการท างานแบบผูน้ าคนเดียวและโครงสร้าง แบบผูน้ าคนเดียวนั้นก็ถูกลดหลัน่ความส าคญัลงมาผ่านการ
บริหารตามยคุสมยั เพราะถึงแมว้่าผูน้ าจะสามารถคิดหรือกระท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้แต่ในอนาคตก็ยงัมีส่ิงท่ี
ทา้ทาย นอกเหนือความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู่เสมอ และจากประสบการณ์ ท่ีผ่านมาคงหลายหลาย
บริษทั มีองคก์รมากมายท่ีลม้เหลวในการท างานอยา่งเต็มประสิทธิภาพเพียงเพราะเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวการณ์
เป็นผูน้ า (พิชาภพ พนัธ์ุแพ, 2554)  

บริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั จงัหวดัหนองคาย เป็นบริษทัขนส่งขา้มประเทศหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าบริษทั
ชิปป้ิง ซ่ึงท าธุรกิจหลกัเป็นการขนส่งข้ามชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยขอบเขตการท างานฝ่ัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเร่ิมต้นท่ีมหานคร
เวียงจนัทน์และส้ินสุดการขนส่งท่ีเขตวงัเวียง โดยบุคลากรในบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั นั้นแบ่งออกเป็น
แผนกช่าง แผนกบญัชี แผนกจัดการเอกสารท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย และ ต าแหน่งพนักงานขบัรถบรรทุก 
ลักษณะรูปแบบในการท างานของบริษทั หนองคายชฎาทองจ ากัด จังหวัดหนองคาย เป็นการบริหารแบบ
ครอบครัว เพ่ิงพาอาศยักันและกันในองค์กรเป็นหลกั พนักงานหน่ึงคนมีความสามารถท่ีจะท างานได้หลาย
ต าแหน่ง  

หวัใจส าคญัในการท างานของบริษทัหนองคายชฎาทองจงัหวดัหนองคาย นัน่ก็คือการดูแลลูกคา้ ซ่ึงหวัใจหลกั
ท่ีจะท าให้การดูแลลูกคา้ออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมาจากความพึงพอใจของพนกังานเช่นเดียวกัน 
เพราะว่าหากพนกังานมีความพึงพอใจในการท างานและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี บวกกบัความเขา้ใจใน
เป้าหมายของบริษัทของพนักงานจะส่งผลให้พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน 
เพราะฉะนั้นบริษทัจริงต้องการพนักงานท่ีมีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ในการท างาน
พอสมควร และเน่ืองจากพนกังานหน่ึงคนมีความสามารถในการท างานไดห้ลายอย่างท าให้การท างานเป็นทีมใน
บริษทันั้นเกิดข้ึนบ่อยและผลลพัธ์ท่ีไดก้็คือ งานท่ีเสร็จเร็วข้ึน ปริมาณงานท่ีท าส าเร็จมากข้ึน และแน่นส่งผลให้
ภาพลกัษณ์และประสิทธิภาพขององคก์รนั้นเจริญกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการอา้งอิงไดว้่าหากองคก์รใด
มีการท างานเป็นทีมท่ีดีและมีประสิทธิภาพองคก์รนั้นจะมีอตัราความส าเร็จในธุรกิจและสามารถเจริญก้าวหน้าได้
รวดเร็วกว่าหรือมากกว่าองค์กรท่ีท างานอย่างแตกแยกกนั หลกัการในการท างานเป็นทีมนั้นตอ้งมีองค์ประกอบ
ดงัน้ี เป้าหมาย บทบาทของผูน้ าและผูต้าม กระบวนการท างาน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์ร  

ดว้ยเหตุผลท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษาจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความส าคญั
ของปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทัหนองคายชฎาทอง จ ากดัจงัหวดัหนองคาย 
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2) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษทัหนองคายชฎาทอง 
จ ากดัจงัหวดัหนองคาย 3) เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั
หนองคายชฎาทอง จ ากดัจงัหวดัหนองคาย  เพ่ือน าผลการศึกษาไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิผลการท างานเป็นทีม
ของพนกังาน และเพ่ือปรับตวัรับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและทฤษฎี 
 

ความหมายของการท างานเป็นทีม 
Hackman and Wageman (2008) ได้กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง การท างานร่วมกันของกลุ่มคนท่ีมีเป้าหมาย

ร่วมกนัอยา่งชดัเจนในบริบทขององคก์ร และผลลพัธ์ของการท างานนั้น สมาชิกจะมีความรับผิดชอบร่วมกนั 
Katzenbach and Smith (2015) ให้นิยามทีมคือคนจ านวนหน่ึงท่ีมีความสามารถแตกต่างกันมาท างานร่วมกัน 

โดยตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในดา้นผลลพัธ์ และการประเมินงาน 
ความหมายของประสิทธิผลการท างานเป็นทีม 
Hackman, Wageman and Colin (2009) กล่าวว่า ประสิทธิผลของทีมประกอบไปดว้ย ทีมท่ีถูกตอ้ง ทิศทางของ

ทีมว่าน่าสนใจแค่ไหน โครงสร้างของทีมท่ีเลือกใช้ ทฤษฎีท่ีสนับสนุนการฝึกสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญใช้อธิบาย
พฤติกรรมการท างานร่วมกนัของทีม โดยน าเสนอปัจจยัต่างๆในรูปแบบของพีระมิดประกอบดว้ยปัจจยัเป้าหมาย
ของทีม (Goals) บทบาทในทีม (Roles) กระบวนการในการท างาน (Processes) และความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
ทีม (Interaction Relationships) ซ่ึงความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบเร่ิมจากยอดพีระมิดลงมาสู่ฐาน ซ่ึงกล่าว
ไดว้่า การท างานเป็นทีมนั้นควรเร่ิมตน้จากการก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน จากนั้น บทบาทและความรับผิดชอบก็
จะมีความชดัเจนตามไปดว้ย 

แบบจ าลองของประสิทธิผลการท างานเป็นทีม (GRPI model) 
GRPI เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายรูปแบบลักษณะหรือทิศทางในการท างานของทีม โดยจะท าการวัด

ประสิทธิผลหลกัๆ 4 ดา้นไดแ้ก่ Goals, Roles, Processes และ Interactions โมเดล GRPI ถูกคิดคน้ข้ึนมาในปี 1972 
โดย Richard Beckhard ซ่ึงโมเดลน้ีจะท าการเพ่งความส าคญัในการตรวจสอบประสิทธิผลของการท างานโดย
กระจายออกตามหวัขอ้ดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้การท างานเป็นทีมนั้นง่ายต่อการวางแผนหลกัการท างานและมีการวาง
กรอบการท างานท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน ดว้ยการก าหนดล าดบัความส าคญัและระบุการเรียงล าดบัของปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจะช่วยให้พบวิธีแกปั้ญหาในระดบัท่ีเหมาะสม (Raue, Tang, Weiland, & Wenzlik , 2013) 

แนวคดิการวเิคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน (Importance – Performance Analysis,  IPA) 
ผงัการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน (Importance –Performance Analysis, IPA)) มีรายละเอียด

ดงัน้ี ส่วนท่ี1 ท าดีแลว้รักษาเอาไวเ้ป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ผลการปฏิบติังานนั้น มีประสิทธิภาพ และสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้นไว ้ส่วนท่ี 2  มีโอกาสลม้เลิกเป็นการสะทอ้นให้
เห็นว่าไม่ไดส้ าคญัในสายตาของลูกค้า แต่รู้สึกว่าไดรั้บการบริการท่ีดี ผูใ้ห้บริการสามารถจดัสรรหรือโยกย้าย
ทรัพยากรในส่วนน้ีไปใชป้ระโยชน์ในส่วนอ่ืนๆ แทนได ้ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า
คุณลกัษณะนั้นไม่มีความส าคญั ในสายตาของลูกคา้ และผลการปฏิบติังานก็ไม่มีประสิทธิภาพ ผูใ้ห้บริการสามารถ
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ลดความส าคญั ของคุณลกัษณะนั้นให้นอ้ยลงไดเ้พราะทุ่มเทมากเกินไป ส่วนท่ี 4 เพ่งความสนใจ เป็นการสะทอ้น
ให้เห็นว่า ควรให้ความส าคญั และตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของคุณลกัษณะดงักล่าวให้ดีข้ึน (Martilla & 
James. 1977) 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นิพนธ์ สุวรรณดี (2563) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม ศึกษาผลการ
ปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม ประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม และเสนอแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษทั มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์จ ากัด จังหวดัชยัภูมิ โดยใช้
แบบสอบถามวดัความส าคญัและผลการปฏิบติัปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมตามแนวคิด GRPI Model 4 
ดา้น ทั้งหมด 27 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบั มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 189 คน และประเมินประสิทธิผลของการท างาน
เป็นทีม โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA) ผลการศึกษาพบว่า มีผลปฏิบติัการ 
ดา้นเป้าหมาย 6 ขอ้ดา้นบทบาท 2 ขอ้ ดา้นกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 2 ขอ้ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 3 ข้อ ท่ีต้องรักษาไว้ เน่ืองจากปฏิบติัการดีแล้ว และมีปัจจัยท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 ขอ้ คือ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในความคาดหวงัในการท างานของทีมงานแต่ละคนและ 
การมีการขอโทษเม่ือมีการผิดพลาดในการท างานของทีมงาน ส าหรับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการท างานเป็น
ทีม จดัท า 2 โครงการ คือ 1.พฒันาความรู้พ้ืนฐานในการท างานเป็นทีม และ2.หากผิดพลาด รีบขอโทษและแกไ้ข 

 
2.3  กรอบแนวคดิ   
 

สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ความส าคญัของปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทมี 
เป้าหมายท่ีเป็นภาพเดียวกนั เป็นรูปธรรม และชดัเจน (G: Goals) 
บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคน (R: Roles) 
กระบวนการท างานท่ีชดัเจน ไม่คลุมเครือ หรือล ้าเสน้กนั (P: Processes) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี (I: Interpersonal Relationship) 

ผลการปฏิบัตติามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม 
เป้าหมายท่ีเป็นภาพเดียวกนั เป็นรูปธรรม และชดัเจน (G: Goals) 
บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคน (R: Roles) 
กระบวนการท างานท่ีชดัเจน ไม่คลุมเครือ หรือล ้าเสน้กนั (P: Processes) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี (I: Interpersonal Relationship) 

การประเมิน

ประสิทธิผลของการ

ท างานเป็นทีมของ

พนกังานบริษทั 

หนองคายชฎาทอง 

จ ากดั จงัหวดั

หนองคาย 
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3.วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey)  
 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากัด จังหวดัหนองคาย ประกอบดว้ย 

แผนกช่าง แผนกบญัชี แผนกจดัการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย และ ต าแหน่งพนกังานขบัรถบรรทุก รวม
ทั้งหมดจ านวน 80 คน  ซ่ึงใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน และต าแหน่งงานหนา้ท่ี โดย

ใชม้าตรวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบมาตราจดัล าดบั (Ordinal Scale)  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความส าคญัของปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั หนองคายชฎาทอง 

จ ากดั จงัหวดัหนองคาย ใชเ้คร่ืองมือ ซ่ึงดดัแปลงมาจาก GRIP Model (Raue, Tang, Weiland, & Wenzlik , 2013) มี 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเป้าหมาย (G: Goals) ดา้นบทบาท (R: Roles) ดา้นกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
(P: Processes & Procedures) และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (I: Interpersonal Relationship) โดยแบ่งเป็น
ดา้นละ 4 ขอ้ยอ่ย รวมทั้งหมด 16 ขอ้ยอ่ย โดยใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบัคือ 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด
และ 5 หมายถึงส าคญัมากท่ีสุด โดยใชเ้กณฑก์ารแปรผลแบบอนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั หนองคายชฎาทอง 
จ ากดั จงัหวดัหนองคาย ใชเ้คร่ืองมือ ซ่ึงดดัแปลงมาจาก GRIP Model (Raue, Tang, Weiland, & Wenzlik , 2013) มี 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเป้าหมาย (G: Goals) ดา้นบทบาท (R: Roles) ดา้นกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
(P: Processes & Procedures) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (I: Interpersonal Relationship) โดยแบ่งเป็น
ดา้นละ 4 ขอ้ยอ่ย รวมทั้งหมด 16 ขอ้ยอ่ย โดยใชม้าตรวดัผลการปฏิบติังาน 5 ระดบัคือ 1 หมายถึง ผลการปฏิบติังาน
ยงัใชไ้ม่ได ้ และ 5 หมายถึงผลการปฏิบติังานดีเยี่ยม โดยใชเ้กณฑก์ารแปรผลแบบอนัตรภาคชั้น 

 
3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ท าการทดสอบแบบสอบถามกับ พนักงานบริษัท TCL ชิปป้ิง จ ากัด จ านวน 30 คน  ซ่ึงผลการทดสอบ
แบบสอบถามส่วนท่ี 2  วดัความส าคญัของปัจจัยประสิทธิผลการท างานเป็นทีม ได้ค่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคัด้านมุ่งมัน่ เท่ากับ 0.878 ด้าน บทบาท เท่ากับ 0.723 ด้านกระบวนการท างานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.712 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เท่ากับ  0.754 และรวมทั้ งฉบับเท่ากับ 0.878   
แบบสอบถามส่วนท่ี 3  วดัผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้ค่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
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ของครอนบคัด้านมุ่งมัน่ เท่ากับ 0.758  ด้านบทบาท เท่ากับ 0.741 ด้านกระบวนการท างานและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน เท่ากับ 0.719 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เท่ากับ 0.970 และรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.891 จากค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัของแบบสอบถาม มากกว่า 0.70 จึงมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้พนกังานสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกต่อผูศึ้กษา
ในการการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานทุกคน จ านวนทั้งส้ิน 80 คน ผูศึ้กษาได้
ช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษา และอธิบายถึงความหมายของขอ้ค าถามแต่ละขอ้อยา่งละเอียด จากนั้นไดท้ าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วจึงท าการเข้ารหัสเพ่ือประมวลผลขอ้มูล  
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2564-10 เมษายน 2564 

 
3.5 การศึกษาประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของของพนักงานบริษัท หนองคายชฎาทอง จ ากัด 
จังหวัดหนองคาย 

 
น าผลการศึกษาความส าคญัและผลการปฏิบติังานตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั 

หนองคายชฎาทอง จ ากัด จังหวัดหนองคาย มาสร้างผังความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance – 
Performance Analysis) ตามเทคนิคเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน และพิจารณาปัจจยัท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 82.50 

และหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 36 ปีข้ึนไป จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 31-35 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 20-25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และ 25-30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 การศึกษาส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบ ถาม คือ ต ่ากว่าม.ปลาย 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ม.ปลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ปวส/ปวช จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.25 และปริญญาตรีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ต าแหน่งงานแบ่งเป็นพนกังานขบัรถ จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65 จดัการเอกสารในประเทศ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ช่าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และบญัชี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  
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4.2 ผลการศึกษาความส าคัญตามปัจจัยประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท หนองคายชฎา
ทอง จ ากัด จังหวัดหนองคาย 

 
ผลการศึกษาความส าคญัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั 

จงัหวดัหนองคาย แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 2 
 

 
 
รูปที ่2 ผลการศึกษาความส าคญัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม 

 
จากรูปท่ี 2 พบว่า G1 คือ  มีความชดัเจนในเป้าหมายของพนกังาน G2 คือ ความเขา้ใจในเป้าหมายของพนกังาน 

G3 คือ พนกังานพร้อมท างานมากข้ึน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของบริษทั G4 คือ พนกังานรับทราบเป้าหมายทัว่กนั R1 
คือ การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัเป้าหมายของบริษทั R2 คือ การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับหน้าท่ีของตนเอง  
R3 คือ ความสมเหตุสมผลในการเป็นผูน้ า R4 คือ ความถูกตอ้งในการจดัวางคนให้เหมาะสมกบังาน P1 คือ การ
ตดัสินใจอย่างทนัเวลาและมีประสิทธิภาพ P2 คือ การจัดการปัญหาร่วมกนัในทีม P3 คือ การสังเกตการณ์เพ่ือ
ปรับปรุงทีมปฏิบติังานของผูน้ าทีม P4 คือ การอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจเน้ือหาของงาน I1 คือ 
ความเช่ือใจระหว่างบุคคลในทีม I2 คือ การสนบัสนุนให้ท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรคแ์ละยืดหยุ่น I3 คือ การ
สนบัสนุนให้พฒันาและใชส้มรรถภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี I4 คือ พนกังานในแผนกเดียวกนั มีการช่วยเหลือ
กนัและกนัระหว่างปฏิบติังาน  ความส าคญัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมพบว่าในขอ้ย่อยทุกขอ้ใน 4 
ดา้น มีความส าคญัในระดบัส าคญัมากท่ีสุด 

 
4.3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปัจจัยประสิทธิผลการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัท หนองคายชฎา
ทอง จ ากัด จังหวัดหนองคาย  

 
ผลการศึกษาผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั หนองคายชฎาทอง 

จ ากดั จงัหวดัหนองคาย  แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 3 
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ของพนักงานบริษัท หนองคายชฎาทอง จ ากัด จังหวัดหนองคาย 
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รูปที ่3 ผลการศึกษาผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีม 
 

จากรูปท่ี 3 พบว่า ผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมพบว่าในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 4 ดา้น ผล
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัผลการปฏิบติังานดีเยี่ยม  

 

4.4 ผลประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของของพนักงานบริษัท หนองคายชฎาทอง จ ากัด 
จังหวัดหนองคาย 
 

     ผลประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของของพนกังานบริษทั หนองคายชฎาทอง จ ากดั จงัหวดั
หนองคายมีรายละเอียดในรูปท่ี 4 ดงัน้ี 

 

 
 

รูปที ่4 ผลประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม 
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จากรูปท่ี 4 พบว่า 
ส่วนท่ี 1 ท าดีแลว้ รักษาเอาไว ้มี 4 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัสูงและผลการปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 

คือ ความเข้าใจในเป้าหมายของพนักงาน (G1) การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับหน้าท่ีของตนเอง (R2) ความ
สมเหตุสมผลในการเป็นผูน้ า (R3) ความถูกตอ้งในการจดัวางคนให้เหมาะสมกบังาน (R4) ดงันั้นตอ้งรักษาไว ้เป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นจุดแขง็ชองทีม  

ส่วนท่ี 2 มีโอกาสล้มเลิก มี 4 ปัจจัยท่ีได้รับการพิจารณาว่ามีความส าคญัในระดบัต ่าแต่ผลการปฏิบติัอยู่ใน
เกณฑดี์ คือ มีความชดัเจนในเป้าหมายของพนกังาน (G1) การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัเป้าหมายของบริษทั (R1)  
การตัดสินใจอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพการมีขั้นตอนการ (P1) และการสนับสนุนให้พัฒนาและใช้
สมรรถภาพในการท างานอยา่งเตม็ท่ี (I3) จึงเป็นการท่ีทีมใชค้วามพยายามในการท างานแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิผล 

ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า มี 5 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัในระดบัต ่าและผลการปฏิบติัอยู่
ในระดบัต ่าคือ พนกังานรับทราบเป้าหมายทัว่กนั (G3) การจดัการปัญหาร่วมกนัในทีม (P2) ความเช่ือใจระหว่าง
บุคคลในทีม(I1) การสนับสนุนให้ท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยืดหยุ่น (I2) และพนักงานในแผนก
เดียวกนั มีการช่วยเหลือกนัและกนัระหว่างปฏิบติังาน (I4) จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการปรับปรุง 

ส่วนท่ี 4  เพ่งความสนใจ มี 3 ปัจจยัไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัสูงและผลการปฏิบติัอยูใ่นระดบัต ่า คือ 
พนกังานพร้อมท างานมากข้ึน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของบริษทั (G4) การสงัเกตการณ์เพ่ือปรับปรุงทีมขณะปฏิบติังาน
ของผูน้ าทีม (P3) และการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจเน้ือหาของงาน (P4) จึงตอ้งเร่งด าเนินการ
แกไ้ขและเป็นจุดอ่อนของทีม 
 
4.5 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาเพ่ือประเมินผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทัหนอง คาย
ชฎาทอง จังหวดัหนองคายโดยใช้แบบสอบถาม  วดัความส าคญัและผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการ
ท างานเป็นทีมตามแนวคิด GRPI Model 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเป้าหมาย 4 ขอ้ยอ่ย ดา้นบทบาท 4 ขอ้ยอ่ย ดา้นกระบวน 
การท างานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 4 ขอ้ยอ่ย ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 4 ขอ้ยอ่ย รวมทั้งหมด 16 ขอ้ยอ่ย 
ใชม้าตรวดั 5 ระดบั โดยท าการศึกษากบัพนกังาน จ านวน 80 คน และประเมินประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม 
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA)  ผลการศึกษาพบว่า มีผลปฏิบติัการ ดา้นเป้า 
หมาย 1 ขอ้ ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบ 3 ขอ้ ท่ีตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่ง
ด าเนินการแก้ไขในดา้นเป้าหมาย 1 ขอ้ คือ พนกังานพร้อมท างานมากข้ึน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของบริษทั และดา้น
กระบวนการท างานและขั้นตอนกรปฏิบติังาน 2 ขอ้ คือ การสงัเกตการณ์เพ่ือปรับปรุงทีมขณะปฏิบติังานของผูน้ า
ทีม และการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจเน้ือหาของงาน สอดคล้องกับการศึกษาของนิพนธ์ 
สุวรรณดี (2563) ท่ีใชแ้บบสอบถามวดัความส าคญัและผลการปฏิบติัปัจจัยประสิทธิผลการท างานเป็นทีมตาม
แนวคิด GRPI Model 4 ด้าน ทั้งหมด 27 ข้อ ใช้มาตรวดั 5 ระดบั มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 189 คน และประเมิน
ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA) ผล
การศึกษาพบว่า มีผลปฏิบติั การ ดา้นเป้าหมาย 6 ขอ้ดา้นบทบาท 2 ขอ้ ดา้นกระบวนการท างานและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 2 ขอ้ ดา้นความ สัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 3 ขอ้ ท่ีตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ี
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ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 ขอ้ คือ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในความคาดหวงัในการ
ท างานของทีมงานแต่ละคนและ การมีการขอโทษเม่ือมีการผิดพลาดในการท างานของทีมงาน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 

สรุปผลความส าคญัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมพบว่าในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 4 ดา้น มีความส า คญัใน
ระดบัส าคญัมากท่ีสุด  

สรุปผลการปฏิบติัตามปัจจยัประสิทธิผลการท างานเป็นทีมพบว่าในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 4 ดา้น ผลการปฏิบติั งาน
อยูใ่นระดบัผลการปฏิบติังานดีเยี่ยม 

สรุปผล ผลปฏิบติัการ ดา้นเป้าหมาย 1 ขอ้ ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบ 3 ขอ้ ท่ีตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจาก
ปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแก้ไขในดา้นเป้าหมาย 1 ขอ้ คือ พนกังานพร้อมท างานมากข้ึน 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของบริษทั และดา้นกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 2 ขอ้ คือ การสังเกตการณ์
เพ่ือปรับปรุงทีมขณะปฏิบติังานของผูน้ าทีม และการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจเน้ือหาของงาน 
ตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ข 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

(1)  การศึกษาโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ ากดัในการอา้งอิงเชิงเหตุและผลของ
ความตอ้งการของลูกคา้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  

(2)  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิพลการท างาน รวมถึงควรจะมีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้งานวิจยัมีความลึกซ้ึงในทุกมิติ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3)  ก่อนท างานผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างาน จะตอ้งมีการแจง้รายละเอียดงานให้พนกังานอยา่งละเอียด เพ่ือ
ประสิทธิภาพของานออกมาดีท่ีสุด 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยแีละความไว้วางใจกบัการตั้งใจในการใช้
บริการซ้ือสลากออมสินดจิิทัลผ่านแอปพลเิคชัน Mymo Mobile Banking  

ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 
 The relationship between technology acceptance and trust and the intention to 

use the digital GSB lottery service through the Mymo Mobile Banking 
application in the Government Savings Bank Region 2. 

  

พิชญา  เพ็งจันทร์1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
     Pichaya Pengchan and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความไวว้างใจกบัการตั้งใจในการใชบ้ริการ
ซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อ
การตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking แตกต่างกัน การ
ยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความไวว้างใจ ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ และดา้นการ
รับรู้ถึงความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเค
ชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: กำรยอมรับเทคโนโลยี, ควำมไว้วำงใจ, กำรตั้งใจใช้บริกำร, ประชำกรศำสตร์, สลำกออมสินดิจิทัล  
 

Abstract 

This research aimed to study the level of technology acceptance, trust and intend to use the digital lottery ticket 
purchase service via Mymo Mobile Banking application by using questionnaires as a tool to collect data from a 
number of samples. 400 people. The study found that the gender factor in terms of education level, different 
intentions of using the digital GSB lottery service through the Mymo Mobile Banking application and the adoption 
of perceived benefit technologies are different. And trust Information quality. The perception of safety had a 
positive correlation with the intention of using the digital GSB lottery service through the Mymo Mobile Banking 
application in the Government Savings Bank Region 2 with statistical significance at the level of 0.01.  

 
Keywords: Technology Acceptance, Trust, The intention of Service, Demography, Digital GSB lottery 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  e-mail: pichaya.p1988@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 

จากการเปิดตวัโครงการสลากออมสินดิจิทลัในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 จนถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นเวลา
รวมทั้งส้ิน 501 วนั พบว่า มีจ านวนลูกคา้ท่ีเปิดทะเบียนสลากออมสินดิจิทลัและยอดจ าหน่ายสลากออมสินดิจิทลั
อยู่ในระดบัน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ และมีแนวโน้มการเติบโตในอตัราคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกบัลูกคา้ท่ีสมคัรใช้
บริการแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking จ านวน 1,275,000 คน แต่มีลูกคา้เพียงจ านวน 30,641 คน ท่ีเปิดบญัชี
สลากออมสินดิจิทลัแสดงให้เห็นถึงจ านวนผูซ้ื้อสลากดิจิทลัอยู่ในอตัราท่ีต ่ากว่าผูซ้ื้อสลากออมสินแบบพิเศษ 
(แบบกระดาษ)และขอ้มูลเม่ือน ามาเปรียบเทียบขอ้มูลในปี พ.ศ. 2562 ในกลุ่มหน่วยงานสาขาในเขตธนาคารออม
สินในเขตภาค2 น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบคือ จ านวนยอดลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเปิดทะเบียนสลากออมสินดิจิทลัมีทั้งหมด
จ านวน 139,165 คน เม่ือเทียบกบัยอดลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ทั้งหมดจ านวน 
380,643 คน และเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนลูกคา้ท่ีซ้ือสลากพิเศษ (แบบกระดาษ) จ านวนลูกคา้อยูท่ี่ 6,398,750 คน  

สลากออมสินดิจิทัลสามารถซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่ไม่
สามารถช่วยให้ลูกค้าเปล่ียนวิธีการซ้ือสลากดิจิทลัไดอ้ย่างท่ีคาดหวงัไว ้ ถือว่าเป็นการสวนทางกบัแนวคิดและ
วตัถุประสงค์ในการเปิดให้บริการสลากดิจิทลัผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยีและความไวว้างใจในการใชบ้ริการในการซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ใน
เขตธนาคารออมสินภาค 2 รวมทั้งศึกษาถึงระดบัการตั้งใจในการใชบ้ริการในการซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั 
Mymo Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาระบบและกลุ่ม
ลูกค้าท่ียอมรับเทคโนยีในการใช้แอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ในการซ้ือสลากออมสินดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. ประชากรแตกต่างกนัมีการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile 
Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 แตกต่างกนั 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั
ผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่าน
แอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่าน
แอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 

5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเค
ชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีการต้ังใจในการใช้บริการ (Purchase Intention) 
 

Engel, Blackwell & Miniard (1995) ไดอ้ธิบายว่า แบบจ าลองของการตั้งใจเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการซ้ือและมกั
มีการศึกษาการตั้งใจซ้ือและใชบ้ริการเม่ือจะมีการออกสินคา้ใหม่นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัท่ีก าหนดความสัมพนัธ์
ระหว่างการตั้งใจซ้ือและการใชบ้ริการและพฤติกรรมดว้ยคือช่วงเวลา (Time Interval) โดยโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะ
เปล่ียนการตั้งใจอาจมากข้ึน ถา้ช่วงเวลามากข้ึนแต่ถา้ช่วงเวลาสั้นความสัมพนัธ์ระหว่างการตั้งใจกบัพฤติกรรมจะ
แขง็แกร่งมากกล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคเกิดการตั้งใจซ้ือและใชบ้ริการแลว้แต่ยงัไม่ไดซ้ื้อทนัทีปล่อยเวลาให้เน่ินนานไป
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ก็จะน้อยลงและปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) โดยท่ีทศันคติและการตั้งใจ
ซ้ือและใชบ้ริการท่ีอิงกบัประสบการณ์จริงจะมีความมัน่คงกบัพฤติกรรมมากกว่าทศันคติและการตั้งใจซ้ือและใช้
บริการ คือ ทศันคติท่ีถูกสร้างผา่นการเปิดรับโฆษณาจะท านายไดน้อ้ยกว่าท่ีถูกสร้างผา่นการทดลองใชสิ้นคา้ 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) 
 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นปัจจยัส าคญัในการใชง้านและอยู่
ร่วมกับเทคโนโลยีจากการท่ีได้ใช้เทคโนโลยี ท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะและความต้องการใช้งาน
เทคโนโลยี กระบวนการรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Adoption Model: TAM) ซ่ึงจากแนวคิดของ 
Davis (1989) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงได้
ก าหนดองคป์ระกอบของการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ  

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ของบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยี
ว่าจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ในการใชง้าน (Davis, 1989: 320)  

2. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าการใชง้านเทคโนโลยี
นั้นง่าย ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อนหรือตอ้งใชค้วามพยายาม ทกัษะเฉพาะดา้นเทคโนโลยีมากนกัโดยหากผูบ้ริโภครับรู้ถึง
ความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี ก็จะมีความยินดีท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

 

2.3 แนวคดิทฤษฎีความไว้วางใจ (Trust) 
 

McKnight et al. (2002) ไดศึ้กษาและพฒันาเคร่ืองมือวดัความไวว้างใจท่ีเท่ียงตรง (Developing and validating 
trust measures) ก่อนท่ีจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมขอผูใ้ชบ้ริการประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบ 2 ดา้น คือ ความ
เช่ือในความไวว้างใจ (Trusting Belief) และการตั้งใจในความไวว้างใจ (Trusting Intention)  

Kim (2008) อธิบายว่า ความไวว้างใจ (Trust) จะถูกเช่ือมโยงเขา้กบัความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) กล่าวคือ 
หากผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ต่อผูข้ายสินคา้หรือ บริการออนไลน์ในระดบัสูง จะส่งผลให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือสินคา้ หรือบริการผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย  
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2.4 แนวคดิ และทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์(Demographic) ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นลกัษณะท่ี
มีความส าคญั และสถิติท่ีสามารถวดัประชากรไดจ้ะช่วยในการก าหนด ตลาดเป้าหมายได ้
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
รัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล ศึกษาความไวว้างใจ การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงบวก และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

มีผลต่อความตั้งใจซ้ือแพค็เกจทวัร์ผา่นเวบ็ไซตท์่องเท่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ระดบัความคิดเห็นของความไวว้างใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มากท่ีสุด การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงบวกอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และการรับรู้ถึงประโยชน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ณัฏฐนันท์  พิธิวตัโชติกุล (2559) การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ การตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของ การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

พิชญปิ์ยา เพง็ผอ่ง (2559) ไดศึ้กษาการยอมรับเทคโนโลยีความไวว้างใจ การเนน้ราคาประหยดั และความแปลก
ใหม่ท่ีส่งผลต่อความ ตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ความไวว้างใจ ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงความ ง่ายใน
การใชง้าน และความแปลกใหม่ตามล าดบั  

 ปวิตรา สอนดี (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรม โมบายแบงค์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ (Mobile Banking 
Application) ของกลุ่มผูใ้ชง้าน ท่ีมีอายุ 40-60 ปี  ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพนัธ์กบัการ
ยอมรับนวตักรรมช่องทางการรับรู้กับการยอมรับนวตักรรมโมบายแบงค์ก้ิงแอปพลิเคชั่น (Mobile Banking 
Application) ของกลุ่มอาย ุ40-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้
ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายอุาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วรินดา แกว้พิจิตร (2556) ท าการศึกษา ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร ออมสิน สาขา
นครชยศรีจงัหวดนครปฐม พบว่า ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการ ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 
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รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ใน
การซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของธนาคารออมสิน จ านวน 400 คน  ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) ประกอบดว้ยขั้นตอน ไดแ้ก่ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  การสุ่ม
ตวัอย่างโดยวิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน แบ่ง
ออกเป็น 5 เขต เขตละ 80 คน  น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์
ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็น
ระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย (Mean) = x  ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation): S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
Anova หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)   
 
 
 
 
 

ด้านประชากรศาสตร์ 

การยอมรับยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

1. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

2. การรรับรู้ถึงประโชน์ท่ีไดรั้บ 

ความไว้วางใจ (Trust) 

1. การรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

2. คุณภาพของขอ้มูล 

3. การรับรู้ถึงความปลอดภยั 

การตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลาก

ออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั 

Mymo Mobile Bankink 

 ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท   

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษามีผลต่อการตั้งใจในการใช้
บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 แต่
ปัจจยัในดา้นอาย ุ อาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั
ผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอป
พลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 

การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทัลผ่านแอป
พลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้น
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานไม่มีผลต่อการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั 
Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 และการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับมีผลต่อการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของ
ธนาคารออมสินในเขตภาค 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 

ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน 
Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 ผลการวิจยัพบว่า ความไวว้างใจการรับรู้ถึงความเป็น
ส่วนตวัไม่มีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของ
ธนาคารออมสินในเขตภาค 2   

ความไวว้างใจดา้นคุณภาพของสารสนเทศมีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอป
พลิเคชัน Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

ความไวว้างใจดา้นการรับรู้ถึงความปลอดภยั มีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอป
พลิเคชนั Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2  

ตวัแปรท่ีผา่นการคดัเลือกมาจึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัต่อไปน้ี  
  
   Y = b0+b3X3 +b2X2+b1X1+ei        (1) 
    Y = .068+.276(X2)+.221(X4) +.503 (X5)  

 
สมการท่ี (1) การตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ใน

เขตธนาคารออมสินภาค 2  = 0.276 (การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ) + 0.221 (ความ
ไวว้างใจดา้นการรับรู้ถึงความปลอดภยั) ) + 0.503 (ความไวว้างใจคุณภาพของสารสนเทศ) +ei  ดงัตารางท่ี 2 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1691 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ี
ส่งผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking  

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

ค่าคงที ่ 0.068 0.158  0.427 0.669 
1. ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.008 0.053 0.007 0.155 0.877 
2. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ  0.276 0.054 0.233      

5.131** 
0.000 

3. ด้านการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั  -0.017 0.036 -0.018 -0.477 0.634 
4. ด้านคุณภาพของสารสนเทศ  0.221 0.055 0.214 3.998** 0.000 
5. ด้านการรับรู้ถึงความปลอดภยั 0.503 0.062      0.457 8.141** 0.000 

R Square =0.674 Adjusted R Square = 0.670 SEE= 0.39172 F=163.054 (Sig=0.000) **Significant level at 0.01 
 
4.2 อภิปรายผล 
 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 : ระดับการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 มีค่าระดับสูง  

ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัสูง ทั้ง 2 ดา้น  
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้

ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดบัสูง สอดคล้องกับงานวิจัยณัฏฐนันท์  พิธิวตัโชติกุล (2559) พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถืออยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัสูง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล (2558) พบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 : ระดับความไว้วางใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจทิัลผ่านแอป
พลิเคชัน Mymo Mobile Banking ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 มีค่าระดับสูง  

ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัความไวว้างใจอยูใ่นระดบัสูง ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 
ด้านการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตัว ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัดา้นการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวัอยู่

ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล (2558) พบว่า ปัจจยัความไวว้างใจ ดา้นการรับรู้
ความเป็นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  

ด้านคุณภาพของสารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของระดบัด้านคุณภาพของสารสนเทศอยู่ใน
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล (2558) พบว่า  ปัจจยัความไวว้างใจดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
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ด้านการรับรู้ถึงความปลอดภัย ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัดา้นการรับรู้ถึงความปลอดภยัอยู่ใน
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล (2558) พบว่า  ปัจจยัความไวว้างใจ ดา้นการรับรู้ความ
ปลอดภยั  โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : ระดับการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทัลผ่านแอป
พลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 มีค่าระดับสูง   

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile 
Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 มีค่าระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล (2558) 
พบว่า ความตั้งใจซ้ือแพก็เกจทวัร์ผา่นเวบ็ไซตท์่องเท่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยองอยูใ่นระดบัมาก 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : ผู้ใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจทิัลผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile  
Banking ของธนาคารออมสิน ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสิน
ดิจทิัลผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 ที่แตกต่างกัน  

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในเพศและดา้นระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของธนาคารออม
สินในเขตภาค 2 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีมีระดบัการตั้งใจในการใช้บริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking 
ของธนาคารออมสินน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติยา ป่ัน
กลาง (2558) พบว่า เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 : การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตั้งใจในการใช้
บริการซ้ือสลากออมสินดิจทิัลผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 

ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือ
สลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของของปวิตรา สอนดี (2560) ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ถึง
ประโยชน์มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับนวตักรรมช่องทางการรับรู้กบัการยอมรับนวตักรรมโมบายแบงค์ก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) ของกลุ่มอาย ุ40-60 ปี พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสมัพนัธ์กบั
การยอมรับนวตักรรมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 6 : ความไว้วางใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตั้งใจในการใช้บริการ
ซ้ือสลากออมสินดิจทิัลผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2  

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์พบว่า ความไว้วางใจด้านคุณภาพของสารสนเทศและด้านการรับรู้ถึงความ
ปลอดภยัมีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking ของ
ธนาคารออมสินในเขตภาค 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  สอดคล้องกับงานวิจัยของรัศม์ิลภสั 
วรเดชธนนักุล (2558) พบว่า  ความไวว้างใจดา้นคุณภาพ และดา้นการรับรู้ความปลอดภยั ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
แพก็เกจทวัร์ผา่นเวบ็ไซตท์่องเท่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง 
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5. ข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking แตกต่างกนั ซ่ึงท าให้เขา้ใจและน าไปเป็นแนวทางในการแนะน า 
หรือวางแผนการพฒันาแอปพลิเคชัน่ให้สมัพนัธ์กบัความตอ้งการของลูกคา้   

การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความไวว้างใจดา้นคุณภาพของสารสนเทศและความ
ไวว้างใจดา้นการรับรู้ถึงความปลอดภยั มีผลต่อการตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั 
Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตภาค 2  ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพฒันา
ระบบในการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ของธนาคารออมสินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้ผูบ้ริโภคยอมรับในการเขา้ถึงเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอป
พลิเคชนัเพ่ิมมากข้ึน  

หน่วยงานควรให้ความส าคญักบัการบอกรายละเอียดและเง่ือนไขในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเค
ชนั Mymo ท่ีสามารถช่วยยืดหยุ่นในการท าธุรกรรมดว้ยตนเอง การออกแบบระบบแอปพลิเคชนัท่ีสามารถสร้าง
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ไดว้่าระบบของแอปพลิเคชนั Mymo มีมาตรการรักษาความปลอดภยัเพ่ือปกป้องผูใ้ชง้าน  มี
มาตรการรักษาความปลอดภยัเพ่ือปกป้องผูใ้ชง้าน  เก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เป็นความลบั ท าให้ลูกคา้ตั้งใจใน
ใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo เพราะมีความมัน่ใจในความปลอดภยัของระบบการท า
รายการธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร 
 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยักรณีและการวิจยัส ารวจ โดยมุ่งเน้นการวิจยัส ารวจ และเป็นการวิจยัส ารวจ
ตดัขวาง การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ การ
วิจยัเร่ืองน้ีในคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีวิจยัส ารวจระยะยาว ซ่ึงอาจจะท าให้ผลการวิจยัแม่นย  ามากข้ึนควบคู่กบัการวิจยั
กรณี ซ่ึงใชวิ้ธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก 

2. ในการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีขอบเขตการวิจยัทางดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นลูกคา้
ธนาคารเขตธนาคารออมสินภาค 2 เป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น ดงันั้น ควรท าการศึกษาในเร่ืองตั้งใจในการใชบ้ริการ
ซ้ือสลากออมสินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Mymo Mobile Banking ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการเขตอ่ืนๆ เ พ่ือน า
ผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกนัว่ามีตั้งใจในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั Mymo Mobile Banking 
แตกต่างกนัอยา่งไร 
 
5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียว
เท่านั้น เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอย่างได ้ อีกทั้งดว้ยระยะเวลาในการท า
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การวิจยัคร้ังน้ีค่อยขา้งจ ากัด จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงกลุ่มประชากรได ้และ
เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวัทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุระดบั
การศึกษา ระดบัรายได ้ท่ีไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อปริมาณหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) 
ของธนาคารพาณชิย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

Factors affecting the amount of non-performing loans (NPLs) 
of commercial banks registered in Thailand 

 

พิชิตชัย ภาคภูมิ 1 
Phichitchai Pakpoom 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน
ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึงธนาคารสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมและลดความเส่ียงท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเพ่ิมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารได ้โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ในช่วง
ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2560 รวม 52 ไตรมาส โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) ดว้ยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) จากนั้นทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่
คงท่ีของความคาดเคล่ือน Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยสรุปพบว่ามีตัวพบอตัราเงินเฟ้อ (INF), 
ปริมาณเงินให้สินเช่ือ (Loan) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อย่างมีนยัส าคญัใน
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ส่วนตวัแปร ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP), อตัราการว่างงาน (UMP), 
เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D)  พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค ำส ำคัญ: หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้, ธนำคำรพำณิชย์ 
 

Abstract 
The study of factors causing impact on the amount of non-performing loans (NPLs) of commercial banks 
registered in Thailand. The objective is to know which banks can be used to guide in controlling and reducing the 
risks that will increase the amount of non-performing loans. It can be found out by collecting data on a quarterly 
basis. During the first quarter in 2007 to the fourth in 2017, in a total of 52 quarters.  Multiple regression using 
ordinary least squares (OLS) was used. After that, it is going to be the test of the unstable variance of the 
heteroskedasticity and autocorrelation expectation. In summary, it was found that the inflation rate (INF), loan 
volume (Loan) correlated with non-performing loans significantly at a confident level of 99 percent. The variables 
of gross domestic product (GDP), unemployment rate (UMP), loan-to-deposit (L/D) were found to be non-
correlated with non-performing loans of commercial banks registered in Thailand statistically significant. 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: Phhcitchai2476@gmail.com 
Graduate Student, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 10400  
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Keywords: Non-performing loans (NPLs), commercial banks 
 

1. บทน า 
 

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยหรือ (Commercial Bank) ถือว่าเป็นสถานบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดใน
ประเทศและมีผลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากรู้จกักันดีว่าเป็นสถานบนัการเงินท่ีเป็นตวักลางทางการเงินใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เน่ืองจากธนาคารนั้นเป็นช่องทางการอ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกรรมการเงินและความเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงินเป็นหลกัท่ีเป็นท่ีตอ้งการไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคครัวเรือน โดยท่ีเป็นธนาคารนั้นจะท าหนา้ท่ีตวักลางในการระดมเงินทุนท่ีไดจ้ากการฝากเงินต่างๆ และให้
ดอกเบ้ียแก่ผูฝ้ากท่ีเรียกว่าดอกเบ้ียเงินฝาก อตัราดอกเบ้ียนั้นสถานบนัการเงินภายในประเทศไทยจะอยู่ภายโต้
นโยบายการเงินเพ่ือก าหนดปัจจยัพ้ืนฐานของอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้เหมาะสมกบังสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นธนาคารหลกัในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีได้
ไปท าการปล่อยกู้หรือให้สินเช่ือต่างๆ ส าหรับหน่วยงานท่ีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจหรือวตัถุประสงค์
ต่างๆ ข้ึนอยู่กบัแต่ละหน่วยงานโดยจะธนาคารจะไดผ้ลตอบแทนจากการปล่อยสินเช่ือให้แก่หน่วยงานดงักล่าว
และไดรั้บรับเงินพร้อมกบัดอกเบ้ียเงินคืนเม่ือถึงวนัท่ีก าหนดท่ีช าระจากดอกเบ้ียจากหน่วยงานท่ีไดใ้ห้สินเช่ือซ่ึง
เป็นรายไดห้ลกัของสถานบนัการเงิน ปัจจุบนัไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีเรียกว่าสถานณ์การโรคระบาด COVID-19 ท าให้
รัฐบาลสั่งปิดประเทศและงดการท างาน งานบริการ ต่างๆ และความร่วมมือในท างานท่ีบา้น (Work from Home) 
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ท าให้ผูท่ี้มีงานท ารายวนัหรือผูท่ี้ไม่ไดท้  างานประจ านั้นขาดหลายไดเ้กือบทัว่ประเทศ
และมีนโยบายการพกัดอกเบ้ียพกัการจ่ายเงินตน้ให้แก่ของธนาคาร อีกทั้งยงัอุตสาหกรรมส่วนใหญ่และธุรกิจต่างๆ 
ท่ีไดรั้บผลกรับผลกระทบประกอบจากสภาวะเศรษฐกิจจนถึงขั้นปิดตวัลงผูว้่างงานเพ่ิมข้ึนประชาชนเร่ิมมาเก็บ
ออมเงินมากข้ึนท าให้การบริโภคลดลดคาดว่าสถานการณ์หลงัจากการพกัหน้ีและพกัการจ่ายช าระดอกเบ้ียส้ินสุด
ลงผูค้นส่วนใหญ่อาจจะเกิดหน้ีท่ีค้างช าระเป็นจ านวนมากจนเกิดเป็นหน้ีเสียและรัฐบาลออกนโยบายลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มอุตสาหกรรมน าเงินไปลงทุนและการให้กูด้อกเบ้ียน าเพ่ือหวงัให้สภาวะ
เศรษฐกิจกลบัมากดงัเดิมหลงัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

จากท่ีกล่าวมาปัญหาต่างๆ นั้นไดก้ระทบต่อความมัน่คงของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน คือ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) เ น่ืองจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs ส่งผลกระทบต่อการตั้ งส ารองหน้ีสูญ และ
ความสามารถในการสร้างรายได ้และผลประกอบการของธุรกิจธนาคารพาณิชยอี์กทั้งยงัเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการ
แสดงคุณภาพการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอี์กทั้งยงัสะทอ้นสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี ยิ่ง
ปัจจุบนัการปล่อยสินเช่ือนั้นไม่ไดมี้แค่ธนาคารพาณิชยเ์พียงอย่างเดียวยงัมีสถาบนัการเงินต่างๆ  ท่ีท าการปล่อย
สินเช่ือให้กบั ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเพ่ือกระตุน้ให้เศรษฐกิจเกิดการ
เติบโตจนท าให้สถาบนัการเงินต่างๆ เกิดการปล่อยสินเช่ือโดยขาดการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ในความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีเองคืนในอนาคตก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนท าให้
เศรษฐกิจท่ีตั้งเป้าไวว้่าอนาคตจะเติมโตจากการลงทุนในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือให้ภาคหน่วยงานหรือครัวเรือนได้
ท าการลงทุนเพ่ือสร้างรายได ้แต่กลบัเป็นดา้นลบแทนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจสวนทางการลงทุนของภาคต่างๆ 
เกิดติดลบส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินเกิดหน้ีเสียและขายรายได้ซ่ึงเป็นรายได้หลกัโดยการ
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พิจารณาหน้ีท่ีไม่ก่อสินเช่ือคา้งช าระมากกว่า 3 เดือนติดต่อกนั (ถา้คา้งจ่ายค่างวดติดกนั 30-90 วนัเป็นกลุ่มท่ีตอ้ง
จบัตามองเป็นพิเศษเรียกว่า Special mention : SM) 
 
ปัญหาการศึกษา 
 

การศึกษาขอ้มูลของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเพ่ือศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในของประเทศก่อนเกิดสถานการณ์วิกฤติต่างๆ 
โดยการศึกษาหน้ีเสียน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการพกัช าระหน้ีและดอกเบ้ียของนโยบายรัฐท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวิกฤติ
โรคระบาด COVID-19 ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจก่อนเกิดวิกฤติดงักล่าวเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบตวัแปรตน้
ท่ีเป็นปัญหาท าให้หน้ีเสียท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs) ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยนั้นเป็น
อยา่งไรก่อนเกิดวิกฤติและน าไปศึกษาต่อให้หลงัวิกฤติเพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงตวัแปรต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในประเทศไทย 

เพ่ือวิเคราะห์จดัการหน้ีหรือการลดผลกระทบปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้  (Loanable fund theory) ท่ีมา :(กฤษฎา สังขมณี 2550) มีลกัษณะคลา้ยกบัทฤษฎีของ
ส านกัคลาสสิค โดยไดน้ าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์มากข้ึน 
เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียไม่ไดจ่้ายเพ่ือใชใ้นการออม แต่เป็นการจ่ายส าหรับการให้กู ้ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจะถูกก าหนด
โดยอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพระหว่างอุปทานของเงินให้กูแ้ละอุปสงคข์องเงินขอกู ้ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูน้ี้เป็นการ
อธิบายเฉพาะส่วนของตลาดสินเช่ือเท่านั้น หากจะให้สามารถอธิบายถึงระบบเศรษฐกิจรวมได ้จะตอ้งขยายความ
อุปสงค์ของเงินกูใ้ห้ครอบคลุมถึงการบริโภคของประชาชนและการกู้ยืมของภาครัฐ สรุปคือ ทฤษฎีน้ีจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงการกูข้องภาครัฐบาล ผูบ้ริโภค ธุรกิจ เพ่ือท่ีพกัอาศยั และเพ่ือการเก็งก าไรในดา้นอุปสงคข์องเงินกูด้ว้ยและ
พิจารณาและอยูภ่ายใตก้ารยอมรับความเส่ียงจากการให้กูย้ืม 

ทฤษฎีเงินเฟ้อทางด้านการเงิน ท่ีมา :(เชษฐวิรุฬห์ จิตไพฑูรย ์2558) นกัการเงินนิยมไดเ้น้นว่าการขยายตวัของ
ปริมาณเงินอยา่งรวดเร็วกว่าเม่ือเทียบกบัอุปสงคก์ารถือเงินแลว้ การขยายตวัของปริมาณเงินจะเป็นแรงผลกัดนัท่ี
ส าคญัให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เพราะเหตุว่า เม่ือความตอ้งการถือเงินนอ้ยกว่าจ านวนเงินท่ีบุคคลไดรั้บมาจะท าให้มีการ
ใชจ่้ายซ้ือทรัพยสิ์นหรือสินคา้และบริการท าให้การลงทุนและการบริโภคเพ่ิมข้ึน ถา้ผลผลิตขยบัตวัไม่ทนัระดบั
ราคาจะสูงข้ึนตามจนเกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึน โดยในช่วงแรกของการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินกบั
ภาวะเงินเฟ้อก็มีความเช่ือท่ีว่าการเกิดผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางเดียว นัน่คือ ภาวะเงินเฟ้อจะไม่ส่งผลยอ้นกลบั
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ไปยงัปริมาณเงิน แต่ในระยะต่อมาพบว่าปริมาณเงินกบัภาวะเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ลกัษณะส่งผลซ่ึงกนัและกนั 
คือภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อปริมาณเงิน โดยผ่านทางการขาดดุลทางการคลงัของรัฐบาลท าให้รัฐบาลตอ้ง
ชดเชยการขาดดุลดงักล่าวโดยการกูย้ืมเงินจากธนาคารกลางส่งผลให้ปริมาณเงินเพ่ิมข้ึน จึงเกิดภาวะเงินเฟ้อและ
เงินเฟ้อน้ีเองก็จะไปกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล โดยท่ีการเพ่ิมข้ึนของรายจ่ายรัฐบาลจะมีขนาดท่ี
มากกว่ารายรับของรัฐบาล ท าให้การขาดดุลทางการคลงัสูงข้ึนและก็จะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินและ
ระดบัราคาในรอบต่อๆ ไป 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

(วชัราพร ตาสิงห์, 2561) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.
เชียงใหม่โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 60 เดือน น ามาสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์สมการถดถ อย
เชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple linear regression) โดยตวัแปรท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคาร
ออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน
ภาคเหนือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายย่อยชั้นดี และอตัราเงินเฟ้อผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณ
สินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ไดแ้ก่ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณ
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดขอ้งธนาคารออมสินสาขาแม่ริม อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายย่อยชั้นดี และอตัราเงินเฟ้อ 
เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วน
ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

(กญัชริญา รังทะษี, 2561) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งช าระสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 
เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งช าระสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นขอ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงธนัวาคม 2560 จ านวนทั้งหมด 
60 เดือน ตวัแปรท่ีน ามาศึกษาได้แก่ ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 , อตัราเงิน
เฟ้อ, อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR), ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ และอตัราว่างงาน
ของประชากรในจงัหวดัเหนือ ใชส้ถิติเชิงพรรณาและใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares : OLS) 

(ชมภูนุช วิเศษศกัด์ิ, 2561) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: 
NPLs) ของธนาคารเฉพาะกิจในประเทศไทย จ านวน 3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบพาเนล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2552 ถึง พ.ศ. 2561 โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ Fixed Effect Model จากการศึกษาพบว่า อตัราการเติบโตของปริมาณ
เงินให้กูแ้ละอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้สาหรับปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

ตวัแปรตน้ท่ี 1 อตัราการเจริญเติบโตมวลรวมของประเทศไทย GDP และสมมติฐานท่ี 5 อตัราการเจริญเติบโต
มวลรวมของประเทศตอ้งเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบีย
ในประเทศไทย เน่ืองจากเม่ือสภาวะเศรษฐกิจเติบโตปริมาณรายไดก้็จะเพ่ิมข้ึนท าให้การขาดดุลการช าระหน้ีก็จะ
นอ้ยลงตามไปดว้ย 

ตวัแปรตน้ท่ี 2 อตัราเงินเฟ้อ และสมมติฐานท่ี 2 อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียในประเทศไทยเน่ืองจากสภาวะเงินเฟ้อท าให้สินคา้อุปโภคบริโภค
แพงข้ึนแต่รายไดเ้ท่าเดิมท าให้ผูกู้มี้ภาระเพ่ิมข้ึนท าให้ไม่สามารถรับช าระหน้ีได ้

ตวัแปรตน้ท่ี 3 อตัราการว่างงาน และสมมติฐานท่ี 3  อตัราการว่างงานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ี
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียในประเทศไทย  

ตวัแปรตน้ท่ี 4 เงินให้สินเช่ือ (Loan) และสมมติฐานท่ี 4 การให้สินเช่ือความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียในประเทศไทย เน่ืองจากการให้สินเช่ือท่ีมากข้ึนการเก็บ
หน้ีไดจ้ะตอ้งเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความเส่ียงของธนาคารท่ีจะกระทบจากหน้ีเสียธนาคารตอ้งมีการวางแผนการอนุมติั
สินเช่ือท่ีมีคุณภาพมากพอท่ีลูกคา้จะมาจ่ายช าระหน้ีไดใ้นอนาคต 

ตวัแปรต้นท่ี 5 อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D) และสมมติฐานท่ี 5 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียในประเทศไทย 
เน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือท่ีมากกว่าเงินฝากนั้นมีความเส่ียงจากการรับฝากเงินเงินนั้นถือเป็นเจา้หน้ีของธนาคาร
เม่ือธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือตอ้งมัน่ใจว่าสินเช่ือท่ีปล่อยไปตอ้งเกิดหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุดจึงจะสามารถปล่อยสินเช่ือ
ไดม้าก 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้สามารถก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

 อตัราการเจริญเติบโตมวลรวมของประเทศไทย (GDP) 

  

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย (NPL Ratio) 

 อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

 อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) 
 เงินให้สินเช่ือ (Loan) 

 อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio) 
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2.3 การเขียนสมการ 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จะท าการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression 
Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยผูศึ้กษาไดก้ านดแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 NPLQY =    β0 + β1GDPQY  + β2INFQY + β3UMPQY + β4LoanQY + β5L/DQY  + εit 

โดยท่ี  
 NPL  คือ  หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย (ร้อยละ) 
 GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (ร้อยละ) 
 INF คือ อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 
 UMP คือ อตัราการว่างงาน (ร้อยละ) 
 Loan คือ เงินให้สินเช่ือ (แปลงหาค่าของ Natural Logarithm จากตวัเลขโดยใชสู้ตร LN) 
 L/D คือ อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ) 
 Q คือ ช่วงเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส Q1 ถึงไตรมาส Q4 
 Y คือ ช่วงเวลารายปี ตั้งแต่ 2550 ถึง ปี 2562 
 ε คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชย์
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลเชิงทุติยภูมิ(Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการศึกษาเว็บไซต์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทั้งหมด https://www.bot.or.th แนวคิดและการวิเคราะห์ทางการเงิน ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง บทความทางวิชาการ ขอ้มูลในการน ามาทดสอบสถิติจะมีทั้งหมด 14 ธนาคาร จดัเก็บขอ้มูลแบ่งเป็นราย
ไตรมาสในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2550-2562 รวม 52 ไตรมาสมาด าเนินการทดสอบเพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สรุปชุดขอ้มูลศึกษาเพ่ืออธิบายถึงความสัมพนัธ์ทางสถิติ
ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ามธัยฐาน 
(Medium) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด (Minimum) 

2. ทดสอบความน่ิง (Stationarity) เพ่ือก าหนดค่าความน่ิงของขอ้มูลใหม่เพ่ือให้ค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 และ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยพิจารณาค่าสถิติจากค่า Correlation Matrix ดูค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นท่ีนามาศึกษา เพ่ือหลีกเล่ียง Multicollinearity ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้เคียงกันโดย
ก าหนดค่าสมัประสิทธ์ิแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง -0.8 ถึง 0.8 

3. วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงอนุมานจากสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่างตวัแปร
ตน้และตวัแปรตาม จากการทดสอบ ดว้ยวิธีวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

https://www.bot.or.th/
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณา 
จากสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) “ตารางท่ี 2 : แสดงขอ้มูลค่าเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปร

อิสระ” สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs) ) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.889 ค่ามธัยฐาน 3.095 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.798 ค่าต ่าสุดร้อยละ 2.31 และค่าสูงสุดร้อยละ 8.53 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย 
(GDP) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.342 ค่ามธัยฐาน 3.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 3.596 ค่าต ่าสุดร้อยละ -7.2 และ
ค่าสูงสุดร้อยละ 17.2 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 1.77 ค่ามธัยฐาน 1.675 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 
2.003 ค่าต ่าสุดร้อยละ -2.8 และค่าสูงสุดร้อยละ 7.5 อตัราการว่างงาน (UMP) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 1.022 ค่ามธัยฐาน 
0.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.3201 ค่าต ่าสุดร้อยละ 0.47 และค่าสูงสุดร้อยละ 7.5 ปริมาณการให้สินเช่ือ 
(Loan) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 13.41 ค่ามธัยฐาน 13.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.3206 ค่าต ่าสุดร้อยละ 12.79 และ
ค่าสูงสุดร้อยละ 13.8 อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 107 ค่ามธัยฐาน 108.3 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานร้อยละ 6.918 ค่าต ่าสุดร้อยละ 85.45 และค่าสูงสุดร้อยละ 118.7 
 
ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลค่าเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
ทดสอบความน่ิง (Stationarity) โดยการทดสอบ Unit root ของแต่ละตวัแปร ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

โดยใช้ Augmented Dickey-Fuller test โดยการทดสอบตวัแปรพบตวัแปรท่ีมีความน่ิงของขอ้มูล (มีค่า P-Value 
นอ้ยกว่า 0.05) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) โดยตวัแปรท่ีไม่มีความน่ิงของขอ้มูลจะเคร่ืองมือ 
First difference of Selection Variables “ตารางท่ี 6 : ตารางแสดง Unit root” เพ่ือก าหนดค่าความน่ิงของขอ้มูลใหม่
เพ่ือให้ค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 โดยมีตวัแปรดงัน้ี หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs), อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัรา
การว่างงาน (UMP), ปริมาณการให้สินเช่ือ (Loan), อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio) 

 
 

 Mean Median S.D. Min Max 

NPL 3.889 3.095 1.798 2.31 8.53 

GDP 3.342 3.3 3.596 -7.2 17.2 

INF 1.77 1.675 2.003 -2.8 7.5 

UMP 1.022 0.97 0.3201 0.47 2.08 

Loan 13.41 13.52 0.3206 12.79 13.8 

LD 107 108.3 6.918 85.45 118.7 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดง Unit root 

 

การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใชวิ้ธี Correlation Matrix “ตารางท่ี 7 : ตารางแสดง Correlation Matrix” 
จากการทดสอบ Correlation Matrix แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP), 
อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราการว่างงาน (UMP), ปริมาณการให้สินเช่ือ (Loan), อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก 
(L/D) ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเกินกว่า 0.8 และ -0.8 ท าให้การทดสอบดงักล่าวไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
โดยแสดงผลการทดสอบดงัตาราง 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดง Correlation Matrix 
  GDP INF UMP Loan L/D Ratio 
GDP 1.0000 0.2625 0.0881 0.1737 0.1620 
INF   1.0000 0.1013 0.4354 0.2132 
UMP     1.0000 0.3381 0.0386 
Loan       1.0000 0.3282 
L/D Ratio         1.0000 

 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation นั้นแสดงให้เห็น
ว่าสมการความถดถอยเชิงพหุ ท่ีไดม้านั้นพบปัญหาในการทดสอบ Autocorrelation ท่ีมีค่า P-Value นอ้ยกว่า 0.05 โดย
จะแก้ไขปัญหาดว้ยการค านวณในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) อีกคร้ังแต่จะแก้ไขปัญหาดว้ยเลือกท่ี Robust Standard errors ในแทบ 
HCCME และเปล่ียนค่า For time-series data ให้เป็น HAC เพ่ือแก้ปัญหา Autocorrelation จากนั้นให้ท าการอ่านค่า 
ตวัแปรทั้งหมดใหม่โดยใช้วิธีเดิมคือ (Ordinary Least Squares : OLS) แต่ไม่ต้องตรวจสอบ Heteroskedasticity และ 
Autocorrelation “ตารางท่ี 5 : สมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธี Ordinary Least Squares : OLS” ซ ้ าอีกคร้ังเน่ืองจากไดท้ า
การแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

 

ตารางที่ 5 สมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธี Ordinary Least Squares : OLS 
 
 
 
 
 
 
         

 NPL GDP INF Unemployment Loan L/D Ratio 
P-value เดิม 0.9465 0.0000538 0.00009124 0.8142 0.402 0.6733 
P-value ใหม่ 0.02407 0.0000538 0.00009124 0.0000000000338 0.000006419 0.0002128 

  coefficient std. error t-ratio p-value 
const 0.0494242 0.0368012 1.343 0.1862  
GDP 0.00347719 0.0077911 0.4463 0.6576  
INF -0.0401085 0.0116019 -3.457 0.0012 *** 
UMP 0.00615151 0.0937224 0.06564 0.948  
Loan -4.46920 1.50732 -2.965 0.0049 *** 
L/D Ratio -0.0167911 0.0133248 -1.260 0.2143  
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หลงัจากการแก้ไขปัญหา Autocorrelation ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPLs) สามารถแสดงความสมัพนัธ์ในรูปสมการไดด้งัน้ี 
NPLs = 0.0494242 - 0.00347719GDP - 0.0401085INF + 0.00615151UMP - 4.46920(Loan) - 0.0167911(L/D) 
   0.4463  - 0.457*** 0.06564  2.965*** - 1.260 
หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็  หมายถึง  ค่า t-Statistic  
  **    หมายถึง   ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
  ***    หมายถึง   ระดบันยัส าคญั 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
โดยมี   F-Statistic   =   17.47481 (ค่านยัส าคญัทางสถิติ 0.0000) 
  R-Squared   =   0.482032 
  Adjusted R-Squared =   0.423172 
  N    =   50 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร
พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัควมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ -3.457 ซ่ึงอธิบายได้ว่า เงินเฟ้อ (INF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทั้ งระบบลดลงร้อยละ -0.0401085 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

เงินให้สินเช่ือ (Loan) มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกับหน้ีท่ีไม่ก่อนให้เกิดรายได้ (NPLs) ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัควมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.965 ซ่ึงอธิบายไดว้่า เงินให้สินเช่ือ (Loan) เพ่ิมข้ึน 1 จะท าให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบลดลงร้อยละ -4.46920 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP), อตัราการว่างงาน (UMP), อตัราเงินให้สินเช่ือ
ต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio) ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากมีค่า P-Value มากกว่า 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) ท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถอธิบาย 
การเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัควมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยเงินเฟ้อ (INF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
จะท าให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบลดลง 
ร้อยละ -0.0401085 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หากอตัราเงินเฟ้อ (INF) เพ่ิมข้ึนจะท าให้ธนาคารพาณิชย์
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบมีสินเช่ือท่ีด้อยคุณภาพหรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) น้อยลงอนั 
เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้การช าระคืนเงินหน้ีง่ายข้ึนโดยเสมือนค่าเงินของสินเช่ือมีมูลค่านอ้ยลง ถา้เงินเฟ้อ
มีมากสินคา้อุปโภคบริโภคก็จะแพงข้ึนท าให้ซ้ือสินคา้ไดน้อ้ยลง แต่หน้ีสินและตน้ทุนทางการเงินหรือท่ีเรียกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต้องช าระยงัคงเท่าเดิมตามสัญญาท าให้ประสิทธิภาพการช าระหน้ีได้สูงข้ึนเม่ือเทียบกับสภาวะปกติ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1704 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ชมภูนุช วิเศษศกัด์ิ (2561) ท่ีกล่าวว่าอตัราเงินเฟ้อมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) และอา้งอิงทษฤฎีอตัราเงินเฟ้อดา้นการเงิน เชษฐวิรุฬห์ จิตไพฑูรย ์(2558) 

เงินให้สินเช่ือ (Loan) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อนให้เกิด
รายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัควม
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยเงินให้สินเช่ือ (Loan) เพ่ิมข้ึน 1 จะท าให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคาร
พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบลดลงร้อยละ -4.46920 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เงิน
ให้สินเช่ือ (Loan) เพ่ิมข้ึนจะท าให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งระบบมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPLs) ลดน้อยลง เน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ (Loan) ท่ีปล่อยไปนั้นมีคุณภาพท าให้การปล่อยสินเช่ือไดม้ากและหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ลดลง กล่าวคือการปล่อยสินเช่ือมาก ถา้การปล่อยสินเช่ือนั้นมีคุณภาพและปล่อยให้กบัผู ้
ท่ีผ่านการคดักรองเป็นอย่างดีไม่มีประวติัเสียเกิดจากการผิดช าระหน้ีรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ผูค้นท่ีมี
รายไดจ้ากธุรกิจส่วนและอยากจะกูเ้งินสามารถเขา้ไดง่้ายมีขอ้มูลการท าธุรกิจท่ีแน่ชดัมีขอ้มูลอยูจ่ริงเพ่ือตรวจสอบ
ความเส่ียงท่ียอมรับในการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีธนาคารจะสามารถรับช าระหน้ีไดภ้ายในอนาคตตามทฤษฎีเงินให้กู้ถ้าจะ
ปล่อยกูค้วามเส่ียงของเงินกูต้อ้งลดลงและตรงกบัสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (ชมภูนุช วิเศษศกัด์ิ, 2561) 

ตวัแปรท่ีไม่มีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจากผลการศึกษา พบว่าตวัแปรอิสระซ่ึงประกอบดว้ยเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง
ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP), อตัราการว่างงาน (UMP) และ เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D) เป็น
ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่งผลกบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัแปรอิสระเหล่าน้ีเป็นผลสะทอ้นของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึง
การปล่อยสินเช่ือแต่ละคร้ังธนาคารใชเ้ป็นปัจจยัเง่ือนไขในการพิจารณาก่อนท่ีจะมีการอนุมติัสินเช่ือรายใหม่หรือ
อนุมติัสินเช่ือเพ่ิม อีกทั้ง สภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่ไดส้ะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในไดจึ้งไม่สามารถน ามาเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยในวงกว้างได ้นอกจากน้ี ช่วง
ระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มูลเป็นช่วงท่ีมี เหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศบ่อยคร้ังหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยดว้ย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 
โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares 
: OLS) โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ.2562 ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร
อิสระ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP), อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราการว่างงาน (UMP), ปริมาณการให้
สินเช่ือ (Loan), เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D) พบว่าอตัราเงินเฟ้อ (INF) ปริมาณการให้สินเช่ือ (Loan) สามารถ
อธิบายความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนตวัแปร ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศไทย (GDP), อัตราการว่างงาน (UMP), เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (L/D)  พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 
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สรุปข้อเสนอแนะ  
 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีการในเร่ืองของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) นั้น

ขอ้มูลในการเก็บรวมรวมและสืบคน้นั้นเป็นไปไดค้่อนขา้งยากดว้ยและตวัแปรท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจจะเกิดไดจ้ากหลาย
ปัจจยัท่ีมากกว่าน้ี เช่น สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ปัญหาทางดา้นการเมือง 
ค่าแรงขั้นต ่า แต่ด้วยการค านวณค่าทางสถิติท่ีน ามาใช้ช่วงเวลาอาจจะไม่สามารถดึงขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งตรงกนั
ทั้งหมดมาเพ่ือใชใ้นการทดสอบขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้นและตวัแปรท่ีใชใ้นการตั้งสมมติฐานบางตวัท่ีน ามาใชก้็
ไม่ไดส้มัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีมากพอ 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังถัดไป 
การศึกษาวิจยัในคร้ังถดัไปจากท่ีไดก้ล่าวไวน้ั้นจากสถานณ์การโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีท าให้รัฐบาล

ออกนโยบายในการพกัช าระหน้ีและดอกเบ้ียในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ส่งผลต่อรายไดโ้ดยตรงของธนาคารพาณิชย์
เป็นอย่างมากและรัฐบาลยงัส่งเสริมการให้ประชาชนกู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เศรษฐกิจกลบัมาคึกคกัโดยจูงใจดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกลงแต่อย่างไรก็ตามอุสาหกรรมหลายๆอย่างท่ีส่งผลกระทบและไดปิ้ดตวัลงจ านวนมากจากสภาพ
เศรษฐกิจบวกกบัสถานการณ์โรคระบาดท าให้การว่างงานเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดก้็ตอ้ง
เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนัเม่ือมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายรับเขา้มาในการวิจยัคร้ังถดัไปสามารถใชวิ้จยัเล่มน้ีในการใชป้ระโยชน์
ต่อยอดหรือเปรียบเทียบปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยก่์อนท่ีจะเกิดสถานการณ์โรคระบาย COVID-19  
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พิมพ์ชนก ข าดวง1 และ พรวรรณ นันทแพศย์2 
Pimchanok Khumdueng and Pornwan Nunthaphad   

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทั
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ 
สถาบนัการเงิน  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากกลุ่มตวัอย่างลูกหน้ีไดท้  าการขออนุมติั
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ในปี 2560 – 2562 จ านวน 400 ราย น ามาแปลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และท าการ
ทดสอบไคสแควร์  โดยขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นความสามารถ        
ในการผ่อนช าระหน้ี  จากการทดสอบเชิงสถิติพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีดอ้ย
คุณภาพ บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) นั้น ไดแ้ก่  1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ และสถานภาพการสมรส 2) ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นช าระหน้ี ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี 
 

ค ำส ำคญั : บริษัทบริหำรสินทรัพย์, ลูกหนีด้้อยคุณภำพ, กำรผิดนัดช ำระ  
 

Abstract 
This research studies factors affecting to default non performing loans of the Bangkok Commercial Asset 
Management Public Co., Ltd. This study aims to ultimately provide useful results beneficial for Asset Management 
personnel of Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd, financial institutions, and other related 
departments. This study employs secondary data collection from 400 samples of loaners who requested for debt 
restructuring between the year of 2017-2019. The data including demographic and loan repayment ability is 
analyzed using descriptive analysis and is tested with Chi-square tests. The statistical results reveal that factors 
influencing the defaults amongst borrowers of non performing loans of Bangkok Commercial Asset Management 
Public Co., Ltd include : 1. Demographic factors : gender and marital status. 2. Loan repayment ability : total asset 
value, approved loan compounding limit, duration of loan repayment, and the number of defaults . 
 

Keywords: Asset management company, non performing loans, default. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัของปัญหา 

จากสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วงตน้ปี 
2563 ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2564 ซ่ึงส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการบริหารจดัการกบัปัญหาหน้ี ในขณะท่ีความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีลดลงรวมถึง
ภาระค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน  จึงมีแนวโน้มสูงมากท่ีจะมีการผิดนดัช าระและมีลูกหน้ีจ านวนมากท่ีจะตอ้งกลายเป็นหน้ี
เสียในระบบการเงินท่ีจะตอ้งรีบหาทางแกไ้ขต่อไป ในดา้นบทบาทของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ โดยซ้ือ NPL จากธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ 
น ามาบริหารจดัการดว้ยการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้ยุติเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย ช่วยให้
ลูกหน้ีสามารถกลบัมาผ่อนช าระหน้ีได้ตามปกติ และสถาบนัการเงินได้เงินท่ีปล่อยกู้กลบัคืน โดยจ านวนเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 – 2562  พบว่าในปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 79,829 ลา้น
บาท ในปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 81,718  ลา้นบาท  และในปี 2562  เป็นจ านวนเงิน  83,621  ลา้นบาท  ซ่ึงมีอตัราสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ ท่ีตอ้งน ามาบริหารจดัการเป็นจ านวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ปี  
และมีความเส่ียงสูงท่ีลูกหน้ีดงักล่าวจะมีการผิดนดัช าระเน่ืองจากเคยมีประวติัการผิดนดัช าระมาแลว้  ซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดหน้ีเสียเพ่ิมเขา้มาในระบบเศรษฐกิจอีกคร้ังและนอกจากน้ียงัตอ้งมีการเตรียมรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
และในอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ไวรัส    โควิด 19 และไม่ทราบว่าสถานการณ์น้ีจะส้ินสุด
เม่ือไหร่ จึงเห็นว่ามีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาหัวขอ้น้ี และจากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยไดเ้ลือกปัจจยัท่ีน่าจะส่งผลกระทบ 2 ดา้น ดงัน้ี คือ     1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   2) ปัจจยัดา้น
ความสามารถในการผ่อนช าระหน้ี  โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพนักงานของบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีหนา้ท่ีเจรจาประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการขอ
อนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กบัลูกหน้ีของบริษทัฯ และเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ สถาบนัการเงิน
ต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกใชเ้กณฑ์การอนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีเหมาะสมกบัลูกหน้ี ซ่ึงจะ
ช่วยท าให้การพิจารณาอนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทราบแนวโน้มหรือความ
น่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะมีการผิดนัดช าระ และน าไปสู่การควบคุมการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดงักล่าว เพ่ือป้องกนัผลเสียจากการผิดนดัช าระของลูกหน้ีในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี การคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการ

ด าเนินงานของธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ เน่ืองจากการอ านวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือแมว้่าไดมี้การ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูแ้ลว้ก็ตาม แต่ยงัมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้าม
ก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญา  ซ่ึงต้องหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีค้างช าระให้อยู่ในระดบัท่ีไม่เกิน
เป้าหมายท่ีก าหนด อา้งถึงใน ปัทมา คูทอง (2558)  
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2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย สุชาติ วิงวอน (2550) กล่าวว่าการท่ี
ประเทศไทยประสบกบัปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ลูกหน้ีของสถาบนัการเงินไม่สามารถท่ีจะช าระหน้ีคืนให้แก่
สถาบนัการเงินตามเง่ือนไขเดิมได ้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขหรือหาวิธีการให้ลูกหน้ีสามารถ
ช าระหน้ีได ้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้ลูกหน้ีไดรั้บผลประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ลูกหน้ีสามารถ
หลุดพน้สภาวะท่ีขาดสภาพคล่อง  และมีรายไดก้ลบัเขา้มาเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตและช าระหน้ี 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซ่ึงมีแนวโน้มลุกลาม
และส่งผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้ง เพ่ือให้สถาบนัการเงินและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีอยา่งทนัเหตุการณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใน
การปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัฯ จะประเมินทรัพยห์ลกัประกนัและความสามารถของลูกหน้ีในการช าระหน้ี 
โดยจะพิจารณาร่วมกับปัจจยัต่างๆ เช่น เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และผูค้  ้ าประกันการช าระหน้ีดงักล่าว  
นอกจากนั้นบริษทัจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงรวมถึงการตกลงช าระหน้ีโดย
มีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระหน้ีท่ีเหมาะสมกบัลูกหน้ีแต่ละราย จากรายงานประจ าปีบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (2562)  

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ (Demographics) สามารถจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆไดจ้าก
ลกัษณะและพฤติกรรม รวมถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคล อนัไดแ้ก่  เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส  และอาชีพ  
ซ่ึงจะส่งผลให้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปจากสาเหตุและปัจจยัต่างท่ีแตกต่างกนั (วศิน สนัหกรณ์, 2557)  

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ปัจจยัในดา้นต่างๆ กนันั้น อาจส่งผลให้เกิดการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีแตกต่างกนั ตามสาเหตุและปัจจยัของ

แต่ละบุคคล เกษฎาพร บวับาน (2553) กล่าวว่าปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีแลว้ ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัในการประมาณค่าความเป็นไดข้องลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในการคา้งช าระ
หน้ีมีทั้งหมด 4 ตวัแปร คือ เพศ อายุ อาชีพ และค่างวดท่ีตอ้งช าระในแต่ละเดือน ชลธิชา สุวรรณพิทกัษ์  (2558) 
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล พบว่าตวัแปรดา้น
สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือน ประเภทหลกัประกนั ความสามารถในการ
ช าระหน้ี และปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัและสามารถอธิบายการช าระหน้ีได ้ปัทมา        
คูทอง (2558) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ จ านวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี ระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีเหลือ  และรายจ่าย
ของลูกหน้ีต่อเดือน ในส่วนของวรรณา สมภู่  (2554) ได้ศึกษาถึงระดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นปีแรก พบว่าปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญักบัการเป็นลูกหน้ี
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ อาชีพของผูข้อสินเช่ือ วงเงินกู้ อตัราการผ่อนช าระต่อรายได ้การมีหน้ีสินอ่ืน การท า
ประกนัคุม้ครองวงเงินกู้ และวตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ ศุภภร อ่ิมสุข (2561) กล่าวว่ารายไดข้องลูกหน้ีต่อ
เดือน และรายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือนมีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิดนดัช าระหน้ี ส่วนตวัแปร อาย ุ อาชีพ 
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สถานภาพ จ านวนบุคคลท่ีอยูใ่นอุปการะ วงเงินกู ้สดัส่วนเงินผอ่นช าระต่อรายได ้ระยะเวลาในการช าระคืนตน้เงิน 
การแบ่งงวดการช าระ และวตัถุประสงค์การใชสิ้นเช่ือ ไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิดนัดช าระหน้ี 
อาณติั อุตมูล (2559) พบว่าปัจจยัหลกัท่ีท าให้ลูกหน้ีคา้งช าระมากเป็นอนัดบั 1 มาจากตวัลูกหน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
ในการดูแลบุคคลในครอบครัวเพ่ิมข้ึน และระดบัรายได้ของครอบครัวลดลง อนัดบัท่ี 2 มาจากการท่ีประเทศ
ประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซาและนโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมการลงทุนและกระตุน้การใชจ่้ายต่างๆ  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของ
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดสามารถ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

2.3 สมมติฐานการศึกษา 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ ท าการวิเคราะห์โดย

ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีจ านวน 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ              
ตวัแปรตาม คือ การผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
     สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระหน้ีมีผลต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ        
ท าการวิเคราะห์ โดยตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นช าระหน้ี มีจ านวน 6 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น จ านวนหน้ีสิน รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย วงเงินอนุมติัประนอมหน้ี ระยะเวลาในการผ่อน
ช าระหน้ี และจ านวนเงินผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน ตวัแปรตาม คือ การผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทั 
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable) 
1. เพศ                 
2. อาย ุ 
3. สถานภาพการสมรส              
4. อาชีพ 
5. จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น             
6. จ านวนหน้ีสิน  
7. รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย               
8. วงเงินอนุมติัช าระหน้ี  
9. ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี     
10. จ านวนเงินผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน  
 

ตวัแปรตาม (dependent  Variable) 
การผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ย
คุณภาพ  บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 
บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)        
เก็บข้อมูลจากแฟ้มลูกหน้ีรายตวัซ่ึงเป็นกลุ่มลูกหน้ีท่ีได้รับการอนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี 2560 – 2562          
มีสถานะอยู่ระหว่างผ่อนช าระ  จ านวน 400 ราย โดยผูศึ้กษาใช้ทฤษฎีจากตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ ดงัท่ี 
จกัรกฤษณ์ ส าราญใจ (2544) ไดแ้สดงไวโ้ดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ีสนใจใน
ประชากรเท่ากบัร้อยละ 5 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเง่ือนไขท่ีไม่สามารถระบุขนาดประชากรไดน้ั้น พบว่าขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ท่ีอย่างน้อย 400 ตวัอย่าง  โดยน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  เคร่ืองมือและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชข้อ้มูลจากแบบฟอร์มค าขอประนอมหน้ีและ
แบบฟอร์มบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน มาก าหนดตวัแปรทั้งหมด 10 ตวัแปร โดยจ าแนกเป็น 1.ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส  และอาชีพ  2. ปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระ
หน้ี ไดแ้ก่ จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น จ านวนหน้ีสิน รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย วงเงินอนุมติัช าระหน้ี ระยะเวลาในการ
ผ่อนช าระหน้ี และจ านวนเงินผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน  ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษาท่ีได้จากการ
ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าเฉล่ีย (Means) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

3)  ท าการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) เป็นวิธีการท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเป็น
อิสระของตวัแปรสองตวั หรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัว่าเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่  
    

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ  บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

4.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการผิดนัดช าระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 

ในส่วนน้ีเป็นผลวิเคราะห์ขอ้มูลการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ สรุปผลวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ 

การผดินัดช าระของลูกหนีด้้อยคุณภาพฯ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยผดินดัช าระ 244 61.00 
เคยผดินดัช าระ 156 39.00 

รวม 400 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ พบว่าไม่เคยผิดนดัช าระ จ านวน 244 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 61.00 และเคยผิดนดัช าระ จ านวน 156 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.00  จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าแมจ้ านวนลูกหน้ีท่ี
เคยผิดนดัช าระจะน้อยกว่าจ านวนลูกหน้ีท่ีไดไ้ม่เคยผิดนดัช าระ  แต่ยงัถือว่าเป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งสูงเพราะการท่ีมี
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างผอ่นช าระผิดนดัช าระถึงร้อยละ 39.00  ยอ่มมีความเส่ียงสูงมากท่ีลูกหน้ีจะไม่สามารถผ่อนช าระ
หน้ีต่อไดต้ามเง่ือนไขและตอ้งกลบัมาเป็นหน้ีเสียในระบบเศรษฐกิจอีกคร้ัง 

 

4.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการผิดนัดช าระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 
ในส่วนน้ีเป็นผลวิเคราะห์ขอ้มูลการผิดนัดช าระของลูกหน้ีด้อยคุณภาพฯ ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  และอาชีพ  สามารถสรุปผลวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนรายและร้อยละข้อมูลการผิดนัดช าระของลูกหน้ีด้อยคุณภาพฯ ของปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์   

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เคยผดินัดช าระ ไม่เคยผดินัดช าระ รวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

109 
47 

51.2 
25.1 

104 
140 

48.8 
74.9 

213 
187 

53.3 
46.8 

อาย ุ
          อาย ุ 25  -  35  ปี 
          อาย ุ 36  -  45  ปี 
          อาย ุ 46  -  55  ปี 
          อาย ุ 56  -  65  ปี 
          มากกว่า  65  ปี 

14 
49 
59 
31 
3 

31.8 
40.8 
38.3 
41.9 
37.5 

30 
71 
95 
43 
5 

68.2 
59.2 
61.7 
58.1 
62.5 

44 
120 
154 
74 
8 

11.0 
30.0 
38.5 
18.5 
2.0 

สถานภาพสมรส 
          โสด 
          สมรส/สมรสไม่จดทะเบียน 
          หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 

28 
96 
32 

29.5 
40.0 
49.2 

67 
144 
33 

70.5 
60.0 
50.8 

95 
240 
65 

23.78 
60.0 
16.3 

อาชีพ 
          รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจา้งประจ าหญิง 
          ลูกจา้งทัว่ไป/พนกังาน
บริษทัเอกชน 
          เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 
          เกษตรกร 

14 
 

75 
 

59 
8 

34.1 
 

41.0 
 

37.8 
40.0 

27 
 

108 
 

97 
12 

65.9 
 

59.0 
 

62.2 
60.0 

41 
 

183 
 

156 
20 

10.3 
 

45.8 
 

39.0 
5.0 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ มีผลการศึกษา

ดงัน้ี  
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ราย 1) ด้านเพศ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย  

จ านวน213 ราย  และเพศหญิง  จ านวน  187  ราย  พบว่าเพศหญิงมีความรับผิดชอบในการจ่ายช าระหน้ีมากกว่า
เน่ืองจากมีการเคยผิดนดัช าระเพียงร้อยละ  25.1  ในขณะท่ีเพศชายมีการเคยผิดนดัช าระถึงร้อยละ 51.2  เป็นจ านวน
ตวัเลขเกินคร่ึงในกลุ่มลูกหน้ีท่ีเป็นเพศชายท่ีอยู่ระหว่างผ่อนช าระหน้ีของบริษทัฯ  2) ดา้นอายุ กลุ่มลูกหน้ีส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 46 - 55  ปี  และนอ้ยสุด คือ  อายมุากกว่า  65  ปีข้ึนไป  จ านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างผอ่น
ช าระหน้ี  ลูกหน้ีท่ีเคยผิดนดัช าระ  และลูกหน้ีท่ีไม่เคยผิดนดัช าระเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือกลุ่มลูกหน้ี
ส่วนใหญ่ท่ีมีอายุระหว่าง 46 - 55  ปี มีจ านวนการผ่อนช าระหน้ีมากท่ีสุด  แต่ก็มีจ านวนลูกหน้ีท่ีเคยผิดนดัช าระ
และลูกหน้ีท่ีไม่เคยผิดนดัช าระมากท่ีสุดเช่นกัน  3) ดา้นสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีสถานะภาพ
สมรส/สมรสไม่จดทะเบียน มีจ านวนการผอ่นช าระหน้ีมากท่ีสุด กล่าวไดว้่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัเน่ืองจากอยู่ในช่วงก าลงัสร้างครอบครัวและกลุ่มลูกหน้ีท่ีเคยผิดนัดช าระมากท่ีสุดคือกลุ่มลูกหน้ีท่ีอยู่ใน
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่/หมา้ย  เป็นผลมาจากปัญหาทางดา้นครอบครัว  คือเม่ือครอบครัวมีปัญหาเกิดการ
แยกทางท าให้ก าลงัในการผ่อนช าระหน้ีลดลงรวมทั้งการละเลยไม่ช าระหน้ีเน่ืองจากไม่ประสงค์จะซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
นั้นแล้ว  และกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีการผ่อนช าระหน้ีดีเป็นกลุ่มคนโสดซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างมีอิสระทางความคิด 
สามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว  3) ด้านอาชีพ  กลุ่มลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพลูกจ้างทัว่ไป/พนักงาน
บริษทัเอกชน  และนอ้ยสุด คือ อาชีพ เกษตรกร จ านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างผอ่นช าระหน้ี  ลูกหน้ีท่ีเคยผิดนดัช าระ  
และลูกหน้ีท่ีไม่เคยผิดนดัช าระเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีอาชีพลูกจ้างทัว่ไป/พนักงาน
บริษทัเอกชน  มีจ านวนการผ่อนช าระหน้ีมากท่ีสุด  เคยผิดนดัช าระมากท่ีสุด  และไม่เคยผิดนัดช าระมากท่ีสุด
เช่นกนั นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่ากลุ่มลูกหน้ีท่ีเป็นกลุ่มอาชีพเกษตร มีจ านวนการผอ่นช าระหน้ีนอ้ย  แสดงให้เห็นว่า
ลูกหน้ีกลุ่มน้ีไม่นิยมขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

 
4.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการผิดนัดช าระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ของปัจจัยด้านความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ 

 
ในส่วนน้ีเป็นผลวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระหน้ีของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น จ านวนหน้ีสิน รายไดห้ลงัหัก
ค่าใชจ่้าย  วงเงินอนุมติัช าระหน้ี ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี  และจ านวนเงินผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน สามารถ
น ามาสรุปผลวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นช าระหน้ี  

(n = 400) 

ปัจจยัด้านความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น 0 9,532,000 1,205,730 1,115,475 

จ านวนหน้ีสิน 60,000 4,600,000 1,128,464 826,989 
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 1,800 157,000 14,700 12,074 
วงเงินอนุมติัช าระหน้ี 60,000 4,600,000 1,072,082 799,581 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน 12 240 83 42 
จ านวนเงินผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน 1,000 70,000 11,406 8,668 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสามารถในการผ่อนช าระหน้ีของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ  บริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สรุปผลการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
1) ดา้นจ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น มีค่าต ่าสุดเป็นศูนย ์และค่าสูงสุด 9,532,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 1,205,730  บาท และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,115,475  บาท  2) ดา้นจ านวนหน้ีสิน มีค่าต ่าสุด 60,000 บาท และค่าสูงสุด 4,600,000 บาท 
มีค่าเฉล่ีย 1,128,464 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 826,989 บาท  3) ดา้นรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย มีค่าต ่าสุด 1,800
บาท และค่าสูงสุด 157,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 14,700  บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12,074 บาท  4) ดา้นวงเงิน
อนุมติัช าระหน้ี มีค่าต ่าสุด 60,000  บาท และค่าสูงสุด 4,600,000  บาท มีค่าเฉล่ีย 1,072,082  บาท และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 799,581  บาท  5) ดา้นระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน มีค่าต ่าสุด 12 เดือน และค่าสูงสุด 240 
เดือน มีค่าเฉล่ีย 83 เดือน และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 42  เดือน  6) ดา้นจ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือน มีค่าต ่าสุด 
1,000 บาท และค่าสูงสุด 70,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 11,406 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8,668  บาท 

 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ในส่วนน้ีเป็นการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ  บริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  
อายุ  สถานภาพสมรส  และอาชีพ 2) ปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระหน้ี ไดแ้ก่ จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น 
จ านวนหน้ีสิน รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย  วงเงินอนุมติัช าระหน้ี ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี  และจ านวนเงินผ่อน
ช าระหน้ีต่อเดือน และตวัแปรตาม คือ การผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท าการวิเคราะห์ผลโดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) สามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดด้งัน้ี 

4.4.1 วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการผิดนัดช าระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) 
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ตารางที่  4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการผิดนัดช าระของลูกหน้ีดอ้ย
คุณภาพฯ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ Chi-square Df Sig. 
เพศ 28.382 1 .000* 
อาย ุ 1.422 4 .840 
สถานภาพสมรส 6.585 2 .037* 
อาชีพ 0.808 3 .847 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่ามี  2  ปัจจยั  ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ  ไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพสมรส  กล่าวคือ 1) เพศชายและเพศหญิงมี
ลกัษณะนิสัยและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั  ความสามารถในการช าระหน้ีย่อมแตกต่างกนั  ซ่ึงจากการศึกษา
พบว่าส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีมากกว่าจะเห็นไดจ้ากตวัเลขของการผิดนดัช าระของ
เพศหญิงมีนอ้ยกว่าเพศชาย  2) สถานภาพการสมรส จะเห็นไดว้่าบุคคลอยูใ่นสมรส/สมรสไม่จดทะเบียนจะมียอด
การขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสูงสุด  แต่ในดา้นการผิดนดัช าระมากท่ีสุดจะตกเป็นผูท่ี้มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกนั
อยู/่หมา้ย เน่ืองจากปัญหาครอบครัวส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน  ส่วนคนท่ีมีอิสรภาพทางการเงินคือกลุ่มคน
โสด  ซ่ึงพบว่ามีปัญหาในดา้นการผิดนดัช าระนอ้ยท่ีสุด 

 
     4.4.2 วเิคราะห์ปัจจยัด้านความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ที่ส่งผลต่อการผดินัดช าระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระหน้ีมีผลต่อการผิดนดัช าระ
ของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ 

ปัจจัยด้านความสามารถ 
ในการผ่อนช าระหนี ้

Chi-square Df Sig. 

จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น 168.601 151 .155 
จ านวนหน้ีสิน 207.202 185 .126 
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย 117.359 119 .525 
วงเงินอนุมติัช าระหน้ี 151.035 132 .123 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี  41.886 17 0.001* 
จ านวนเงินผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน 27.236 32 .707 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) ของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นช าระหน้ีพบว่ามี  1  ปัจจยั  

ท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ  ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี  ซ่ึงสรุปไดว้่า
การท่ีลูกหน้ีมีระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ีท่ียาวนานเท่าไหร่จะส่งผลให้มีการผิดนดัช าระมากเท่านั้น เน่ืองจาก
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ระยะเวลาท่ียาวนานอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ไดม้ากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว  หรือสภาพเศรษฐกิจ จึงมี
โอกาสสูงท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการทดสอบโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา และท าการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests)  ท าให้ผูศึ้กษา

สามารถทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จากปัจจยัท่ีไดค้ดัเลือกมาและคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระ 2 ดา้น  คือ         
1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 2) ปัจจยัดา้นความสามารถในการ
ผ่อนช าระหน้ี ได้แก่ จ านวนมูลค่าทรัพย์สิน จ านวนหน้ีสิน รายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย วงเงินอนุมัติช าระหน้ี 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี  และจ านวนเงินผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน ผลท่ีไดคื้อ 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มี  
2  ตวัแปร คือ เพศและสถานภาพการสมรส  ท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ ท าให้
ทราบว่าลกัษณะพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิงโดยปกติจะแตกต่างกันรวมถึงความรับผิดชอบในการจ่าย
ช าระหน้ีย่อมแตกต่างกนัไปดว้ย  และสถานภาพการสมรสของลูกหน้ีย่อมมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ี  
เน่ืองจากสถานภาพท่ีแตกต่างกนัยอ่มท าให้มีรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีแตกต่างกนัตามสถานภาพของแต่ละครอบครัว 2) 
ปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระหน้ี มี  1  ตวัแปร คือ  ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การผิดนดัช าระของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพฯ กล่าวคือการท่ีลูกหน้ีมีระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ีท่ียาวนานจะส่งผล
ให้มีการผิดนดัช าระมากข้ึน เน่ืองจากระยะเวลาท่ียาวนานอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจส่งให้ลูกหน้ีติดปัญหาใน
การผอ่นช าระหน้ี   

และส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  บริษทัฯ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ  สถาบนัการเงินต่างๆ 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถใชป้ระโยชน์จากงานศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ในการเลือกใชเ้กณฑ์
การอนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีเหมาะสมกบัลูกหน้ี  โดยเน้นท่ีกลุ่มเพศชายและกลุ่มท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/
แยกกนัอยู/่หมา้ย  ควรเพ่ิมกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดมากข้ึนเป็นพิเศษเพราะเป็นกลุ่มท่ีมีประวติัการผิดนดัช าระมากท่ีสุด 
รวมถึงระยะเวลาในการผอ่นช าระควรปรับให้เหมาะสมกบัลูกหน้ีแต่ละรายไม่ยาวนานจนเกินไป  เพ่ือป้องกนัการ
ผิดนดัช าระและให้การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทราบแนวโน้มหรือ
ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะมีการผิดนดัช าระ และน าไปสู่การควบคุมการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ดงักล่าว เพ่ือให้จ านวนการผิดนดัช าระหน้ีลดลงไดจ้ริงๆ เพ่ือป้องกนัผลเสียจากการผิดนดัช าระของ
ลูกหน้ีในอนาคต  
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พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภณัฑ์บ ารุง
ผวิหน้าและผวิกายของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Marketing Mix That Affect The Buying Decision of Facial and Body 
Care Products of Undergraduates in Bangkok Metropolitan 

 

พิมพ์ชนก คงประเสริฐ1 และ รัชดา ธูปทอง2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกายของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษา
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน ผา่นแบบสอบถาม และน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น มีความสมัพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกาย โดยพบว่าผูบ้ริโภคมองเห็นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในการเลือก
ซ้ือ และเพ่ือการป้องกนัการเกิดสิว ส่วนสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บมาตรฐาน 
การมีการน าเสนอโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ และในดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ผู้บริโภค, กำรตัดสินใจซือ้, ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำและผิวกำย 
 

ABSTRACT 
This research aims to study consumer behavior and marketing performance that affects the decision to 
purchase facial and body care products of undergraduate students in Bangkok. The sample is undergraduate 
students in Bangkok. The data was collected from a sample of 385 people through a questionnaire and 
analyzed by a statistically ready-made program. The results of the study showed that consumer behavior is 
Correlated with the decision to buy facial and body care products. It was found that consumers saw the 
quality of the products to choose from and to prevent acne. The reason consumers decide to buy is the 
quality of the products that are standardized. Offering interesting promotions and marketing opportunities. 
Statistically significantly correlated with purchasing decisions at 0.05  
 
Keywords: Facial and Body Care Products, Purchasing Decision, Consumers  
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1. บทน า 
 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและบ ารุงผิว จดัเป็นหน่ึงในสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับการ
ด ารงชีวิตของคนในสงัคมปัจจุบนั โดยเฉพาะสุภาพสตรีท่ีตอ้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และตอ้งการถนอมรักษา
ผิวพรรณให้ดูดีอยูเ่สมอ ในปัจจุบนัไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้นท่ีให้ความส าคญักบัการดูแลตวัเอง แมแ้ต่ผูช้ายก็หันมา
ให้ความส าคญักบัเร่ืองความงามมากข้ึน เพ่ือสร้างความมัน่ใจแลเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง จึงท าให้ตลาด
ของเคร่ืองส าอางในประเทศไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 

ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการในตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวด าเนินธุรกิจได้ยากมากข้ึน เน่ืองจากสภาพการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและการน าเขา้ตราสินคา้ใหม่ๆจากต่างประเทศส่งผลให้การ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์และการเขา้ถึงผูบ้ริโภคท าไดล้  าบากมากข้ึน ผลจากกระแสนิยมดา้น
การดูแลตนเองผิวพรรณของทุกเพศทุกวยั ซ่ึงมีมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหลากหลายชนิดอยูใ่น
ทอ้งตลาดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากขอ้มูลของส านกัควบคุมเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ส านกัคณะกรรมการ
อาหารและยาไดเ้ปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีการตรวจสอบผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางปลอมวางจ าหน่ายอยู่ในทอ้งตลาด
มากกว่า 1000 ยี่ห้อ มีทั้งการปลอมแปลงฉลาก เลขจดแจ้งเคร่ืองส าอาง หรือบา้งก็อา้งว่าน าเขา้จากต่างประเทศ มี
การโฆษณาสรรพคุณต่างๆท่ีน่าเช่ือถือ แต่จริงแลว้ประกอบไปดว้ยส่วนผสมของสารเคมีอนัตราย ดงันั้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูวิ้จยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้และผิวกาย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจะด าเนินการป้องกนั และปกป้องสิทธิและความ
ปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภคสืบไป โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกาย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอาง ท าให้ทราบถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายว่า มีความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงอยา่งไร จึงสามารถผลิตเคร่ืองส าอางท่ีช่วยบ ารุงผิวหน้าและผิวกายไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
สามารถท าก าไรธุรกิจของตนเองได้ อีกทั้ งสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการคาดการณ์ แนวโน้ม และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกายไดต้รงตามความตอ้งการ และเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
หรือแนวทางในการด าเนินงาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
Kotler & Armstrong (2015) ไดก้ล่าวว่า แผนกลยทุธ์เป็นตวัก าหนดพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของบริษทัโดยรวม 

บทบาทของการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีลูกค้าเป็นตวั
ขบัเคล่ือน และส่วนประสมทางการตลาดในจุดศูนยก์ลางของผูบ้ริโภค เป้าหมายก็คือการสร้างคุณค่าส าหรับลูกคา้
และบรรลุความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดก าไร จากนั้นจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) หรือตรรกะทาง
การตลาดท่ีบริษทัพยายามสร้างคุณค่าส าหรับลูกคา้และบรรลุความสัมพนัธ์ บริษทัจะตดัสินใจว่าลูกคา้กลุ่มใดท่ีจะ
ตอบสนอง (การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย) และจะตอบสนองอย่างไร (การสร้างความแตกต่างการ
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วางผลิตภณัฑ์)บริษทัจะระบุตลาดโดยรวมแลว้จึงแบ่งย่อยให้เป็นส่วนตลาดท่ีเล็กลง จากนั้นจะเลือกส่วนตลาดท่ี
น่าสนใจท่ีสุด แลว้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนนั้น 

ภาณุ ลิมมานนท ์(2550) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การหา
ท าเลท่ีตั้ ง (Location Strategy) การโฆษณา (Communication) การบริการลูกค้า (Customer Service) การออกแบบ
ตกแต่งร้านคา้ (Store Design Display) ราคา (Pricing) และผลิตภณัฑ ์(Merchandise Assortment) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดใ้ห้ค านิยามของปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดไวว้่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด ท่ีบริษทัใชเ้พ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้  
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
Belch and Belch (2536) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลไดมี้การ

เสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล รวมถึงการก าจดัผลิตภณัฑ์และบริการหลงัการใช ้ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองและท าให้ตนเองไดค้วามพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึง เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2546) ไดใ้ห้รายละเอียดสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ การกระท าใดๆของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมี
มาอยูก่่อนแลว้ และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว  

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

 
Walters (1978) อธิบายค าว่า การตดัสินใจ (Decision) ว่าหมายถึง การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเลือกจาก

ทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 
Kotler (2000) กล่าวว่า การตดัสินใจชองผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพและ

ทศันคติ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ธนพร แตงขาว (2541)  กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ีประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง 
ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าการตดัสินใจนั้นท าเพ่ือส่ิงใด 
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2.4 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีในกรุงเทพมหานคร  
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก และผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวน

ประชากรเป้าหมาย ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงได้ใช้วิธีค านวณโดยใช้สูตร W.G.Cochran (1953) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และระดับความ
คลาดเคล่ือน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
งานคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่าง โดยก าหนดและเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัหลกัความ

น่าจะเป็น โดยจะใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างแบบสะดวก กบักลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูล โดยตอบแบบสอบถามของผูวิ้จยั ซ่ึงผูค้น้ควา้เลือกนกัศึกษามหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 
10 สถาบนั สถาบนัละ 39 ชุด เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐบาล 5 สถาบนัไดแ้ก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  3. มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 4. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 5. มหาวิทยาลยัศิลปากร และ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 5 สถาบนั ไดแ้ก่ 1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2. มหาวิทยาลยัรังสิต 3. มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม 4. มหาวิทยาลัยสยาม 5.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เหตุท่ีผู ้ค้นคว้าเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนร่วมกับ
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล เพ่ือจะเห็นความหลากหลายของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) 
1. Who 2. What 3. Why 
4. When 5. Where 6.Who 
7. How 
 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ผลิตภณัฑ ์ 2. ราคา 
3. การจดัจ าหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคล 6. ลกัษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการ  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้และผวิกาย 

1.การรับรู้  2.การคน้หาขอ้มูล 

3.การประเมินผลทางเลือก    4.การตดัสินใจ 

5.พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)            
1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                  
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีจะใชส้ถิติ ดงัน้ี 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ี

มากกว่า 2 ตวั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และผิวกายหรือไม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วงท่ีไม่เกิน 10,000 

บาท และแหล่งท่ีมาของรายไดม้าจากผูป้กครอง 
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค จากการศึกษา พบว่า สาเหตุในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 61.3 ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการซ้ือคือ ป้องกนัการเกิดสิว (ร้อยละ 31.4) ช่องทางท่ีซ้ือคือ 
ห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ 36.6) ช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือคือ เวลา 17.01 น. - 22.00 น. (ร้อยละ 59.5) เหตุผลในการ
ตดัสินใจซ้ือคือ คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดรั้บมาตรฐาน (ร้อยละ 61.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ ตวัเอง 
(ร้อยละ 33.0) และเง่ือนไขในการตดัสินใจซ้ือคือ มีการน าเสนอโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ (ร้อยละ 46.7)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาโดยพิจารณาตามรายดา้นสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  
ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ 

ผลิตไดม้าตรฐาน (  = 4.60) ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี ใชแ้ลว้เห็นผลอยา่งชดัเจน (  = 4.53) ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัตรง
ตามความต้องการ (  = 4.46) ตราสินค้ามีความน่าเช่ือถือ ได้รับความยอมรับจากสังคม (  = 4.29) ลกัษณะของ 
บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม ทนัสมยั บอกรายละเอียดชดัเจน (  = 4.20)  

ดา้นราคา พบว่า ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพและคุม้ค่ากบัประโยชน์ทีไดรั้บ (  = 4.46) มีให้เลือกหลากหลาย
ตามขนาดของผลิตภณัฑ ์(  = 4.39) ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัขนาดและปริมาณของผลิตภณัฑ ์ (  = 4.32) มี
ป้ายบอกราคาชดัเจนและสงัเกตเห็นไดง่้าย (  = 4.18)  
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ เช่น ร้านขายยา เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอาง 
ร้านความงามและสุขภาพ (  = 4.55) มีช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย หาซ้ือไดง่้าย (  = 4.52) มีการจดัวางสินคา้
อย่างเป็นระเบียบ จดัเป็นสัดส่วน เลือกซ้ือง่าย (  = 4.22) พนกังานจุดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ มีความน่าเช่ือถือ (  = 
4.14) สินคา้ทดลอง ณ จุดจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มีความน่าสนใจ (  = 4.14)  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผลิตภณัฑ์มีการจัดเซตชุดพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆได้แก่ เทศกาลวนัแม่ 
เทศกาลปีใหม่ อยา่งสม ่าเสมอ (  = 4.27) มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆน่าสนใจ และมีการจดัรายการส่งเสริมการ
ขายอยา่งต่อเน่ือง (  = 4.22) สินคา้ทดลองมีให้เลือกหลากหลาย (  = 4.18) และสามารถใชบ้ตัรสมาชิกสะสมแตม้
แลกของปลายปีได ้(  = 4.17) พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหา ( = 4.58) 

ดา้นบุคคล พบว่า มีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ ์สามารถอธิบายให้ค าแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน (
ย = 4.51) พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ ( = 4.38)มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ท าให้

ลูกคา้ประทบัใจ (  = 4.36) พนกังานสนใจกระตือรือร้นในการให้บริการ (  = 4.35)  
ดา้นกระบวนการ พบว่า มีความสามารถติดต่อและให้ค าปรึกษาไดทุ้กคร้ังท่ีลูกคา้ตอ้งการ(  = 4.57) บริการ

รวดเร็ว แคล่วคล่อง (  = 4.39) และใบเสร็จแสดงรายละเอียดชดัเจนและถูกตอ้ง (  = 4.24) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ทางร้านมีการรับประกนัความพึงพอใจ และยินดีแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีมีปัญหา (

 = 4.48) บรรยากาศภายในร้านมีความเป็นมิตร (  = 4.32) การจดัวางผลิตภณัฑเ์ป็นระเบียบหยิบง่าย (  = 4.26) 
อุปกรณ์ตกแต่งภายในร้านมีความสะอาด (  = 4.23) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 385 คน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าและผิวกาย
โดยค านึงถึงราคาและคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก (  = 4.57) รองลงมาคือ ท่านจะกลบัไปซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
และผิวกายอีก หรือบอกให้ผูอ่ื้นซ้ือตามหลงัจากพบว่าผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ดี (  = 4.34) ท่านจะเปรียบเทียบคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกาย       แบรนด์ต่างๆก่อนการตดัสินใจ (  = 4.30) ท่านจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้าและผิวกายจนกว่าจะได้รายละเอียดหรือข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์อย่างชัดเจน ( = 4.26) ท่าน
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกายเพราะมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ ( = 4.11) ท่านเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และผิวกายท่ีใชอ้ยูเ่พราะมีโปรโมชัน่ท่ีดีและน่าสนใจกว่าแบรนดอ่ื์น (  = 3.97) สมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือน และคนรอบขา้งมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และผิวกายของท่าน ( = 3.87) 
เม่ือท่านมีปัญหาเก่ียวกบัผิวพรรณท่านมกัปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญทุกคร้ัง ( = 3.86) ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้าและผิวกายท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัเท่านั้น (  = 3.79) และท่านซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิว
กายตามค าแนะน าของเพ่ือนท่ีเคยใชม้าก่อน (  = 3.74) ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากสมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกายของ
นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์สมมติฐานด้านพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6W1H) พบว่า มีเพียง 2 ดา้นเท่านั้นท่ียอมรับสมมติฐาน ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางหรือสถานท่ีในการสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ (Where) และด้านผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ (Whom) ส่วนอีก 5 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะ
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กลุ่มเป้าหมาย (Who) ความต้องการของผู้บริโภค (What) ว ัตถุประสงค์ในการซ้ือ (Why) โอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์(When) และกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ (How) ปฏิเสธสมมติฐาน จึงสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าและผิวกายของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

จากสมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้และผิว
กายของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
จากการวิเคราะห์สมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า มีเพียงดา้นเดียวท่ีไม่ยอมรับสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ 
(Process) ยอมรับสมมติฐาน จึงสรุปได้ว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกาย
ของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและผิวกายโดย

เลง็เห็นถึงคุณภาพของสินคา้เป็นส าคญัซ่ึงตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรับรองมาตรฐาน และเนน้ป้องกนัการเกิดสิว 
เลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง โดยซ้ือในห้างสรรพสินคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรเลือกสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
และจดัโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจสม ่าเสมอ เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้เพ่ิมข้ึน  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีน ามา
จ าหน่าย โดยเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผลิตไดม้าตรฐาน และบรรจุภณัฑ์มีรายละเอียดชดัเจน ก าหนด
ราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัปริมาณ คุณภาพ และคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีป้ายบอกราคาชดัเจน เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาท่ีตอ้งการ ควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการจดัวางสินคา้ท่ี
เป็นสัดส่วน มีระเบียบ เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ จดัส่งเสริมการขาย เช่น มีสินคา้ให้ทดลองใช ้มีการจดั
ผลิตภณัฑชุ์ดพิเศษในเทศกาลต่างๆ มีการลดราคา และโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นการขยายฐานลูกค้าและ
ธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งข้ึน มีการฝึกอบรมให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ยิ้ม
แยม้แจ่มใส และมีความรู้ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหา เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ และกลบัมาใชบ้ริการ
อีกเม่ือมีความตอ้งการจดัระบบการบริการท่ีรวดเร็ว และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ลูกคา้ไดท้นัทีท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัเวลาเป็นส่ิงส าคญั ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงพึงพอใจเม่ือไดก้ารบริการท่ีดี ควรมีการตกแต่งในร้านให้
มีความสะอาด จดัวางผลิตภณัฑ์อยา่งมีระเบียบ หยิบจบัง่าย ให้บริการดา้นประกนัความพึงพอใจ และแลกเปล่ียน
สินคา้ท่ีมีปัญหา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้มองเห็นได ้และให้ความพึงพอใจในขอ้ท่ีแตกต่างจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้

 
ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว

เท่านั้น เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ท าให้สถาบนัการศึกษาตอ้งหยดุการเรียน
การสอนท่ีสถาบนันั้นๆ และใชวิ้ธีเรียนโดยระบบออนไลน์แทน ท าให้ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ เป็นผล
ท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอยา่งได ้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศยัวิธีการสังเกต 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการท าวิจยัคร้ังน้ีค่อนขา้งจ ากดั ซ่ึงมี
เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลประมาณ 2 เดือน คือช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยั
คลาดเคล่ือน  

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
1. งานวิจัยในคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมายเพียงนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาอาจจะยงัไม่ชดัเจนมากพอ ดงันั้นผูวิ้จยัควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งข้ึน โดยการเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือท าให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มีค่าท่ีใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ทิศทางของ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และผิวกายในแต่ละประเภทชดัเจนข้ึน  
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การศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการส่ังอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ดของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 
The study of service quality and marketing mix factors affecting purchase 
decision on food delivery via mobile application “GrabFood” in Bangkok 

 

พิมพ์ภัทรา บวรธนสวัสดิ์1  
Pimpattra Bowornthanasawad 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใช้
บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีเป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจ านวน 385 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 15,001- 30,000 บาท โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใช้บริการสั่ง
อาหารผา่นโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ :  คุณภำพกำรบริกำร, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, แอปพลิเคชันแกร็บฟู้ด 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the service quality and marketing mix factors affecting purchase 
decision on food delivery via mobile application “GrabFood” .  This study was a survey research in which 
questionnaire was used as an instrument to collect data from 385 samples. The data was analyzed by statistic 
which are mean, standard deviation and multiple regression analysis.  The majority of the sample were females, 
aged between 26-35 years old, bachelor degree and monthly income of 15,001-30,000 baht. The result shows that 
service quality and marketing mix have an impact on the purchase decision at a significant level 0.05  
 
Keywords: Service Quality, Marketing mix, GrabFood Application  
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1. บทน า 

 
ปัจจุบนัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างรายไดข้อง

ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการตอ้งสร้างช่องทางการ ขาย e-Commerce เพ่ือขยายฐานลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยิ่งไปกว่านั้นใน ปัจจุบนัผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ (Online Channels) ไดห้ลากหลาย 
เช่น Website, Application และ Social Media เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีผูป้ระกอบการเขา้ถึงผูซ้ื้อมากเท่าไรยิ่งเป็นการเพ่ิม
โอกาสสูงข้ึนในการขาย และเป็นตวัช่วยในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองไดง่้ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะช่องทางโทรศพัท์มือถือท่ีนบัว่าเป็นท่ีนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผา่น
มา ประกอบกบัสานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เผยผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชอิ้นเทอร์เน็ตได้
เปล่ียนไป โดยเฉพาะส่วนของการสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรีท่ีมีการเติบโตมากถึง 15.1% (ส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2563) ศูนยวิ์จยักสิกรไทยเผยว่าธุรกิจการรับส่งอาหารถึงท่ีบา้นหรือฟู้ดเดลิเวอร่ี
เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการมาของดิจิทลัท าให้พฤติกรรมการรับประ
ท านอาหารของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปเพราะสามารถหยิบมือถือข้ึนมากดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผนวกกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จนท าให้ภาครัฐตอ้งประกาศใช้
มาตรการเขม้ล็อกดาวน์ ส่งผลให้ร้านอาหารไม่สามารถให้บริการนัง่ท านในร้านได ้เหลือไวเ้พียงบริการซ้ือกลบั
บ้าน และสั่งอาหารมารับประท านท่ีบา้นเท่านั้นก็ยิ่งเป็นตวัเร่งให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร่ีได้รับความนิยมและขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2563) 

แกร็บฟู้ด (Grab Food) คือแพลตฟอร์มท่ีรวมร้านอาหารยอดนิยมตามตรอกซอกซอย รวมไปถึงร้านใน
ห้างสรรพสินคา้ท่ีสามารถกดสัง่ผ่านแอปพลิเคชนัและไปส่งให้ถึงท่ี โดยพร้อมให้บริการ 24 ชม. ของทุกวนั และ
ข้ึนอยู่กบัเวลาเปิดปิดของร้านนั้นๆ โดยให้บริการทัว่กรุงเทพและต่างจงัหวดั ดงัน้ี โคราช เชียงใหม่ พทัยา/ภูเก็ต 
อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย ์ขอนแก่น และหาดใหญ่ แกร็บเป็นแฟลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอร่ีท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด
กบัตวัเลขท่ีมากถึง 52.9% ซ่ึงไดค้รองสดัส่วนในใจของผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีดุเดือด ฟาดฟัน
ดว้ยโปรโมชัน่ราคาและจ านวนร้านคา้ จากขอ้มูลของแกร็บฟู้ดส าหรับผูบ้ริโภคในไทยท่ีจ านวนของผูส่้งอาหารท่ีมี
มากกว่า ท าให้ส่งอาหารไดเ้ร็วกว่า และจ านวนร้านคา้ท่ีมากกว่าคู่แข่ง ท าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกมากกว่า ดว้ยเหตุน้ี
แอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดจึงเป็นผูใ้ห้บริการสัง่อาหารเดลิเวอรีผ่านโมบายแอปพลิเคชนัท่ีกาลงัเติบโตเป็นอยา่งมาก
และเป็นท่ีนิยมสูงสุดในประเทศไทยในขณะน้ี (Marketeer, 2562) 

ผูวิ้จยัจึงมองเห็นถึงโอกาสในการท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นทางโม
บายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยจะน าเอาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรเน่ืองจากคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยปัจจุบนัแอปพลิเคชนัสัง่อาหารออนไลน์มีคู่แข่งในตลาดอยู่มากส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัในดา้นต่างๆ โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีมีเพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของผู้บริโภคในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัช้ินน้ีเพ่ือเป็นแนวทางให้นกัวิชาการ นกัการตลาด รวมถึง
ผูท่ี้สนใจสามารถใช้อ้างอิงเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของ
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ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดโดยใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัต่อไป รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัต่อยอดคุณค่าในการ
มุ่งพฒันาแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดให้สามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริงเพ่ือการใช้
งานและประโยชน์สุทธิของผูใ้ชบ้ริการและเป็นประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจเป็นตวักลางในการจดัส่งอาหารรายอ่ืน
ได้ทราบและท าการปรับปรุงพฒันาแอปพลิเคชนัของตวัเองให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ
ยิ่งข้ึนไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 
พาราสุรามานและคณะ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1998) ได้ให้ความหมายคุณภาพการบริการว่า 

คุณภาพการบริการเป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึง
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมาของผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการ
รับบริการท่ีผา่นมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้ห้บริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมา
จากการไดรั้บบริการ และการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความ
คาดหวงัถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ โดยเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ มีจ านวน 5 ดา้นหลกั ดงัน้ี 1) ความเป็น
รูปธรรมของบริการ 2) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 3) การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 4) ความมัน่ใจของ
ผูไ้ดรั้บบริการ 5)  การเขา้ใจเห็นอกเห็น ใกลเ้คียงกบัแนวคิดพ้ืนฐานในเร่ืองคุณภาพการบริการของโอลิเวอร์และ
เบอร์ร่ี (Oliver, 1993) ท่ีประกอบไปดว้ย 3 แนวคิดหลกั คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพการให้บริการ
และคุณค่าของลูกค้า กล่าวคือคุณภาพการบริการเป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการและเป็น
พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อบริการท่ีไดรั้บ 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ท าการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
ผลิตภณัฑ์อาหารผ่านผูใ้ห้บริการ Food Panda Application พบว่าปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง 
ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความเอาใจใส่ และด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
ผลิตภณัฑท่ี์ระดบันยัสา คญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ามากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นความมัน่ใจ ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ ปัจจยัดา้นการตอบสนอง และปัจจยัดา้นส่ิงท่ีสามารถ
จับต้องได้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพบริการสามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจกลบัมาใช้บริการอีกคร้ังหลงัจาก
ตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ัง แรก 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) 

 
คอตเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1728 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps       

ธนวรรณ แสงสุวรรณ  (2547) อธิบายว่ากลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix, 7Ps) ท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคโดย
ส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นดา้นใดมากกว่า
เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้โดยทา้ยท่ีสุด 

ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) ท าการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหาร
แบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่ามี 4 ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิ
เวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั 

พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ Food Deliveryในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่ามี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ โดยพบว่าผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ คุณภาพของสินคา้และกระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็ว 

 
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

 
ชิฟแมนและคานุค (Schiff man & Kanuk, 1994) อธิบายว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือก ข้ึนไปซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัใจทั้งดา้น จิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทาง
กายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วง ระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
โดยมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนในการรับรู้ถึงความตอ้งการ โดยในขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึนในจิตใจของตวับุคคล
และความตอ้งการภายในของตวับุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากแรงกระตุน้ โดยจะประกอบจากการรับรู้และความตอ้งการ
ในอดีต 2) การคน้หาขอ้มูล เกิดจากแรงกระตุน้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนของการรับรู้ถึงความตอ้งการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดการหาขอ้มูลเพ่ือน ามาใชป้ระกอบการพิจารณากบัการตดัสินใจซ้ือมากข้ึนเท่านั้น โดยแหล่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกเป็นแหล่งขอ้มูลจะไดม้าจากหลายแหล่งทั้งแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งขอ้มูลภายนอก 3) การประเมิน
ทางเลือกในภายหลงัจากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือก รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสีย  4) การตดัสินใจซ้ือ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือสินค้า ผูบ้ริโภคจะต้องท าการประเมิน
ทางเลือกทุกดา้นก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัจากท่ี
ผูบ้ริโภคไดท้ าการเลือกซ้ือสินคา้หรือการใชบ้ริการแลว้และมีทศันคติต่อสินคา้หรือบริการนั้นอยา่งไร 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อเป็นการน าหลกัเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ เขา้
มาช่วยในการการตดัสินใจเพ่ือทาให้ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน การ
ตดัสินใจท่ีจะมีข้ึนภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถท าการประเมินไดแ้ละใชก้ฎเกณฑ์ หรือเคร่ืองมือดงักล่าว
พิจารณาทางเลือกท่ีดีทีสุดในการตดัสินใจ 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

  ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 
รูปที่  1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การก าหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชนั    
แกร็บฟู้ดอยา่งนอ้ย 1 คร้ังท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชสู้ตรค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรได้ 385 ตวัอย่าง เก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ 
Google Form และกระจายแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์โดยได้มีการทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือกับ
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด ก่อนจะใชแ้บบสอบถามนั้นส ารวจขอ้มูล ผลการทดสอบมีระดบัค่า
ความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.714 – 0.904 โดยแต่ละปัจจัยมีค่าสถิติสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
มากกว่า 0.7 สรุปไดว้่าแบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเช่ือมัน่ไดใ้นทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได ้โดย

น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดโดยน าเสนอใน
รูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าในรูปแบบของ Likert Scale โดยมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
-ส่ิงท่ีสัมผสัไดข้องการบริการ (Tangibles) 
-ความเช่ือถือ ไวว้างใจ (Reliability) 
-การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) 
-การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) 
-ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix, 7Ps) 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
-ดา้นราคา (Price) 
-ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
-ดา้นบุคคลากร (People)  
-ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
-ดา้นกระบวนการ (Process)  
 

H1 

H2 

 
การตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหาร

ผา่นโมบายแอปพลิเคชนั 
แกร็บฟู้ด 
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ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย    ระดับความคดิเห็น 
4.21 – 5.00     เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
3.41 – 4.20     เห็นดว้ย  
2.61 – 3.40     เฉยๆ  
1.81 – 2.60     ไม่เห็นดว้ย  
1.00 – 1.80     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานของคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ดในกรุงเทพมหานคร คือ การวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
      

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
56.10) มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี (ร้อยละ 61.82) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 65.19) ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 53.51) มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 45.45) โดยมากจะสัง่อาหาร
จากท่ีพกัอาศยั (ร้อยละ 76.10) 

2. การวดัระดบัความคิดเห็นปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.759 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัไดอ้ยู่
ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถือและการตอบสนองความ
ตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นการให้ความมัน่ใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคุณภาพการบริการในภาพรวม 
คุณภาพการบริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ระดับความคดิเห็น 

ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้ 4.25 0.702  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 4.09 0.725 เห็นดว้ย 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 4.09 0.679 เห็นดว้ย 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ 3.81 0.757 เห็นดว้ย 

ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 3.78 0.816 เห็นดว้ย 

       ภาพรวม 4.00 0.759 เห็นดว้ย 
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3. การวดัระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านโม
บายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.735 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ดา้นกระบวนการมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม 
ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   ระดับความคดิเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.12          0.626 เห็นดว้ย 
ดา้นราคา 3.57 0.890 เห็นดว้ย 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.22 0.642 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.573 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ดา้นบุคคล 3.97 0.806 เห็นดว้ย 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.01 0.673 เห็นดว้ย 
ดา้นกระบวนการ 3.99 0.684 เห็นดว้ย 
       ภาพรวม 4.01 0.735 เห็นดว้ย 

 
4. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ของปัจจยั

คุณภาพการบริการ ทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ แสดงไดด้งัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัคุณภาพการบริการ 

ตวัแปรที่ศึกษา B Std. Error Beta  t Sig. 

(ค่าคงท่ี) 0.35 0.185   1.897 0.059 
ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้(X1) 0.296 0.052 0.274 5.731** 0.000 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (X2) 0.089 0.042 0.101 2.119* 0.042 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (X3) 0.338 0.069 0.299 4.89** 0.000 
ดา้นการให้ความมัน่ใจ (X4) 0.134 0.049 0.147 2.763** 0.006 
ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (X5) 0.098 0.046 0.112 2.134* 0.033 

  R Square (R2) = 0.528, Adjust R Square (AR2) = 0.522, Std. Error of the Estimate (S.E.E.) = .44539  
      

ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นโมบายแอป
พลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
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การตดัสินใจได ้52.8% มีค่าความผิดพลาดมาตรฐานอยู่ท่ี 0.44539 สามารถเขียนสมการ Multiple Regression ได ้
ดงัน้ี   Y  = 0.35 + 0.296 X1+ 0.089 X2+ 0.338 X3+ 0.134 X4+0.098 X5 

5. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตวัแปรที่ศึกษา B Std. Error Beta t Sig. 

(ค่าคงท่ี) 0.393 0.241   1.631 0.104 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (X6) 0.259 0.077 0.208 3.368** 0.001 
ดา้นราคา (X7) 0.195 0.043 0.24 4.551** 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X8) 0.162 0.065 0.142 2.481* 0.014 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X9) 0.172 0.082 0.124 2.111* 0.035 
ดา้นบุคคล (X10) 0.086 0.049 0.099 1.754 0.080 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X11) 0.178 0.082 0.162 2.178* 0.030 

ดา้นกระบวนการ (X12) 0.208 0.078 0.186 2.655** 0.008 
   R Square (R2) = 0.475, Adjust R Square (AR2) = 0.465, Std. Error of the Estimate (S.E.E.) = .47130 
 

ตารางท่ี 4 เห็นไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัยะส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ีพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นโมบายแอปพลิเคชนั
แกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากมีค่า sig = 0.080 มากกว่าระดบันยัส าคญัตามท่ีก าหนดไว ้
โดยสามารถพยากรณ์การตดัสินใจได้ 47.5% มีค่าความผิดพลาดมาตรฐานอยู่ท่ี 0.47130 สามารถเขียนสมการ 
Multiple Regression ได ้ดงัน้ี   Y  = 0.393 + 0.259 X6+ 0.195 X7+ 0.162 X8+ 0.172 X9+0.178 X11 +0.208 X12     

 

อภิปรายผลของการศึกษา  
 

ปัจจัยคุณภาพการบริการได้แก่ ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได้ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกตุวดี สมบูร์ทวี (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้น
คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้ห้บริการFood Panda Application  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
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แอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Deliveryในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงต่างพบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกบั
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพ่ืออธิบายสมมติฐานการวิจยั โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 15,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชนัแกร็ปฟู้ดท่ีสถานท่ีพกัอาศยั ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อคุณภาพการ
บริการมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ดอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดสามารถติดตั้งไดง่้ายและสะดวก และผลการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ดอยูใ่นภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นช่องทางในการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีช่องทาง
การช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระเงินปลายทางไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เป็นตน้ และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการสั่ง
อาหารผา่นโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะกบัผูใ้ห้บริการในการปรับปรุงพฒันาการให้บริการ 4 ดา้น ดงัน้ี  

1) ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูใ้ห้บริการควรส่งเสริมการขายให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุด เช่น การจดั
โปรโมชัน่ให้ส่วนลดค่าอาหาร โดยเน้นการโฆษณาให้ตรงจุดไปท่ีกลุ่มลูกคา้เพศหญิงช่วงอายุ 26-35ปี เป็นตน้  
2) ดา้นการรักษาระดบัคุณภาพการบริการโดยให้ความส าคญักบัแอปพลิเคชัน่ในการพฒันาระบบการใชง้านให้มี
การใชง้านท่ีง่ายมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนแรกท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งเขา้ถึง 3) ดา้นการหาพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ยิ่งมี
ร้านอาหารภายในแอปพลิเคชนัให้เลือกมากเท่าใดโอกาสท่ีลูกคา้จะสั่งซ้ืออาหารก็ยิ่งมีมากข้ึน 4) ดา้นการพฒันา
แอปพลิเคชนัสาหรับผูใ้ห้บริการจัดส่งอาหารรายอ่ืน โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลวิจยัไปท าการปรับปรุง
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พฒันาแอปพลิเคชนัของตวัเองให้มีประสิทธิภาพ เช่น การมีขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนท่ีท าไดง่้าย การแสดง
ผลลพัธ์ท่ีรวดเร็วและเท่ียงตรง พร้อมทั้งมีระบบตอบรับขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
ผูวิ้จัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ด้านดงัน้ี 1) ด้านแนวคิด

ทฤษฎีควรเพ่ิมการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นโมบายแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ด 
เช่น ดา้นทศันคติ ดา้นความพึงพอใจ เป็นตน้ เพ่ือให้ผลการวิจยัมีขอ้มูลเชิงลึกและละเอียดมากยิ่งข้ึน 2) ดา้นการ
เก็บขอ้มูลแนะน าให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆนอกเหนือจากการกระจายแบบสอบถามทางออนไลน์ 
เช่น การสัมภาษณ์หรือการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีหลากหลายและ
สามารถน าไปขยายผลเพ่ืออธิบายได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 3) ด้านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบกบัโมบายแอปพลิเคชนัท่ีใชใ้นการสั่งอาหารอ่ืนๆ เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนดา้ เป็นตน้ เพ่ือทราบถึง
ปัจจยัคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารท่ีแตกต่างกนั 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 
เน่ืองจากการกลบัมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านมา จึงตอ้งมี

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ท าให้ไม่สามารถไปแจก
แบบสอบถามตามเขตพ้ืนท่ีต่างๆในกรุงเทพมหานครได ้งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากช่องทาง
ออนไลน์ผ่านการตอบแบบสอบถามโดย Google Form เท่านั้น นอกจากน้ีระยะเวลาในเก็บข้อมูลตรงกับช่วง
เทศกาล ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 จึงอาจท าให้ผลมีความคลาดเคล่ือนได้เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งไม่กระจายตวัเท่าท่ีควร ดงันั้นผูท่ี้จะน าขอมูลวิจยัน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน าขอ้มูลไปประยกุตใ์ช ้
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ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาด 7Ps กบัการตั้งใจซ้ือสินค้าใน เพจ
Mahanakhonshop_bkk 

 The relationship between marketing mix 7Ps intend to purchase in 
Mahanakhonshop_bkk page. 

  

พีรณฐั  จาดโต1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
     Peranat  Jardto and Dr. Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์  ปัจจยัดึงดูดส่วนผสมทางการตลาด  กบัการตั้งใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพจMahanakhonshop_bkk โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นเพศ   ดา้นอาย ุ ดา้นสถานภาพ  และดา้นรายไดต่้อเดือนมีผลต่อ
การตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพจMahanakhonshop_bkkแตกต่างกนั และปัจจยัดึงดูดดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี  
และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพจMahanakhonshop_bkk 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ประชำกรศำสตร์, ปัจจัยดึงดูด, ส่วนผสมทำงกำรตลำด, กำรตั้งใจซือ้สินค้ำออนไลน์,  
เพจ Mahanakhonshop_bkk 
 

Abstract 

This research aims to study demographic characteristics. Marketing ingredients attracting factors With intending 
to buy products online Mahanakhonshop_bkk page. The questionnaire was used as a tool to collect data from a 
sample of 400 people. The study found that the factors of sex, age, status, and income per month affected their 
intentions to shop online on the Mahanakhonshop_bkk page differently and attracting factors. Incentives for 
Online Shopping And the marketing mix of products, pricing, marketing promotion Technology adoption And 
personal service Have a positive correlation with their intentions to shop online. Mahanakhonshop_bkk page 
statistically significant at a level of 0.05. 
 
Keywords: Demography, Attraction, Marketing Mix, Intention to shop online, Mahanakhonshop_bkk Page  
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1. บทน า 
  

จากการสร้าง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) เพจข้ึนมาของ บริษทั มลัติพลาย บาย เอท จ ากดั 
(Multiplyby 8) ท าให้บริษทัทราบถึงลกัษณะประชากรของลูกคา้หรือสมาชิก เพจว่ามีลกัษณะ อยา่งไร มีการเปิดรับ
ข่าวสารแบบใด และมีความพ่ึงพอใจมากน้อยแค่ไหนต่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ Mahanakhonshop_bkk” และประกอบ
กบัข่าวสารถือ เป็นขอ้มูลส าคญัต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ี
ส าคญัในการเปิดรับข่าวสารของลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ในส่วนอ่ืน ๆ เช่น ข่าวสารผลิตภณัฑ์
สินคา้ใหม่ของรถ “ Mahanakhonshop_bkk” ข่าวสาร เก่ียวกบัรายการส่งเสริมการขายของ และกิจกรรมทางการตลาด 
รวมไปถึงข่าวสารเก่ียวกบังานบริการ  เป็นตน้  

เพจ Mahanakhonshop_bkk เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้สะดวกในเวลาอนัรวดเร็ว และส่ิง
ส าคญั คือ ทีมงานของแฟนเพจตอ้งค านึงถึงการเสนอข่าวสารให้มี ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาสู่ซ่ึงความพ่ึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงการดูแลและรักษากลุ่มสมาชิกแฟนเพจต่อไป และจาก
ข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู ้วิ จัยให้ความ สนใจท่ีท าการศึกษา “การเปิดรับ และความพึงพอใจท่ี มีต่อ เพจ 
Mahanakhonshop_bkk ของลูกคา้ และเพ่ือน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปสู่การพฒันาเน้ือหา และขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้ง
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความเหมาะสมกบัภาคธุรกิจ และกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย ในอนาคตขา้งหน้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และถูกตอ้งท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัการตั้งใจซ้ือ กบัการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน 

เพจ  Mahanakhonshop_bkk 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับการตั้ งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ในเพจ 

Mahanakhonshop_bkk 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีการต้ังใจใช้บริการ (Purchase Intention) 

 
การตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ ตราสินคา้ใดสินคา้

หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีการตั้งใจซ้ือเกิดข้ึนมาจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจ
ของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ท่ีผ่านมา การตั้งใจมีพ้ืนฐานมาจากขอ้มูล ความรู้ เจตคติ และความเช่ือ 
(Kothandapani, 1971) 
 
2.2 แนวคดิทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยวิเชียรวงศ์  ณิชชากุล และคนอ่ืน ๆ 

(2550, 13-16) และจิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ์ (2553) กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing 
Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  ผลิตภณัฑ์   ราคา การจัด
จ าหน่าย   การส่งเสริมการตลาด  ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี  ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ และการ
ให้บริการส่วนบุคคล โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยัมีความเก่ียวเน่ืองกนั และมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
ในการด าเนินการตลาดออนไลน์ 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ 
 1. แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
 2. คุณภาพบริการในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  
 3. สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ 

ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์                          2. ดา้นราคา 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 5. ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี       
 6. ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ  
 7. ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 

การตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในเพจ 

Mahanakhonshop_bkk 
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2.3 แนวคดิทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 
จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน่ีไดมี้วิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของค าว่า

พฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) ไว้หลายความหมาย แต่จะน าเสนอเป็น
บางส่วนเท่านั้นดงัน้ีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทางการ คน้หาการ
ซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์และการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาและยงั
กล่าวอีกว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้      
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538:106) 
  XXXXXXXX  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์   ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   อยู่ในระดบัมาก   ปัจจยัดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นภาพลกัษณ์ของสินค้าและร้านค้า และดา้นขอ้มูลร้านค้า ขอ้มูลสินคา้และกระบวนการให้บริการ ทุกปัจจยั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน์ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2559) ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นให้บริการส่วนบุคคล อยูใ่นระดบัสูง 

วราภรณ์  ทองดว้ง (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค้า
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการยอมรับการตดัสอนใจในการเลือกซ้ือสินค้า
ออนไลน์ อยูใ่นระดบัสูง   อาชีพต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการไม่แตกต่างกนั 

ประกิต พูนกาญจนะโรจน์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกใชร้้านคา้ออนไลน์ พบว่า 
นิสิตให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใชร้้านคา้ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นความปลอดภยัมากท่ีสุด    

ชยัวฒัน์ พิทกัษ์รักธรรม (2556) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยูใ่นระดบัสูง    

วรัชญา โคตรพฒัน์ (2559) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช ้Facebook Fanpage Bangkok Bank Credit Card ของ
ผูถื้อบตัรเครดิต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ  
และดา้นอาย ุ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผล
วิจยัพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลวิจยัพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1740 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยกลุ่มนกัเรียน 
นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน   อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั  

ธญัวรรณ เยาวสังข์ (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผา้ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ Facebook ในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

พิริณฎา หลวงเทพ (2557) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปดา้น
รายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นระบบการจ่ายเงิน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

กิตติวฒัน์ จิตรวตัร (2561) ท าการศึกษาปัจจยัการซ้ือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเวบ็ไซตท่ี์ส่งผลต่อการตดัสิน
ซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตล์าซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ และประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเว็บไซต์ลาซาดา้ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รุ่งนภา บริพนธ์มงคล  และกฤษดา เชียรวฒันสุข (2563) ท าการศึกษาการรับรู้คุณภาพสินคา้และคุณภาพการ
บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าเคร่ืองท าความสะอาดอุตสาหกรรม  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าเคร่ืองท าความสะอาดอุตสาหกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุทามาศ   จนัทรถาวร (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นลกัษณะทางการส่งเสริมการตลาด       
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ กลุ่มประชากรท่ีติดตามเพจ เพจ  Mahanakhonshop_bkk จ านวน 
400 คน ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยใชวิ้ธีการเลือก
กลุม่เป้าหมายแบบตามแบบสอบถาม (Simple random sampling) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชวิ้ธีการ
เลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูวิ้จัยเลือกแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยจะคัดเลือกเฉพาะผู้ท่ีตั้ งใจซ้ือตั้ งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ในเพจ  
Mahanakhonshop_bkk โดยจะท าการสอบถามโดยใชค้ าถามคดักรองก่อนตอบแบบสอบถามออนไลน์ คือ ลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการ เพจ Mahanakhonshop_bkk ผ่านช่องทาง facebook และ Instagram  น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึง
จะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็นระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
Anova หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี   มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดต่้อเดือนท่ี 15,001 - 25,000  บาท 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นเพศ  อายุ  สถานภาพ  และรายไดมี้ผลต่อการตั้งใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
2. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk  

ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีผลต่อการการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน 
เพจ  Mahanakhonshop_bkk  

3 .  ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตั้ ง ใจ ซ้ือ สิน ค้าออนไลน์  ใน  เพจ  
Mahanakhonshop_bkk  ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน 
เพจ  Mahanakhonshop_bkk อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  
Mahanakhonshop_bkk สูงท่ีสุด รองลงมาคือ  ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี  พฤติกรรมดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์  ด้านการส่งเสริมการตลาด   ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา ตามล าดบั จึงสามารถน ามาสร้างสมการ
พยากรณ์ได ้ดงัต่อไปน้ี  

 
Y = b0+b10 x10+ b8x8 + b1x1 + b7x7 + b5x5 + b4x4 

 
การตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk  = 0.230+0.225 (ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล) 

+0.221 (ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี) +0.199 (พฤติกรรมดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์) +0.148 (ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด) +0.109 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ +0.091 (ดา้นราคา) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนผสมทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.230 0.158  1.462 0.145 
1. ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้
ออนไลน ์

0.199 0.050 0.219 3.992** 0.000 

2. ดา้นคุณภาพบริการในการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์  

0.003 0.045 0.003 0.065 0.948 

3. ดา้นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ  0.039 0.052 0.032 0.744 0.457 
4. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.109 0.053 0.107 2.054* 0.041 
5. ดา้นราคา  0.091 0.040 0.094 2.276* 0.023 
6. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  -0.062 0.052 -0.053 -1.195 0.233 
7. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.148 0.043 0.140 3.416** 0.001 
8. ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี 0.221 0.054 0.220 4.067** 0.000 
9. ดา้นความปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือ  

-0.015 0.058 -0.015 -0.259 0.796 

10. การให้บริการส่วนบุคคล  0.225 0.051 0.227 4.435** 0.000 
R Square =0.698  Adjusted R Square = 0.690 SEE= 0.49315 F=89.799 (Sig=0.000) **Significant level at 0.01 
 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 : ระดับส่วนผสมทางการตลาดในการตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ใน เพจ  

Mahanakhonshop_bkk ระดับสูง  ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัส่วนผสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัสูง ทั้ง 
7 ดา้น  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท าการศึกษาวิจยั
เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัสูง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก    

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดบัสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) 
ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบัส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก    

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัสูง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2559) 
ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่น
ระดบัสูง    

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  อยู่ในระดบัสูง สอดคล้องกบังานวิจยัของวราภรณ์  ทองด้วง (2553) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการยอมรับการตดัสอนใจในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยูใ่นระดบัสูง      

ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ  อยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประกิต พูนกาญจนะ
โรจน์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกใชร้้านคา้ออนไลน์ พบว่า นิสิตให้ความส าคญัต่อ
ปัจจัยท่ีมีต่อการเลือกใช้ร้านค้าออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักับปัจจัยด้านความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด    

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  อยู่ในระดบัสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวรรณ  มโนปราโมทย์ 
(2559) ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ประชากรในกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์   ดา้นให้บริการส่วนบุคคล  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 : ระดับการตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ เพจ  Mahanakhonshop_bkk 
ระดับสูง  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของระดับการตั้ งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ เพจ  Mahanakhonshop_bkk 
ระดบัสูง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัวฒัน์ พิทกัษรั์กธรรม (2556) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ อยู่ใน
ระดบัสูง  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : ประชากรมีความแตกต่างกับการตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ใน เพจ  
Mahanakhonshop  ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในเพศ สถานภาพ อายุ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรัชญา โคตรพฒัน์ (2559) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช ้Facebook 
Fanpage Bangkok Bank Credit Card ของผูถื้อบตัรเครดิต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ  พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอาย ุ ดา้นสถานภาพ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของพิริณฎา หลวงเทพ (2557) ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : ปัจจยัดึงดูดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไล น์มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  ซ่ึงสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของกิตติวฒัน์ จิตรวตัร (2561) ท าการศึกษาปัจจยัการซ้ือ
สินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
เวบ็ไซตล์าซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1744 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 : ส่วนผสมทางการตลาด 7p มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตั้งใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk  ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี   และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 
มีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ  Mahanakhonshop_bkk อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซ่ึง
สมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิริณฎา หลวงเทพ (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านระบบการจ่ายเงิน  และปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  งานวิจยัของปิยมาภรณ์ 
ช่วยชูหนู (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า  ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางสังคมออนไลน์  สอดคล้องกับงานวิจยัของสุทามาศ   จันทรถาวร (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุดคือ
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางการส่งเสริมการตลาด 

 

5. ข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาพบว่าส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยีและดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ใน เพจ Mahanakhonshop_bkk  
ดงันั้นเพ่ือการปรับปรุง พฒันาและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ  ร้านคา้ออนไลน์ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ควรให้ความส าคญักบัการ
ออกแบบเพจเพ่ือการใชง้านท่ีง่าย มีความน่าเช่ือถือ สามารถคน้หาสินคา้ไดร้วดเร็ว มีระบบการช าระเงินท่ีสะดวก 
และปลอดภยั  มุ่งเน้นการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  ออกแบบรูปแบบให้มีความสวยงาม 
ทนัสมยั  มีรูปแบบให้เลือกอยา่งหลากหลาย   

สร้างกลยุทธ์ทางการขายดว้ยการก าหนดราคาท่ีมีความเหมาะสมและหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มลุกคา้
ในทุกระดบัและเพ่ิมแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้  รวมถึงให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรม เพ่ือ
แจกส่วนลด หรือของแถม บนช่องทางออนไลน์เพราะการส่งเสริมทางการตลาดถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างผูข้ายและผูบ้ริโภค เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด 
หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือ  และพฤติกรรมการซ้ือ  
อีกทั้งมีการให้ค าแนะน าค าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสยั ต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้รายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ เอาใจใส่ มี
การแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้และท าการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคย สัง่ซ้ือหรือเคยดูขอ้มูลสินคา้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยั

ดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการ และปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
 2. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกและละเอียดครอบคลุมมากข้ึน  และน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั

ไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปรับเปล่ียนพฒันาการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 
ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียว

เท่านั้น เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอยา่งได ้ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศยั
วิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการท าการวิจยัคร้ังน้ี
ค่อยขา้งจ ากดั จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนในการน าไปอ้างอิงกลุ่มประชากรได ้และเน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวัทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายได ้ท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์
และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงปัจจยัต่างๆ 
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Compare the Investigation of Relationship Between Net Value of Investor in 

SET with Relative Stock Market for Before and During COVID19 Crisis  
 

พีระ ฤทธ์ิสมิตชัย1 
Peera Ritsmitchai 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาบทความน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลของความสอดคลอ้งระหว่าง มูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายยอ่ย 
กบั ดชันีราคาหุ้นตลาหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในช่วง ก่อน และ ขณะวิกฤติโควิด-19 ซ่ึงขอ้มูลถูกเก็บเป็นแบบทุติยภูมิ ตั้ง
วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถูกจดัเป็นช่วงขณะเกิดวิกฤตวิด-19 และ วนัท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตวิด-19 โดยอาศยัการวิเคราะห์การทด
ถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression) และ สถิติเชิงพรรณนา พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ของ มูลค่าซ้ือสุทธิของนกั
ลงทุนรายอ่ย กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่าเชิงบวกเพ่ิมข้ึน และ ความสมัพนัธ์กบัในช่วงขณะเกิด
วิกฤติโควิด-19  
 
ค ำส ำคัญ: ดัชนีหุ้นรำคำตลำดหลักทรัพย์, มลูค่ำซือ้ และ ขำยสุทธินักลงทุนรำยย่อย , วิกฤตโควิด-19  
 

Abstract 
This article describes a comparison of the Stock Exchange of Thailand (SET) ‘s investor net buy and sell with the 
relate country ‘s stock market indexes before and after COVID-19 crisis. This study employs time series secondary 
daily data during December 18th, 2017 to January 12th, 2020 as Before COVID-19 crisis and January 13th, 2020 to 
December 18th, 2020  as After COVID-19 crisis obtains from investing platform. The result show that positive 
relation of Net buying investor with SET is increase and Vietnam stock indices is appearing in negative way but 
relation with Dow Jones Industrial Average Index is disappear after COVID-9 crisis.  
 
Keywords: Stock market index, investor net buy and sell, COVID-19 crisis 
 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: peera.r@ku.th 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1748 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 

 
จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ท่ีก าลงัเกิดการแพร่ระบาดท าให้เกิดการเจ็บป่วยและสูญเสียชีวิตแก่ผูค้นทัว่โลก

โดย ได้มีการรายงานจาก World Health Organization,(2020) ว่า ในปัจจุบันโรคโควิด-19 เป็นภัยพิบัติด้าน
สาธารณสุขท่ีร้ายแรงท่ีสุดในโลกเท่าท่ี WHO และเป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่า การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก าลงั
ส่งผลกระทบไปทัว่โลกเป็นวงกวา้ง และแพร่กระจายไปทัว่โลก ส่งผลให้เกิดผูเ้จ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวน
มาก นอกจากนั้นยงักระทบไปถึงการชะงกัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง การชะลอการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทัว่โลก ส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ผลกระทบดา้นการคา้และการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศรวมไปถึงการท่ีประชาชนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายกบัการป้องกนัการติดเช้ือ รวมไปถึงการท่ีคนจะตอ้ง
มีการกกัตวัอยูก่บับา้นจนท าให้ขาดรายได ้ท าให้เกิดความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา ในภาคการเงินก็
ส่งผลต่อการตกลงในตลาดหุ้นทัว่โลก ท าให้ เศรษฐกิจโลกของเราก าลงัเขา้สู่วิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงมีท่ีมาจากวิกฤต
สุขภาพเป็นส าคญั  

ตลาดลหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ถูกขบัเคล่ือนโดยนกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาดว้ย
หลากหลายเป้าหมายของการลงทุน ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัภาวะวิกฤติโควิด-19 ท่ีไดส้ร้างปรากฏการณ์ของดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การปรับตวัจนเป็นท่ีวิตกกงัวลของนกัลงทุน และ ผูป้ระกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม การศึกษาปัจจยัด้านต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบดงักล่าวจึงมีความส าคญัเพ่ือยบัย ั้ง หรือ ช้ีแจงให้
ประชาชนไดรั้บทราบ โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดมี้เพียงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศดว้ยเช่นกนั เม่ือมองลงไปแลว้ดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นจะสร้างผลกระทบต่อ
มุมมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศในทิศทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หรือ ดชันีตลาด
หลกัทรัพยอิ์นเดีย ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงการโยกยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ ดชันีนิเคอิ ดชันีตลาดหลกัทรัพยจี์น 
และ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์เวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้า หรือ มีการร่วมลงทุนระหว่างกันในภูมิภาค ย่อมมี
ความสมัพนัธ์หรือ มุมมองของนกัลงทุนในแง่ของดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจในภูมิภาค 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

หากตอ้งท าความเขา้ใจความผนัผวนท่ีเกิดข้ึน และ ผลตอบแทนนั้น ทฤษฏีความคาดหวงั (Prospect theory) เป็น
ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงของบุคคลเม่ือต้องเผชิญกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 
(Kahneman & Tversky, 1979) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองความกลวัความสูญเสีย  โดยทฤษฎีน้ีตั้งสมมติฐานไว ้  
2  ขอ้  คือ  สมมติฐานเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ของความสูญเสียกบัสมมติฐานเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ของการ
ไดรั้บผลตอบแทน รูปแบบการตดัสินใจตามทฤษฎีน้ีไปตามแผนภาพท่ี 3 แสดงเส้นอรรถประโยชน์ของบุคคลตาม
ทฤษฎีความคาดหวงั แผนภาพท่ี 4 แบ่งอรรถประโยชน์เป็นสองดา้น ดา้นซ้ายเป็นดา้นแห่งความสูญเสีย ดา้นขวา
เป็นดา้นแห่งการไดรั้บผลตอบแทน เห็นไดว้่าดา้นซ้ายเส้นกราฟอรรถประโยชน์มีลกัษณะเป็นเส้นโคง้เวา้เขา้หาจุด
ก าเนิด หลงัท่ีเส้นกราฟดา้นขวาเป็นเส้นโคง้เวา้ออกจากจุดก าเนิด ตามทฤษฎีน้ีกล่าวว่าความกลวัความสูญเสียของ
บุคคลส่งผลให้เส้นอรรถประโยชน์ของการสูญเสีย (Losses) มีความชนัมากกว่าเส้นอรรถประโยชน์ของการได้มา 
(Gains) แสดงให้เห็นว่าความสูญเสียส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากกว่าการไดม้า เม่ือผนวกกบัพฤติกรรมของ
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บุคคลเก่ียวกบัความเส่ียง เส้นกราฟดา้นซ้ายจะเป็นพฤติกรรมการตดัสินใจของบุคคลท่ีชอบเส่ียง ซ่ึงแมว้่าเส่ียงแลว้
จะขาดทุนก็มีความพึงพอใจท่ีจะเส่ียง และเส้นกราฟดา้นขวาจะเป็นพฤติกรรมการตดัสินใจของบุคคลท่ีไม่ชอบ
เส่ียง  

จากการสืบคน้งานวิจยั (ภทัรพงศ ์ภู่มาลี, จิ2556) “การจดัล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นระยะสั้น
ของนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย (2556)” โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นระยะสั้น (ซ้ือมาขายไปไม่เกิน 1 สัปดาห์) ของนกั
ลงทุนรายย่อย (เงินลงทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดข้อ้สรุปจากผลจากการ
ค านวณล าดบัความส าคญัของปัจจยัดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย ในส่วนผลการจดัล าดบัปัจจยัทั้งหมด
พบว่าเรียงล าดบัไดด้งัน้ีล  าดบัท่ี 1) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Mar gin) มีผลต่อผูล้งทุนในหุ้นระยะสั้นมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 2) รายได ้9) เศรษฐกิจอเมริกา 10) ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) 16) เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น เศรษฐกิจ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้20) สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 21) เศรษฐกิจยโุรป 22) อารมณ์ของผูล้งทุน
เอง 23) บทวิเคราะห์หุ้นจากโบรกเกอร์ (Broker) ต่างๆ 24.คาช้ีชวนซ้ือหุ้นจากโบรกเกอร์ (Broker) 25) ก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share) 26) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูล้งทุนในหุ้นระยะสั้นนอ้ยท่ีสุด
คือ 27) ราคาตลาด (Market Price) เห็นไดช้ดัว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อการตดัสินใจ
นอ้ยกว่าค่าทางบญัชีอ่ืน ๆ 

เพ่ืออธิบายความเปล่ียนแปลงไปของความสอดคลอ้ง ความเช่ือและการตดัสินใจเลือกภายใตค้วามไม่แน่นอน 
(Beliefs and Judgments under Uncertainty) จึงเป็นตวัอย่างท่ีเม่ืออผูค้นตอ้งตดัสินใจทางการเงินการลงทุน ซ่ึงมกั
เป็นการตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนและความซบัซ้อน การตดัสินใจนั้นมกัจะตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานจองความเช่ือท่ีผูค้นมีต่อโอกาสหรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น ตวัเลขอตัรา
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ส าคญั (Craig R. Fox, 1998)  
 

2.1 กรอบแนวคดิ 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรอสระ 

 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย 
 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  
 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หราชอาณาจกัร 
 ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิต 
 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์อินเดีย  
 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์เวียดนาม 
 ดชันีนิคเคอิ  

ตวัแปรตาม 

 มูลค่าการซ้ือสุทธิของ

นกัลงทุนรายยอ่ย 

 มูลค่าการขายสุทธิของ

นกัลงทุนรายยอ่ย 
1)  
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3. วธีิการศึกษา 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

งานวิจยัน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ระยะเวลาในการศึกษาคือ ช่วงวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 18 ธนัวา
นคม 2563 โดยถือเป็นช่วงท่ีประเทศไทยไดมี้ผูติ้ดเช้ือคนแรก และ ยงัมีมาตรการจากภาครัฐเพ่ือป้องกนัการแพร่
ระบาด และช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 นับจากช่วงวันท่ี 12 มกราคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2560 ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลราคาปิด ตลาดหลกัทรัพยร์าคาปิดของดชันีหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย (SET : Stock 
Exchange of Thailand),  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA : Dow Jones Industrial Average), ดชันีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์สหราชอาณาจักร  (FTSE 100 : Financial Times Stock Exchange 100 Index), ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์  อินเ ดีย  (BSE SENSEX 30 : S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index),  ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์ เวียดนาม (VN 30 : Vietnam Stock Indices), ดัชนีนิคเคอิ (NIKKEI : Japan Exchange Group), ดัชนี
เซ่ียงไฮ้คอมโพสิต (SC: Shanghai Composite) ขอ้มูลไดท้ าการคดัลอกมาจาก เว็บไซต์ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ แพลตฟอร์มการลงทุน (www.investing.com) สาเหตุท่ีใชช่้วงเวลาดงักล่าวมาจาก สถานการณ์ผู ้
ติดเช้ือรายแรก และ การเร่ิมตน้การระบาดระรอกใหม่  
 
3.2 ระเบียบวิจัย 
 

   งานวิจัยเร่ืองน้ีอาศัยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อ มูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายยอ่ย ใช่วงเวลาวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 
12 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้เป็นช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 และ วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 
2563 เป็นช่วงขณะเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยมีแบบจ าลองเบ้ืองตน้ 1 สมการ 4 ชุดขอ้มูล ดงัน้ี 
 

 (1), (2), (3), (4) 
 

สมการที่ 1 แสดงแบบจ าลองชุดขอ้มูล นกัลงทุนรายยอ่ยซ้ือสุทธิ ก่อนวิกฤตโควิด-19  โดยสมการท่ี (2), (3), (4) 
จะท าการเปล่ียนชุดขอ้มูล ตามตวัแปรตน้ท่ีแตกต่างกนัไป 
 
ก าหนดให้ 
   Y_11 คือ มูลค่าซ้ือสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ย ช่วง ก่อนวิกฤตโควิด-19 (ลา้นบาท) 
   Y_12 คือ มูลค่าขายสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ย ช่วง ก่อนวิกฤตโควิด-19 (ลา้นบาท) 
   Y_21 คือ มูลค่าซ้ือสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ย ช่วง ขณะวิกฤตโควิด-19 (ลา้นบาท) 
   Y_22 คือ มูลค่าขายสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ย ช่วง ขณะวิกฤตโควิด-19 (ลา้นบาท) 
   SET_i คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย 
   DJIA_i คือดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

http://www.investing.com/
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   FTSE_i คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หราชอาณาจกัร 
   BSE_i คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดีย 
   VN_i คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม 
   NEKKEI_i คือ ดชันีนิคเคอิ 
   SC_i คือ ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิต 
   E_i คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) 
 

สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อมูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายยอ่ย ในช่วงก่อน
และขณะเกิดวิกฤติโควิด-19 ไดเ้แสดงดงัปรากฏในตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตามก่อนท าการทดสอบตอ้งท าการตรวจ
ปัญหาของตวัแปรและ ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเพ่ือ หลีกเล่ียงความผิดพลาดของการอธิบายขอ้มูลของผล
วิเคราะห์ เบ้ืองตน้ผูวิ้จยัจะท าการตรวจสอบปัญหา Unit Root: ท าไดโ้ดยอาศยัการทดสอบ Augmented Dickey-
Fuller (ADF) Test (Pindyck & Rubinfeld, 1998) ซ่ึงไดก้ าหนดให้ 

ก าหนดให้ ρ = สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดงัน้ี 
H0: θ = 0 นัน่คือ ρ = 1 (แสดงว่ามีปัญหา Unit Root หรือเรียกว่า integrated of order 1) 
H1: θ ≠ 0 นัน่คือ ρ ≠ 1 (แสดงว่าไม่มีปัญหา Unit Rootหรือเรียกว่า integrated of order 0) ถา้หากสรุปไดว้่าตวั

แปรมีปัญหา Unit Root จะท าการแกไ้ขปัญหาโดยการแปลงค่าตวัแปรให้อยูใ่นรูปของ First Difference เพ่ือก าจดั 
Unit Root (Pindyck & Rubinfeld, 1998) 

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity: ท าไดโ้ดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation 
Coefficient) ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละคู่ ทั้งน้ีจะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ในการวิเคราะห์การถดถอย

หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าสูงกว่า 0.8 หรือต ่ากว่า -0.8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสะทอ้น
ว่าเกิดปัญหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในระดบัสูงระหว่างตวัแปรอิสระ  

เม่ือท าการทดสอบปัญหาทางสถิติต่างๆ และท าการแกไ้ข (ถา้จ าเป็น) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงจะท าการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุเพ่ือวิเคราะห์ดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่า ซ้ือ และ ขาย
สุทธินกัลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไปนอกจากน้ีหลงัจากท าการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะท าการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยการทดสอบ Durbin-Watson Statistic 
และตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity ดว้ยการทดสอบ White test statistic for Heteroskedasticityทั้งน้ี หากค่า 
Durbin-Watson Statisticsมีค่านอ้ยกว่าค่า Lower Durbin-Watson CriticalValue (DL) หรือ  

มากกว่าค่า 4 – DL จะถือว่ามีปัญหา Autocorrelation เกิดข้ึน และหากค่าสถิติทดสอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
Breusch-Pagan Test มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะถือมีปัญหา Heteroskedasticityเกิดข้ึน 
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ตารางที่ 1 สรุปสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีส่งผลมูลค่า ซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายย่อย 
เรียงล าดบัตามชุดขอ้มูล ก่อนและขณะวิกฤตโควิด-19 
ตวัแปร
ต้น 

ความสัมพนัธ์ 
(ก่อน, ขณะ) 

หมายเหตุ 

SET - , + 
นกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทยมกัมอง โอกาสในการซ้ือหุ้นราคาถูกเพ่ือขายราคาสูง
มากกว่าการถือเพ่ือรอปันผล นกัลงทุนส่วนใหญ่จึงเขา้ซ้ือเม่ือดชันีมีการปรับตวัลง 

DJIA - , + 
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตลาดทุนส าคญัของโลก เป็นตลาดท่ีแสดงถึง
เศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่ 

FTSE - , + 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หราชถือเป็นตลาดทนุส าคญัของโลก เป็นตลาดท่ีแสดง
ถึงเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่ 

BSE - , + ตลาดทุนอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัภูมิภาคเอียในเชิงบวก 

VN + , - 
ประเทศเวียดนามมีควาคลา้ยคลึงประเทศไทยในแง่ของเศรษฐกิจ หากมองในแง่ของ
ผลตอบแทน และความเส่ียงแลว้ ตลาดทุนเวียดนามถือว่าเป็น ฐานการลงทุนท่ีคลา้ยคลึง
กบัประเทศไทย การโยกเงินลงทุนจึงเป็นหน่ึงในทางเลือก 

Nikkei - , + 
ดชันีนิคเคอิปรับเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้ความเช่ือมัน่ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ิมสูงข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นดชันีช้ีวดัไปยงัประเทศท่ีญ่ีปุนไดมี้การลงทุนอีกเช่นกนั 

SC - , + 
ดชันีตลาดทุนเซ่ียงไฮค้อมโพสิตมกัส่งผลถึงภาคการส่งออก น าเขา้ภายในประเทศไทย
ในเชิงบวก 

 
4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากตารางท่ี 2 โดยเทียบระหว่าง ซ้ือสุทธิ และ ขายสุทธิใน ช่วงเวลาเดียวกนันั้น ไม่ไดมี้ความแตกต่างมากนกั

โดย ค่าเฉล่ีย มูลค่าซ้ือสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในช่วงก่อนโควิด มากกว่า มูลค่าขายสุทธิเพียง 75.1 ลา้นบาท และ 
มูลค่าซ้ือสุทธินกัลงทุนรายยอ่ยในช่วงขณะเกิดวิกฤตโควิด-19 มีมูลค่า น้อยกว่า มูลค่าการขายสุทธินกัลงทุนราย
ยอ่ยเพียง 86.4 ลา้นบาท ซ่ึงหากมองเป็นสัดส่วนแลว้ มูลค่า การ ซ้ือ และ การขาย ทั้งสอง ช่วงนั้น มีค่าต่างกนั ไม่
ถึง 10 % ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์าง ๆ ท่ีไม่ไดมี้ค่าแตกต่างกนัมากนกัเม่ือน ามาจดัชุดขอ้มูลกบั การ
ซ้ือ และ ขาย  แต่หากมองในค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะพบถึงความชดัเจนในช่วงก่อน และ ขณะวิกฤตโควิด-19 ซ่ึง
สร้างความชดัเจนในแง่ของความผนัผวนท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีดชันีส่วนใหญ่มีการปรับตวัลง  

พิจารณาค่าเฉล่ียดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในช่วงขณะวิกฤตโควิด-19 ท่ีมีมูลค่ามากกว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิด-
19 ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิต โดยทั้งสองดชันีนั้นถือเป็นดชันีท่ีมีความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยงัเป็นดชันีท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในโลกทั้งคู่เช่นกนั หากมองมายงั ดชันีท่ีมีมูลค่าลดลง ไดแ้ก่ 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หราชอาณาจกัร และ ดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยเ์วียดนาม โดยค่าเฉล่ียมีการเปล่ียนมากท่ีสุดคือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงค่าเฉล่ียดชันี ลดลง
มาจาก 1,686.40 เป็น 1,335.19 และ 1676.18 เป็น 1330.63 ในชุดขอ้มูล นกัลงทุนรายยอ่ยซ้ือสุทธิ และ ขายสุทธิ 
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ตามล าดบั หรือลดลงมา 351.21จุด และ 355.77 จุด ซ่ึงถือว่ามากท่ีสุดในจ านวนตวัแปรทั้งหมดหากคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ ในส่วนของ ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์อินเดีย และ ดชันีนิเคอิ นั้นมีมูลค่าไม่ต้องกันมากนักไม่ว่าจะ
เปรียบเทียบ ก่อน และ ขณะวิกฤตโควิด-19 หรือ เทียบระหว่าง ซ้ือ และ ขาย สุทธิ นกัลงทุนรายย่อยในประเทศ
ไทย โดยมูลค่าต่างกนัไม่ถึงร้อยละ 5  ทั้งน้ีหากมองไปยงัพ้ืนฐานเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ จะเห็นไดว้่า ประเทศ
ท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก สอง ประเทศมีค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน แต่ ประเทศท่ีก าลงัพฒันาตนเองในดา้นเศรษฐกิจ 
อยา่งประเทศไทย และเวียดนามนั้น มีมูลค่าดชันีลดลงมาขณะวิกฤตโควิด-19  

ในแง่ของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าในทุกประเทศนั้นดชันีมีความผนัผวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะดชันีในเอเชีน
ตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีทั้งมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ิมข้ึน และ ค่าเฉล่ียท่ีลดลง หรือในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ ญ่ีปุ่ นนั้นไดแ้สดงออกในลกัษณะท่ีคลา้คลึงกนั โดยมีความผนัผวนเพ่ิมข้ึน แต่
ไม่ไดมี้ค่าเฉล่ียท่ีลดลงมากนกัแสดงถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการจดัการปัญหา ภายใตวิ้กฤตโควิด-19 ท่ี
กระทบต่อระบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศจีนนั้นได้แสดงความค่างออกมาในแง่ของความผนัผวน และ 
ค่าเฉล่ียซ่ึงไม่ไดมี้ความแตกต่างมากนกัในทั้งก่อน และ ขณะเกิดวิกฤตควิด-19 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ตวัแปร ก่อน และ ขณะวิกฤตโควิด 

ค่าสถิต ิ
ตวัแปรใน
การศึกษา 

ช่วงก่อนเกิดวกิฤตโควดิ-19 ช่วงขณะเกิดวกิฤตโควดิ-19 

นักลงทุนราย
ย่อย ซ้ือสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ขายสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ซ้ือสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ขายสุทธิ 

MEAN 

SET 1,686.40 1,676.18 1,335.19 1,330.63 
DJIA 25,641.06 25,800.52 26,335.83 27,039.36 
FTSE 7,313.94 7,349.64 6,143.25 6,227.61 
BSE 36,763.11 36,975.79 36,731.58 37,600.93 
VN 983.69 989.50 869.37 886.54 

NIKKEI 14,755.76 14,776.87 14,098.54 14,480.71 
SC 2,918.69 2,941.91 3,091.80 3,152.71 

Investor  1,261.22 1,186.12 1,722.08 1,808.48 

SD 

SET 70.23 70.45 117.61 112.63 
DJIA 1,146.95 1,220.87 2,421.67 2,648.71 
FTSE 257.41 271.39 579.61 458.00 
BSE 2,096.12 2213.67 4,354.94 5,268.56 
VN 61.58 877.53 1,085.62 1,160.87 

NIKKEI 868.41 62.09 76.57 91.92 
SC 225.93 246.52 224.64 254.91 

Investor  1,678.26 2,121.11 2,346.98 2,997.71 
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จากการทดสอบความน่ิงของตวัแปรพบว่าขอ้มูลนั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับให้อยู่ในรูปของ First Differential 
ทั้งหมด อีกทั้งตรวจพบ Multicollinearity ของชุดขอ้มูลซ้ือ และ ขาย สุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ย ในช่วงขณะวิกฤต
โควิด-19 ท าให้จ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรดงัต่อไปน้ีออก ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดีย (BSE) และ ดชันีนิคเคอิ (NIKKEI) เพ่ือท าให้สามารถศึกษา ผลความสอดคลอ้งกบั ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อไปได ้

การผลการทดสอบเชิงถดถอยพหุคูณของชุดขอ้มูลทั้ง 4 ในตารางท่ี 3 จะพบว่า มูลค่าซ้ือสุทธินกัลงทุนรายย่อย 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 12.608 เป็น 48.502 ซ่ึงหมายถึงนกั
ลงทุนมีการซ้ือสุทธิเพ่ิมมากข้ึนหรือคิดเป็นร้อยละ 384.68 แมจ้ะมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีต่างกนั โดยช่วงก่อนวิกฤต
โควิด-19 มีค่าระดบัความเช่ือมนัท่ี 0.1 แต่ในช่วงขณะวิกฤตโควิด-19 มีค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 แต่ในส่วนของ
ค่า Adjust R-Square ซ่ึงท าหน้าท่ีอธิบายความสอดคลอ้งของตวัแปรตน้กบัตวัแปรในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
จะมีค่ามากกว่าโดยอยู่ท่ีร้อยละ 31.4 ซ่ึงมากกว่าช่วงขณะเกิดโควิด-19 ท่ีมีค่า 20.8 ช้ีให้เห็นว่ามูลค่ามูลค่าซ้ือสุทธิ
นกัลงทุนรายยอ่ย กบั ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าผลการทดสอบดว้ยวิธีการพหุคูณถดถอย ตวัแปร ก่อน และ ขณะเกิดวิกฤตโควิด 

ค่าสถิต ิ
ตวัแปรใน
การศึกษา 

ช่วงก่อนเกิดวกิฤตโควดิ-19 ช่วงขณะเกิดวกิฤตโควดิ-19 
นักลงทุนราย
ย่อย ซ้ือสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ขายสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ซ้ือสุทธิ 

นักลงทุนราย
ย่อย ขายสุทธิ 

Coefficient 

SET 12.60855  48.50288  
DJIA -1.148964  N/A N/A 
FTSE     
BSE  0.110815 N/A N/A 
VN   -36.56323  

NIKKEI   N/A N/A 
SC     

Adjust R-Square 0.350061 0.175082 0.245059 0.164821 
Dubin-Watson 2.275064 2.275954 2.162186 2.198116 

 
ในส่วนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีเพียง 3 ตัวอย่าง จากทั้ งหมัด 28 ตัวอย่างเท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบั มูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายยอ่ย โดยมีเพียง ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันี
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดีย (BSE) และ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม (VN) โดยในช่วงก่อนวิกฤติ
โควิด 19 ใน นกัลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์กบั ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เพียงร้อยละ 1.1489 แต่ 
ขณะเกิดวิกฤตโควิด-19 นั้นนกัลงทุนรายย่อยกลบัมีค่าสัมประสิทธ์ิกบั ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม 
(VN) ถึงร้อยละ 36.563 เป็นโดยทั้งสองนั้นมีทิศทางเดียวกันคือสวนทางกบัการซ้ือสุทธิของนักลงทุนรายย่อย 
เพียงแต่มีความสอดคลอ้งมากกว่าเดิม ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าความสมัพนัธ์ดงักล่าวถึงไดก้ลบัมามีบทบาทขณะวิกฤต
โควิด-19 อาจน าไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่างเศรษฐกิจของสองประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบค่าความสัมพนัธ์ของผลการทดสอบของแบบจาลอง  
สมการพหุคูณ ระหว่าง มูลค่าการซ้ือ และ ขายสุทธิของนกัลงทุนรายย่อย กบั ดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์าง ๆ  ในช่วง 
ก่อน และ ขณะเกิดวิกฤติโควิด-19 เป็นจ านวน 4 ชุดขอ้มูลการศึกษา โดยใชวิ้ธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิเป็นรายวนัจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ โดยขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบมีดว้ยกนัทั้งหมด 628 วนั
นบัจากวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2563 ซ่ึงในท่ีน้ีนบัเป็นชุดขอ้มูลก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 และ ขอ้มูล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 18 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงถือเป็นช่วงส้ินสุดการระบาดระรอกแรก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่านอ้ยสุด และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยแบ่งเป็น ชุดขอ้มูลนกัลงทุนรายย่อยซ้ือสุทธิในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19  ชุดขอ้มูลนกัลงทุนรายย่อยขายสุทธิ
ในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19  ชุดขอ้มูลนกัลงทุนรายย่อยซ้ือสุทธิในช่วงขณะเกิดวิกฤตโควิด-19 และ ชุดขอ้มูลนกั
ลงทุนรายยอ่ยขายสุทธิในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ทั้งหมด 4 ชุด และจากผลการค านวณค่าทางสถิติพบว่า ค่าเฉล่ีย
มูลค่าซ้ือ และ ขายสุทธินกัลงทุนรายย่อยนั้นมีค่าเพ่ิมข้ึน ภายขณะเกิดเหตุวิกฤตโควิด-19 ขอ้มูลระบุว่าอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนของทั้งสองตวัแปรนั้น มีค่าใกลเ้คียงแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนกัลงทุนรายย่อยท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ในทางกลบักนัค่าเฉล่ียดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย กลบัปรับตวัลง
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน เม่ือเทียบกบัดชันีอ่ืน ๆ หากมองในแง่มุมของเศรษฐกิจไทยท่ีพ่ึงการท่องเท่ียว และ ส่งออกแลว้
จะพบว่าการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสามารถสร้างผลกระทบต่อ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ้
รวมถึงตลาดทุนเช่นกนัเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่าลดลงกว่า ดชันีอ่ืน ๆ ใน
การทดสอบ โดย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิต กลบัมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนวิกฤตโควิด-
19 ซ่ึงทั้งสองประเทศต่างมีปัจจยัเชิงบวกต่อการลงทุนท่ีเขา้มามีบทบาทต่อภาคผูป้รกอบการแตกต่างกนัไป และ 
ในส่วนของ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม ซ่ึงมีความใกลเ้คียงทางดา้นภูมิศาสตร์ และ เศรษฐกิจแลว้จะ
พบว่าค่าเฉล่ียดชันีมีค่าลดลงมาอยา่งมีนยัยะเช่นเดียวกบัประเทศไทย ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีถือเป็นประเทศท่ีมีก าลงั
พฒันาท่ีนกัลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาตลอดหา อยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนทัว่โลก
มีความผนัผวนมากข้ึนซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสามารถอธิบายไดถึ้งความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ไม่ไดท้  าให้นกัลงทุนนั้นมีการ
ซ้ือ และ ขาย ในตลาดทุนนอ้ยลงดงัทฤษฎีความคาดหวงั แสดงถึงว่านกัลงทุนไม่ไดก้ลวัความเส่ียงเพียงแต่แต่กลวั
การสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนในการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยจึ์งท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการซ้ือขายของนัก
ลงทุนรายยอ่ย ความสอดคลอ้งของนกัลงทุนรายยอ่ยกบัดชันีท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งระหว่างการ
ตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนกบั การผกูแนวคิดกบัส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ หรือ การคาดการณ์ส่วนตวัมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาไดอ้าศยัขอ้มูลยอ้นหลงัจ านวน 2 ปี เพ่ือสร้างผลลพัธ์ตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงสภาวะก่อนหนา้เกิดวิกฤตโค
วิด-19 มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผลลทัธ์ขา้งตน้ก็ยงัไม่สามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีเปล่ียนไปได้
หมดเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีน ามาศึกษานั้นไดแ้บ่งออกเป็นสองช่วงท่ีไม่ไดมี้ความคาบเก่ียวกนั แต่ในสภาวะจริงท่ี
เกิดข้ึนของ วิกฤตดงักล่าวยงัมีความซับซ้อน และ รายละเอียดอีกมาก หากสามารถน ารายละเอียดดงักล่าวมา
ประกอบงานวิจยัได ้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีช้ีแจงถึงการปรับตวัของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง 
จังหวดันครราชสีมา 

Factors Affecting the Interest in Electric Vehicle Purchase of Working-Age 
Consumers in Muang District Nakhon Ratchasima Province 

 

เพราพงศ์พันธ์ุ ณศีะนันท์1  และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Praopongphan Neesanant1 and Jaratchwahn Jantarat2 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ส่วนประสมทางการตลาด 2) การรับรู้ข่าวสาร 3) คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผล
ต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ 
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีอายรุะหว่าง 22-60 ปี จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร การเลือกจดจ าข่าวสาร 
และปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับทราบตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ การมีส่วนร่วมของตรา
สินคา้ มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า 
 
ค ำส ำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้ำ, ส่วนประสมกำรตลำด, กำรรับรู้ข่ำวสำร, คุณค่ำตรำสินค้ำ 
 

Abstract 
This research aimed to study 1)  marketing mix factors 2)  factors of news perception 3)  brand value factors 
affecting working-age consumer’s interest in electric vehicle purchase in Muang District Nakhon Ratchasima 
Province. With the sample group Working-age consumer’s in Muang District Nakhon Ratchasima, aged between 
22-60 years old. According to the study results, it was found that Product marketing mix factor Factors of news 
perception in choosing to pay attention to news Choosing to remember news And brand value factors in terms of 
brand awareness Brand quality awareness Brand involvement Affecting the interest in buying electric cars  
 
Keywords: Electric Vehicle, Marketing Mix, Perception, Brand Value 
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบนัพลงังานหลกัทัว่โลกมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงสวนทางกบัการใชพ้ลงังานของโลกท่ีมีอตัราสูงข้ึน 

โดยน ้ามนัเช้ือเพลิง ถือเป็นพลงังานท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัท่ีสองคือก๊าซธรรมชาติ รองลงมาคือ
ถ่านหิน จากการคาดการณ์ของกระทรวงพลงังานประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2563 ทัว่โลกจะมีสดัส่วนการใช้
น ้ ามนัอยู่ท่ีร้อยละ 37 ซ่ึงหากโลกยงัคงมีการใชพ้ลงังานฟอสซิลในอตัราท่ีสูงเช่นในปัจจุบนั และถา้หากไม่มีการ
คน้หาแหล่งผลิตพลงังานเพ่ิมเติม เราจะมีน ้ามนัใชไ้ดอี้กประมาณ 30 ปี พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกจึง
เป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนและถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้วิกฤตพลงังานมีทางออกใน
ปัจจุบนัก๊าซธรรมชาติและพลงังานงานหมุนเวียนมีอตัราการใชท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ (pea-encom, 2560) 

ปัจจุบนัน้ี ในประเทศไทยเองก็เร่ิมมีการเพ่ิมจ านวนของผูใ้ชร้ถยนตพ์ลงัไฟฟ้ามากข้ึนกว่าเม่ือก่อน โดยสามารถ
ขบัไปไดไ้กลมากข้ึน อีกทั้งยงัมีแนวโนม้ว่าจะราคาของรถยนตไ์ฟฟ้าจะสามารถลดลงไดอี้กในอนาคต เช่นเดียวกบั
สถานีชาร์จไฟฟ้าซ่ึงก าลงัทยอยติดตั้งเพ่ิมในประเทศไทย ทว่าการเดินทางไกลเกินกว่า 300 กิโลเมตรหรือเดิน
ทางไกลไปต่างจงัหวดัก็ยงัไม่สามารถท าไดโ้ดยการชาร์จเพียงคร้ังเดียว (Medium, 2562) 

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูใ้ชร้ถยนต์กนัอยา่งแพร่หลาย มีสถิติท่ีส าคญัคือจ านวนยานยนตท่ี์จด
ทะเบียนตามพระราชบญัญติัรถยนต์ปี พ .ศ.2555-2563 ประเภทรถใหม่ (ป้ายแดง) โดยท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจะเห็นไดจ้ากปี พ.ศ.2555 ท่ีมีจ านวนรถยนตท่ี์จดทะเบียน 20,577 คนัจนถึงปี พ.ศ.2563 มีรถท่ีจดทะเบียน 
10,886 คนัซ่ึงลดลงมากถึง 9,691 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2563) อนัเป็นผลมาจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน
จากปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม ปัญหารถติดในตวัเมืองจังหวดันครราชสีมา และในปี 2563 น้ีมีข่าวท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ให้ความสนใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้านัน่ก็คือประเทศจีนไดมี้การเปิดตวัแบ
รนด์รถยนต์ไฟฟ้าข้ึนมาหลากหลายแบรนด์ ท าให้การซ้ือรถยนต์สันดาปหยุดชะงกัเพ่ือรอการน าเขา้ของรถยนต์
ไฟฟ้าจากประเทศจีนในอนาคต ซ่ึงรถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษส่ิงแวดลอ้มรวมถึงอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง จากปัญหาดงักล่าว รถยนตไ์ฟฟ้านั้น น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ท่ี
ตอ้งการรถยนตท่ี์มีนวตักรรมใหม่ ประหยดัพลงังานเพ่ือช่วยลดค่าใชจ่้ายและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนเห็นไดว้่ายงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี และยงัไม่มี
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าในจงัหวดันครราชสีมาในแง่ของความสนใจซ้ือ เน่ืองจากความสนใจซ้ือนั้น
เป็นฐานน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ผูวิ้จยัจึงไดน้ าตวัแปรขา้งตน้มาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสนใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้า 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 3) เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อ
ความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยหวงัว่าผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการทีท าธุรกิจยานยนตน์ าไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2552 และอดุลยจ์าตุรงคกุล, 2552) อธิบายแนวคิด ของคอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler  
Philip) ว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P’s) ว่าเป็นเคร่ืองมือในการจ าหน่ายบริการ
ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าส่วนประสมการตลาด 

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หมาย ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
ถูกน าเสนอสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 2) ปัจจยัดา้นราคา หมายถึง ตน้ทุนของสินค้าท่ีลูกค้า
ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ 3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการท างาน
ท่ีจะท าให้สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาด 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการส่ือสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจ 5) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง 
การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นไดเ้ช่นการสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี
ขององค์กร 6) ปัจจัยด้านบุคลากร  หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ทั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้งลูกค้า
บุคลากรท่ีจาหน่ายและบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขาย 7) ปัจจยัดา้นกระบวนการ  หมายถึง ระเบียบวิธี กลไก และ
การเคล่ือนยา้ยของกิจกรรม 

โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน ้ าหนักท่ี
ปัจจยัใดมากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

แคลปเปอร์ (Klapper, 1990, อา้งถึงใน อรสา ปานขาว, 2550) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารเป็นกระบวนการการเลือก
รับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองโดยแต่ละบุคคล การกลัน่กรองข่าวสารสามารถกลัน่กรอง
ไดท้ั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) การเปิดรับ คือ บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารท่ีต่างกัน
ออกไป 2) การเลือกให้ความสนใจ คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารโดยเลือกตามความสนใจ เพ่ือไปสนบัสนุนทศันคติ
เดิมท่ีมีอยู ่3) การเลือกรับรู้และตีความ คือ เม่ือบุคคลเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ บางคร้ังผูรั้บอาจไม่ไดตี้ความข่าวสาร
นั้นเหมือนท่ีผูส่้งสารจะส่ือออกไป 4) การเลือกจดจ า คือ บุคคลเลือกจดจ าเฉพาะข่าวสารท่ีตรงกบัความ 

(รณชยั ตนัตระกูล, 2550) ธุรกิจจึงใชก้ารก าหนดตราสินคา้เป็นเคร่ืองมือในการจ าแนกสินค้าของตนออกจากคู่
แข่งขนั ตราสินคา้จะมีความเก่ียวพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุดของธุรกิจก็ว่าได ้  

มูลค่าคุณค่าตราสินคา้ คือการท่ีตราสินคา้ให้คุณประโยชน์คุณค่า และมูลค่าแก่ธุรกิจโดยท าให้ผูบ้ริโภคยอมรับ 
จดจ า ท าให้ตราสินคา้นั้นเกิดมูลค่าข้ึนมา กล่าวไดว้่าเป็นประโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกบัช่ือตราสินคา้ซ่ึงเพ่ิมคุณค่าให้แก่
ผลิตภณัฑน์ั้น โดยคุณค่ามูลค่าตราสินคา้มีดงัน้ี 1) การรับทราบตราสินคา้ คือ การรับรู้แบรนด ์หรือเป็นการสร้างรับรู้
ต่อแบรนด์ ผ่านการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จัก 2) ความภกัดีต่อตราสินค้า คือ การท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือหรือเลือกใชเ้ฉพาะตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงเท่านั้น 3) การไดรั้บรู้ถึงคุณภาพตราสินคา้ คือ เป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 4) การมีส่วนร่วมของ
ตราสินคา้ คือ คุณค่าตราสินคา้ยงัเก่ียวของกบัการสร้างส่วนร่วมของตราสินคา้ เป็นทศันคติเชิงบวกภายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู ้บริโภควัยท างานในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีมีอายรุะหว่าง 22-60 ปี โดยผูวิ้จยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะแจกแบบสอบถาม
เฉพาะผูบ้ริโภควยัท างานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดย
การส่งลิงค์แบบสอบถามให้ผูบ้ริโภควยัท างานช่วยตอบแบบสอบถามโดยตรงผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมิเดีย  
ส่วนในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย Independent Sample T-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 53.3) มีอายุระหว่าง 22-30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 52.8) เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง (คิดเป็นร้อยละ 47.8) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.8 ) สถานภาพโสด (คิด
เป็นร้อยละ 63.7) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด Mean Std. แปลค่า 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.33 .630 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.13 .848 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09 .872 เห็นดว้ย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.21 .810 มากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากร 4.25 .715 มากท่ีสุด 
ดา้นองคป์ระกอบทางกาย 4.17 .726 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.23 .716 มากท่ีสุด 

รวม 4.20 .759 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (Mean = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (Mean = 4.33) ส่วน
อนัดบัสุดทา้ยยคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Mean = 4.09) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของการรับรู้ข่าวสาร 
การรับรู้ข่าวสาร Mean Std. แปลค่า 

ดา้นการเปิดรับข่าวสาร 4.03 .805 มาก 
ดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร 4.13 .716 มาก 
ดา้นการเลือกรับรู้และตีความข่าวสาร 4.06 .717 มาก 
ดา้นการเลือกจดจ าข่าวสาร 3.98 .722 มาก 

รวม 4.05 0.740 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(Mean = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นการเลือกให้ความสนใจ
ข่าวสาร (Mean = 4.13) ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นการเลือกจดจ าข่าวสาร (Mean = 3.98) 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของคุณค่าตราสินคา้ 

คุณค่าตราสินค้า Mean Std. แปลค่า 
ดา้นการรับทราบตราสินคา้ 4.25 .742 มากท่ีสุด 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 3.98 .773 มาก 
ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ 4.07 .761 มาก 
ดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินคา้ 4.09 .761 มาก 

รวม 4.09 .759 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(Mean = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการรับทราบตราสินคา้ 
(Mean = 4.25) ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Mean = 3.98) 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 89.002 7 12.715 31.342 0.000 
ภายในกลุ่ม 159.025 392 0.406   
รวม 248.027 399    

 
จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยดา้นส่วน

ประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 135.652 4 33..913 119.204 0.000 
ภายในกลุ่ม 112.375 395 0.284   
รวม 248.027 399    

 
จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 126.367 4 31.592 102.571 0.000 
ภายในกลุ่ม 121.660 395 0.308   
รวม 248.027 399    

 
จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าตรา

สินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

ส่วนประสมการตลาด B Beta t Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ์ .448 .358 4.787 .000* 
ดา้นราคา .098 .105 1.093 .275 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -.128 -.141 -1.566 .118 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -.049 -.051 -.502 .616 
ดา้นบุคลากร .096 .087 .883 .378 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .108 .099 1.126 .261 
ดา้นกระบวนการ .202 .184 1.903 .058 

 
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความสนใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

การรับรู้ข่าวสาร B Beta t Sig. 
ดา้นการเปิดรับข่าวสาร -.084 .062 -1.354 .176 
ดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร .440 .081 5.435 .000* 
ดา้นการเลือกรับรู้และตีความข่าวสาร -.074 .068 1.095 .274 
ดา้นการเลือกจดจ าข่าวสาร -.436 .066 6.634 .000* 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการเปิดรับข่าวสาร และดา้นการเลือก
จดจ าข่าวสาร มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

คุณค่าตราสินค้า B Beta t Sig. 
ดา้นการรับทราบตราสินคา้ .164 .154 2.414 .016* 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ .036 .036 .478 .633 
ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ .330 .318 3.802 .000* 
ดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินคา้ .261 .252 3.118 .002* 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นปัจจยัปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับทราบตราสินคา้ ดา้นการ
รับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า และด้านการมีส่วนร่วมของตราสินค้า มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

อภปิรายผล 
 

งานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานใน

อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้ง
ในเร่ืองของ รถยนตไ์ฟฟ้ามีความสวยงามในการออกแบบรูปทรง รถยนตไ์ฟฟ้ามีการประหยดัพลงังาน และรถยนต์
ไฟฟ้าตอ้งไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุพนัธ์ ยาชมภู (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เม่ือมองภาพรวมกับ
ราคาและความปลอดภยั จะส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี แสดงให้เห็นว่าลูกคา้
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ให้ความส าคญัในด้านการออกแบบรูปลกัษณ์ทั้งภายนอกและภายในให้มีความสวยงามและปลอดภยัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและสามารถใช้งานได้จริง ดงันั้นปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์จึงมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2. ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภค
วยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
ทั้งในเร่ืองของการรับฟังข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า ความสนใจเก่ียวกบัรถยนต์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วศิน สันหกรณ์ (2557) ท่ีศึกษาลกัษณะทางประชากรพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การซ้ืออะไหล่ประดบัยนตใ์นสินคา้ประเภทหลอดไฟหน้ารถยนต ์พบว่า ความถ่ีในการอ่านนิตยสารการหาขอ้มูล
ใน Website ความถ่ีในการเข้าชม Website มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าประดบัยนต์ประเภทหลอดไฟ
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นปัจจยัดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสารมีผลต่อความสนใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3. ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการเลือกจดจ าข่าวสาร มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้งในเร่ือง
ของการมีความรู้ในเร่ืองของรถยนต ์ท าให้การศึกษาขอ้มูลรถยนตไ์ฟฟ้าไดง่้ายข้ึน การใชป้ระสบการณ์ในอดีตใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลรถยนต์ไฟฟ้า และการเปรียบเทียบขอ้เสนอหรือส่วนลดระหว่างแต่ละตราสินคา้อยู่เสมอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทิตย ์อุทยั (2557) ท่ีไดศึ้กษาเน้ือหาของโฆษณารถยนต์ผ่านส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์รถยนต์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาของโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์
รองลงมาคือดา้นแรงจูงใจให้เกิดการซ้ือมีความคิดเห็นในระดบัมากโดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเด็น ดงันั้น
ปัจจยัดา้นการจดจ าข่าวสารมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

4. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับทราบตราสินคา้ มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.016 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้งในเร่ือง
ของตราสินคา้ของรถยนตไ์ฟฟ้ามีอิทธิพลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือถือในคุณภาพของสินคา้ ตราสินคา้ของรถยนตไ์ฟฟ้า
ท่ีท่านสนใจซ้ือมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาปรับปรุงการผลิตสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของพิทยาภรณ์ 
วงษ์กิตติวฒัน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า โดยขอ้ท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดคือ รถยนต์ไฟฟ้ามีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ท าให้มัน่ใจในตวัสินค้าเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ 
ประสิทธิภาพการท างานของรถยนตไ์ฟฟ้าในตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบท าให้มีความมัน่ใจในตวัสินคา้ ดงันั้นปัจจยัการ
รับทราบตราสินคา้มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

5. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 ทั้งในเร่ืองของความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าเพราะช่ืนชอบต่อตราสินคา้ ตราสินคา้ความเป็นสากลง่ายต่อการ
จดจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวี เผือกเชาไวย ์(2559) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ระหว่างรถยนต์ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อนิสสันกบัยี่ห้อซูซูกิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ขอ้มูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของรถยนต์ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อนิสสัน ดา้นภาพลกัษณ์
เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตรา
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สินค้า โดยภาพรวมในระดบัมาก ดงันั้นปัจจัยด้านการได้รับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้ามีผลต่อความสนใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

6. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินคา้ มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยั
ท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้ง
ในเร่ืองของตราสินคา้ของรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีท่านสนใจซ้ือมีลกัษณะโดดเด่นกว่าตราสินคา้อ่ืน และมีการติดตามขอ้มูล
ข่าวสารของตราสินคา้ของรถยนต์ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ของตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภวิชญ์ ยอด
น ้ าค า (2559) ได้ศึกษา ผลกระทบจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อความรู้ในตราสินค้า 
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือซ ้ า : การศึกษาตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในประเทศ
ไทย พบว่า eWOM ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญั การรับรู้ตราสินคา้ส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัในภาพรวม ดงันั้นปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินคา้มีผลต่อความ
สนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2. ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
3. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร และดา้น
การเลือกจดจ าข่าวสาร ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินค้าด้านการรับทราบตราสินค้า ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของตรา
สินคา้ และดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัน้ีท าการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร และปัจจยัคุณค่าตราสินค้าท่ีมี

ผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และบอกถึงระดบั
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัว่ามีผลต่อความสนใจซ้ือมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจากการท าวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
สนใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าในจงัหวดันครราชสีมาจะค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในดา้นการ
ออกแบบรูปทรง การรับประกนัคุณภาพ และการประหยดัพลงังานของรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถ น า
ผลไปพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ต่อมาเป็นปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารในดา้น
การเลือกให้ความสนใจข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคมีความสนใจเก่ียวกับรถยนต์ไฟฟ้า และผูบ้ริโภคยงัมีแรงจูงใจใน
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การศึกษาขอ้มูลรถยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจยัน้ีจะเห็นไดว้่าถา้ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า
มาก ก็จะยิ่งท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ามากข้ึน และยงัสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมการรับรู้ข่าวสาร
ไดด้ว้ยการลงขอ้มูลรถยนต์ไฟฟ้าในอินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน ปัจจยัสุดทา้ยคือปัจจยัคุณค่าตราสินค้าในด้านการ
รับทราบตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคคิดว่า ตราสินคา้ของรถยนตไ์ฟฟ้ามีอิทธิพลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในคุณภาพ
ของตราสินคา้ ในส่วนน้ีถา้เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงก็จะท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในตวัสินคา้มากข้ึน ทางบริษทัก็
ควรจะรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา้นั้นต่อไป ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความช่ืน
ชอบตราสินค้ารถยนต์ไฟฟ้า ในส่วนน้ีผู ้บริโภคอาจทราบคุณภาพของสินค้าในแต่ละตราสินค้า แต่ถ้า
ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาคุณภาพสินคา้ให้เทียบเท่าหรือดีกว่าไดก้็จะท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าไดแ้ละตราสินคา้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนั้นง่ายต่อการจดจ า ตราสินคา้นั้นผูป้ระกอบการไม่ควรจะออกแบบให้
ยุง่ยากต่อการจดจ า เพราะอาจท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าลกัษณะตราสินคา้ไม่ได ้และดา้นการมีส่วนร่วมของตราสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคคิดว่าตราสินคา้ของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีสนใจซ้ือนั้นเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่โลก การพฒันาสินคา้ให้
เป็นท่ีนิยมไปทัว่โลกได้ก็จะต้องมีการพฒันาสินค้าให้มีมาตรฐานในทุกๆด้าน และสามารถรักษามาตรฐาน
เหล่านั้นไวไ้ด ้ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคทัว่โลกกล่าวถึงสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้นๆได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน า
ผลวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตได ้

 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการส ารวจตวัอย่าง เป็นการรวบรวมจากการท าแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  า

การตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือแลว้ แต่ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นอาจจะมีขอ้จ ากดัในบางส่วนเน่ืองจากเป็น
ขอ้มูลในแบบสอบถามเท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลเชิงลึกอาจตอ้งใชจ้ากการสงัเกตหรือการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม  
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การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ยอดขายของธุรกจิฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ CooLife  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Sales Increasing strategies for CooLife Film 
 

แพรวพรรณ ราชญาณ1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Praewpan Ratchayan and Anuchat Chamchong 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายของธุรกิจฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์CooLife ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการสร้างกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายในกบัธุรกิจฟิล์มกรอง
แสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากประชากรโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคลากรบริษทั ทั้งหมด 
5 คน และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 89 ชุด ภายใตท้ฤษฎี SWOT Analysis ส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ทฤษฎีแรงกดดนั (Five Forces Model) ทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ระหว่างเดือน
ธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ฟิล์ม
กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เน่ืองจากไม่มีการโฆษณาสินค้าให้
เป็นท่ีรู้จกั การส่งเสริมการตลาดท่ียงัไม่เป็นท่ีสนใจของกลุ่มลูกคา้ อีกทั้งยงัมีสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ี
สูง จึงส่งผลให้ยอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกใชก้ลยทุธ์แกปั้ญหาจากการถ่วงน ้ าหนกัตามความส าคญัของปัจจยัท่ีใชเ้ลือกแนวทางแก้ปัญหา 
พบว่า กลยุทธ์การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) และกลยุทธ์การใช้พนกังานขาย (Personal Strategy) ทั้งสอง 
กลยุทธ์น้ีจะช่วยให้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ แบรนด์ CooLife เป็นท่ีรู้จัก ยอดขายเพ่ิมข้ึน อีกทั้ งยงัช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวอีกดว้ย 
 
ค ำส ำคัญ: ยอดขำยลดลง, เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 

Abstract 
This study was conducted independently to formulate a strategy to boost the sales of CooLife's car window film. 
A primary data collection was gathered from interviews with five company personnel and 89 questionnaires using 
the SWOT Analysis, the 7P's Marketing Mix, Five- Forces Model and TOWS Matrix Theory. The data was 
collected between December 2020 and January 2021 
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A secondary data collection based on the concept, theories and related literatures has showed that the CooLife tint 
film is not well known to the target customers due to the lack of advertisement, lacklustre marketing promotions 
and intense market competition, resulting in the continued decline of sales.  
Therefore, the researcher has chosen to use a strategy to solve the problem by weighting the importance of the 
factors to find the right solution.  
It was discovered that brand awareness and personal strategies will be instrumental to making the CooLife a better 
known brand, lifting its sales and enhancing the long-term increase competitive as well. 
 
Keywords: Sales drop, Increase competitiveness 
 

1.บทน า  
 

บริษทั ไททนัอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นโรงงานผลิตฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ท่ีน าเขา้จากประเทศจีน และ
ก าลงัเขา้สู่ตลาดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์ ท่ีมีสภาพการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ไดอ้อกแบบตราสินคา้ท่ีมีช่ือว่า CooLife 
เป็นตราสินคา้ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เน่ืองจากสินคา้ท่ีเพ่ิงเขา้สู่ตลาดอุตสาหกรรมฟิล์ม
กรองแสงติดรถยนต์ ซ่ึงปัจจุบนัมีสภาพการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง เพราะมีตราสินคา้ใหม่ท่ีออกตลาดอย่างต่อเน่ือง  
ท าให้ผูบ้ริโภคสบัสนหรือไม่รับรู้ถึงคุณภาพของฟิลม์กรองแสง ไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้  

ในปัจจุบนัฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีร้อน จึงท าให้ฟิล์ม
กรองแสงติดรถยนต์ มีสภาพการแข่งขนัท่ีสูง ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ แบรนด์ CooLife ไม่มีการโฆษณาสินคา้ 
หรือการส่งเสริมการตลาดให้ผูบ้ริโภครู้จกั ส่งผลให้มียอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

ดงันั้น อุตสาหกรรมผลิตฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มีสภาพการแข่งขนัท่ีสูงมากท าให้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 
แบรนด์ CooLife ไดรั้บผลกระทบในดา้นต่างๆ ท าให้ยอดขายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ แบรนด์ CooLife ลดลง
อย่างต่อเน่ือง และไม่มีการโฆษณาสินคา้ให้เป็นรู้จกัของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่งเสริมการขายท่ียงัไม่เป็นท่ี
สนใจของกลุ่มลูกคา้ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ บริษทั ไททนัอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด (ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s) เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของ บริษทั ไททนั

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตและเน้ือหาในการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ

แข่งขนัและเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของฟิลม์กรองติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 
2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มร้านคา้ผูป้ระกอบการ (B2B) 
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3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การส ารวจกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ช่วงเวลา เดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือให้องคก์รน าไปศึกษาเป็นแนวทางในการกระตุน้ยอดขายและเพ่ือให้เกิดผลประกอบการสูงสุด 
2. สามารถน าข้อมูลวิจัยน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการแข่งขนัอุตสาหกรรมของฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์ท่ีมี

สภาพการแข่งขนัสูงและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

 
นนัทิยา หุตานุวตัร (2544) ไดอ้ธิบายถึง เคร่ืองมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไวว้่า เป็นค ายอ่ มาจาก Strengths, 

Weaknesses , Opportunities and Threats ซ่ึงให้ความหมายไวด้งัน้ี S-Strengths คือ จุดแข็ง W-Weaknesses คือ จุดอ่อน 
O-Opportunities คือ โอกาส T-Threats คือ อุปสรรค  

สมยศ นาวีการ (2551) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ SWOT Analysis ไวว้่า เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของธุรกิจ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  

อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey,1960) ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพ่ือช่วย
ให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ และน าไปพฒันาปรับปรุงองค์กรตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูร่อดขององคก์ร ประกอบไปดว้ย S-จุดแขง็ W-จุดอ่อน O-โอกาส T-อุปสรรค 

 

2.2 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้หลัก 7Ps 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นแนวคิดส าหรับธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบั
กลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงในหนงัสือการบริหารหารตลาดยุคใหม่ ไดแ้บ่งล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือโดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน หรือ 7Ps 

Philip Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด
ท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร (7Ps) ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) Place (ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย) Promotion (การส่งเสริมการตลาด) People (บุคคล) Physical Evidence (ลกัษณะทางกายภาพ) Process 
(กระบวนการ) 

 

2.3 ทฤษฎีแรงกดดัน (Five Forces Model) 
 

Michael E.Potter (1979) ให้ค าจ ากดัความไวว้่า เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์แรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก 5 ประการ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ อ  านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ อ  านาจการต่อรองของผูข้าย ภยั
คุกคามจากผูเ้ขา้ใหม่ สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน 
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2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 
Boston Consulting (1986) ได้อธิบายว่า เป็นเคร่ืองมือการสร้างกลยุทธ์ท่ีน าข้อมูลจากการวิเคราะห์  SWOT 

Analysis โดยการน า จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาสร้างกลยุทธ์ไดใ้น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์
เชิงรับ กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิงป้องกนั 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
ประเสริฐ ขอมธิดา (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของโรงแรม

สวนดุสิตเพลส : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดว้ยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบต่อการด าเนินงานดว้ยการตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของผูท่ี้มาใชบ้ริการงานจดั
เล้ียงประชุมสมัมนา เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคลิกภาพ ราคาค่าใชจ่้าย การใชผ้ลิตภณัฑ ์วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจงานจดัเล้ียงประชุมสัมมนา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาผลิตภณัฑเ์ก่าท่ีมีอยูโ่ดยการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั และสามารถรองรับต่อความตอ้งการส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้และหาช่องทางการจดัจ าหน่าย การบริการให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัและเป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตและความย ัง่ยืนของ
องคก์ร 

มณีวรรณ ช่วยเตม็ (2550) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขนัของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลยทุธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขนัของหนงัสือพิมพโ์พสต์ทูเดย ์
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จาก
ผูบ้ริหารของบริษทัโพสต ์ทูเดย ์พบับิชชิง จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยใ์ห้ความส าคญั
กับส่วนประสมทางการตลาดอย่างมาก ท าให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถแข่งขนักับ
หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบัอ่ืนได ้

มณัฑรพ สุริยะปฐมธนกร (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือฟิลม์กรอง
แสงติดรถยนต์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ไดแ้ก่ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมใน
การเลือกซ้ือฟิลม์กรองแสงติดรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือฟิล์มกรองแสงติด
รถยนต์ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และ รายได ้งานวิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อความพึง
พอใจในการเลือกซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือฟิล์มกรองแสงติด
รถยนต ์โดยเลือกใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ รายได ้โดย
ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ท่ีพกัอาศยัท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ชุด 

วาสนา อินทะแสง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้า การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
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ลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั 2 ประการ ดงัน้ี (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจ
ความงาม (คลินิกเสริมความงาม) ในปัจจุบนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือและความภกัดีในการให้บริการของคลินิกเสริม
ความงามในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและความภกัดีในการให้บริการของคลินิกเสริมความงามในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ ท าการเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถาม 

อรจิรา แซ่เม่ง (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจฟิลม์กรองแสงติดรถยนต์ Lamina ของประชากรใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชฟิ้ล์มกรองแสงติดรถยนต์ Lamina 
ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดฟิล์มกรองแสงติด
รถยนต์ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพละปริมณฑล โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
คือ สถิติเชิงพรรณนา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง เชิงคุณภาพผูวิ้จยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนฝ่ายขายของบริษทัซ่ึงมีทั้งหมด 5 ท่าน 
และเซลล์ว่ิงบางราย เชิงปริมาณผูวิ้จยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนกลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีซ้ือฟิลม์กรองแสง
ติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ราบขนาดจ านวนประชากร จ านวน 115 ร้านคา้ จึง
ใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างค าถามท่ีตั้งค าถามไวล้่วงหน้า การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 89 ชุด จากนั้นผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัภายใน-ภายนอกองค์กร (5 Force Model) วิเคราะห์ 
SWOT และน ามาก าหนดกลยทุธ์ TOWS Matrix จากนั้นผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลมาสร้างทางเลือกก าหนดกลยทุธ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เชิงคุณภาพ จ านวนประชากร พนกังานฝ่ายขาย จ านวน 5 ท่าน เชิงปริมาณ จ านวน
ประชากร ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ขายฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์จ านวน 89 ร้านคา้ ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบ
สมัภาษณ์ ผูวิ้จยัจะน ามาถอดเทปสัมภาษณ์ เพ่ือสรุปประเดน็ใจความส าคญั ตามวตัถุประสงคข์องผูวิ้จยั เพ่ือน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด (7P’s) ทฤษฎีแรงกดดนั (5 Force Model) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) มาสร้างกลยุทธ์ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดทางเลือกถ่วงน ้ าหนกั ตรวจสอบขอ้มูล และ
หาขอ้สรุปของงานวิจยัคร้ังน้ี ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความ
ครบถว้นของแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ เชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์พนกังานขายของบริษทั ผูวิ้จยัไดถ้อดเทปและวิเคราะห์
สรุปประเดน็ใจความส าคญั เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล SWOT Analysis โดยมีจุดแขง็ คือ บริษทัไดน้ าเขา้ฟิล์มจาก โรงงาน 
Out Source จากประเทศจีน โดยตรง จึงท าให้ไม่ตอ้งผลิตสินคา้เอง และไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า
กว่าคู่แข่ง จุดอ่อน คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการขายให้เป็นท่ีสนใจหรือดึงดูดกลุ่มลูกค้า 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1773 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

โอกาส คือ สภาพอากาศประเทศไทยท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูง  ท าให้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มรถยนต์มากข้ึน อุปสรรค คือ 
สถานการณ์โควิดปัจจุบนัส่งผลให้กลุ่มร้านคา้บางเจ้าตอ้งปิด หรือยกเลิกกิจการ ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ของบริษทัลดลง
อยา่งต่อเน่ือง เชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ผูวิ้จยัพบว่าเพศของ
ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพศชาย ดา้นอาย ุผูวิ้จยัพบว่าอายุของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่วง
อาย ุ23-33 ปี ดา้นรายไดร้้านคา้ต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือช่วง 30,001-50,000 บาท แบบสอบถาม
ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์แบรนด์ 
CooLife ผ่านช่องทางใด ผูวิ้จยัพบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ แบรนด์ CooLife ของ
ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ พนกังานขาย ผูต้อบแบบสอบถามเหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 
แบรนด์ CooLife ผู ้วิจัยพบว่าอิทธิพลต่อตัดสินใจซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ แบรนด์ CooLife ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามเคยซ้ือฟิล์มเซรามิค 30 เมตร/มว้นในราคาเท่าใด 
ผูวิ้จยัพบว่าท่านเคยซ้ือฟิล์มเซรามิค 30 เมตร/มว้น ในราคาเท่าใด มากท่ีสุด คือ 8,001-13,000 บาท แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลการวดัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife อยูใ่นระดบัพึงพอใจ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้กณฑถ์่วงน ้ าหนกัเพ่ือตดัสินใจในการเลือกกลยุทธ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาให้ยอดขายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน โดยพบว่าทางเลือก
ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) และ แนวทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์
การใชพ้นกังานขาย (Personal Strategy) ซ่ึงมีการควบคุมและการประเมินผลของกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงการควบคุมและการประเมินผลของกลยทุธก์ารรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) 

ช่ือกลยุทธ์ กลยุทธ์การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 

วตัถุประสงค์ 
(Objective) 

1.เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้ถึงตราสินคา้และเกิดภาพจ าตราสินคา้ 
2.เพ่ือโฆษณาส่งเสริมการขายใหก้บัฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด์ CooLife 
3.เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้กบัฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 
4.เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัฟิลม์กรองแสงติดรถยนต์  
แบรนด ์CooLife ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ตวัช้ีวดั (KPI) 1.จ านวนเขา้ถึงในเฟสบุค๊แฟนเพจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2.จ านวนท่ีลูกคา้ให้ความสนใจสินคา้ในแต่ละโพส 
3.จ านวนลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุค๊แฟนเพจ 

เป้าหมาย (Target) 1.เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 
2.เพ่ือให้ลูกคา้ติดต่อส่ือสาร และเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย สะดวกต่อการสั่งซ้ือ 
3.เพ่ือให้ลูกคา้เกิดภาพจ าตราสินคา้ 

กจิกรรม (Activities) 1. ฝ่ายขายออนไลน์ สร้างเพจ Facebook หรือเวบ็ไซต ์ของฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด์ 
CooLife  
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ตารางที่ 1 แสดงการควบคุมและการประเมินผลของกลยทุธก์ารรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) (ต่อ) 
ช่ือกลยุทธ์ กลยุทธ์การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 

 2. ท า Infographic ของสินคา้แบรนด ์CooLife เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้ และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
สินคา้และบริการของแบรนด ์
3. โพสสินคา้ของฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife พร้อมบอกคุณสมบติัของเน้ือ
ฟิลม์ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งละเอียด 
4. พนกังานขาย แจกแคตตาล็อคสินคา้ แจง้โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอยูเ่สมอ มีการจดั
กิจกรรมให้ลูกเพจไดมี้ส่วนร่วม อพัเดตสินคา้ใหม่ หรือรีวิวการติดตั้งสินคา้ 

การควบคุมด้าน
การเงิน (Financial 

controls) 

จดัการประชุมพนกังานขาย เร่ืองการตั้งงบประมาณเพ่ือโปรโมทฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบ
รนด ์CooLife ผา่น Facebook แฟนเพจ และด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้6 เดือน รวม
งบประมาณทั้งหมด 38,000 บาท  

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ฝ่ายขายออนไลน ์

 
ตารางที่ 2 แสดงการควบคุมและการประเมินผลของกลยทุธก์ารใชพ้นกังานขาย (Personal Strategy) 

ช่ือกลยุทธ์ กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) 

วตัถุประสงค์ 
(Objective) 

1.เพ่ือให้ลกูคา้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2.เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 
3.เพ่ือให้ลกูคา้ไดรั้บรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
4.เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้กบัฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 

ตวัช้ีวดั (KPI) 1.ยอดขายของฟิลม์กรองแสงติดรถยนต์ แบรนด ์CooLife 

เป้าหมาย (Target) 1.เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife 
2.เพ่ือให้ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
อยา่งทัว่ถึง 
3.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

กิจกรรม 
(Activities) 

1.พนกังานขายตอ้งแจง้โปรโมชัน่ สิทธิพิเศษท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือซ้ือฟิลม์กรองแสงติด
รถยนต ์แบรนด ์CooLife  
2.หลงัจากนั้นพนกังานขายแจกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรืออุปกรณ์ท่ีตกแต่งร้านคา้แก่
ลูกคา้ เช่น แบรนเนอร์ เกรียงรีดฟิลม์ สต๊ิกเกอร์ห้ามเล่ือน เป็นตน้ 

การควบคุมด้าน
การเงนิ (Financial 

controls) 

จดัการประชุมพนกังานขาย เร่ืองการส่งเสริมการขายให้แก่ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์ 
แบรนด ์CooLife และด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้12 เดือน รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 300,000 บาท  

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชีการเงิน และ ฝ่ายขาย 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาว่าฟิล์มกรองแสงติดรถยนต ์แบรนด ์CooLife  ไม่มีการโฆษณาสินค้าให้
เป็นท่ีรู้จกั ลูกคา้ไม่รับรู้ตราสินคา้ และคุณสมบติัของสินคา้ในแต่ละชนิด และการส่งเสริมการตลาดท่ียงัไม่เป็นท่ี
สนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะ องค์กรควรให้ความส าคญักลุ่ม
ลูกค้า End User ด้วยเน่ืองจากลูกค้ากลุ่มน้ียงัไม่รู้จกัแบรนด์ CooLifeผูป้ระกอบการร้านค้าจึงไม่เส่ียงท่ีจะลงทุน 
องค์กรควรสร้างความผูกพนัในตราสินคา้แก่ลูกคา้กลุ่ม End User โดยสร้างความประทบัใจในตราสินคา้ ให้ลูกคา้
กลุ่มน้ีได้เกิดภาพจ าตราสินค้า และถามหาแบรนด์ Coolifeเช่น การตกแต่งรถยนต์ให้กับกลุ่มลูกค้า End user 
สต๊ิกเกอร์ท่ีมีตราสินค้า แบรนด์ CooLife เป็นตน้ ขอ้จ ากดัในการศึกษา ขอ้มูลไม่เพียงพอเน่ืองจากพนักงานน้อย
ส่งผลให้ตอ้งสมัภาษณ์เซลลว่ิ์งบางรายเพ่ิมเติม ควรลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์กลุ่มลูกคา้ End User ดว้ย ไม่มีเวลาลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอ้มูลเอง เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิดท่ีส่งผลกระทบตอ้ร้านคา้ผูป้ระกอบการบางรายท่ีตอ้งปิดกิจการ และควรเก็บ
แบบสอบถามกลุ่มลูกคา้ End User เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบรนด ์
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการใน เขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัปรากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นรายได ้ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ไดแ้ก่ 
ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินค้า ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินค้า ดา้นความภกัดีต่อตราสินค้า  
ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัใช้ในการศึกษา
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นสมาชิก หรือเคยเป็นสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูวิ้จยัศึกษาเฉพาะ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จ้ิน แอ๊คทีฟ, วี ฟิตเนส, เจ็ท ฟิตเนส และ ฟิตเนสเซเว่น โดยผูวิ้จยัไดท้  าการ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 384 ชุด ผ่านทาง google forms จากนั้นกระจายแบบสอบถาม
ผ่านทาง Social network ต่างๆ  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ (2 มกราคม 2564- 15 กุมภาพนัธ์ 2564) สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน
ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ Indepentdent T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจ,ฟิตเนสเซ็นเตอร์,ประชำกรศำสตร์, ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร, คุณค่ำตรำสินค้ำ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study factors that a customer decision toward 5 Fitness Center in Bangkok 

city area that used to be or still active member of Fitness First, Virgin Active, Jetts Fitness, Fitness Seven or WE 
Fitness. In this research,we use factors demography including sex, age, education, income and other factors we 
use factors which insist of Marketing Mix of 7Ps –Product , Price, Place, Promotion, Process, People, Physical 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: violetbty@hotmail.com 
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2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
Lecturer, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 10400 
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and Presentation. We also looking into other factors such as Brand Equity Factor, including Brand Awareness, 
Perceived Quality, Brand Association, Brand Loyalty and Demographics Factor which include gender, age, 
educational and average income.This Research is quantitative research using survey method. Data was collected 
by google forms online questionnaire. We collected data through many Social network. The process of collecting 
data was from 2 January to 15 Febuary 2021. The data that we Obtained were analyzed with descriptive statistics 
including distribute frequency, Mean, Percentage and Standard deviation. Inferential statistics tested the 
hypothesis with Independent T-test, One-Way ANOVA analysis and the Multiple linear Regressions. 
 
Keywords: Buying Decision Process, Fitness Center, Demography, Marketing Mix (7Ps), Brand Equity. 
 

1. บทน า 
 
การมีสุขภาพดีมีร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เป็นท่ียอมรับกันอย่างดีว่า 

กระแสสังคมในปัจจุบนันั้นเปล่ียนแปลงไป คนไทยและทัว่โลกหันมาให้ความสนใจใน เร่ือง การดูแลสุขภาพและ
รักษารูปร่างของตนเองมากข้ึน  อีกทั้งส่ือสังคมในดา้นต่างๆ ให้ความสนใจในกระแส ฟิตแอนด์เฟิร์ม (Fit&Firm) จึง
ท าให้ตลาดธุรกิจสินค้าบริการในด้านท่ีเก่ียวกับสุขภาพมีการเติบโต และมีการแข่งขนัสูง ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีเขต 
กรุงเทพมหานคร มีฟิตเนสเซ็นเตอร์เปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก โดยการกระจายตวัส่วนใหญ่ของธุรกิจฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ รวมทั้ง สตูดิโอ ออกก าลงักายส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 340 ราย คิดเป็น 41.67% และ
มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตมากข้ึน จากการสืบคน้ของผูวิ้จยั จาก กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพานิชย ์พบว่า มูลค่าตลาดรวม
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีมูลค่าราว 8,056 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการตลาดทั้งหมดใน Pie chart ค านวณจาก 
รายได้จากการด าเนินงานของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ปี 2562 จะเห็นได้ว่า 5 แบรนด์หลกันั้น ครองตลาด 52% และมี
เปอร์เซ็นต์มากไปกว่าคร่ึงของ สัดส่วนการตลาดทั้งหมดโดยงานวิจยัช้ินน้ีจะเลือกศึกษาเฉพาะ 5 แบรนด์ท่ีเป็นเจ้า
ตลาดหลกัท่ีมีสาขายอ่ยหลายสาขาทัว่กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ฟิตเนสเฟิร์ส, เวอร์จ้ิน แอ๊คทีฟ, วี ฟิตเนส, เจ็ท ฟิตเนส 
และ ฟิตเนสเซเว่น  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพานิชย ์2562) 

ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการ เขต กรุงเทพมหานคร  
ผูวิ้จยัเลง็เห็นว่าจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนั ทั้งน้ีผลงานวิจยัสามารถน าไปใชก้ าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือตอบสนองให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
(อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2552) กล่าวว่า ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ (Demography) จะมี

องคป์ระกอบดงัน้ี เพศ อาย ุสถานภาพทางสังคม ขนาดและจ านวนสมาชิกของแต่ละครอบครัว ระดบัการศึกษาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์สามารถวดัประชากรเป็นสถิติจะช่วยให้ก าหนดกลุ่มตลาด
เป้าหมายได ้โดยมีปัจจยัดา้นประชากร 
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(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ 2552)  อา้งอิงถึง แนวคิด (Kotler, Philip 1997) ไวว้่า กลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P) ว่าเป็นเคร่ืองมือในการจ าหน่ายบริการผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่าง  ๆท่ีเรียกว่า 
ส่วนประสมการตลาด บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือสถานท่ี(Place)ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจยัดา้นการบริการ (Process) ปัจจยัดา้นบุคลากร(People) และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพันกัน และเท่าเทียมกันข้ึนอยู่กับ
ผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์โดยเนน้น ้าหนกัท่ีปัจจยัใดมากกว่า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

(สุดาพร กุณฑลบตัร 2557) คุณค่าตราสินคา้นั้นหมายถึงตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม การยอมรับจากผูบ้ริโภค เช่น
การรับรู้ถึงตราสินคา้ ความจงรักภกัดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้การยกย่องในดา้นคุณภาพ หากองค์กรสามารถสร้าง
ความแขง็แกร่งให้กบัคุณค่าผลิตภณัฑข์องตนไดก้็จะไดเ้ปรียบการแข่งขนั และเป็นผลดีอยา่งมาก โดยคุณค่าตราสินคา้
นั้น จะประกอบไปดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ การรับรู้ในคุณภาพ การเช่ือมโยงตราสินคา้ การจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  

(วุฒิ สุขเจริญ 2555) ไดก้ล่าวว่าขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค โดยจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มูล 3) การประเมิน
ทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคอาจขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้ขั้นตอนก่อน
หนา้น้ีก็ได ้ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ  
  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
 
(มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ 2558) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย

ขนาดใหญ่ (Fitness center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantative 
Research) โดยมีวิธีวิจยัเชิงส ารวจและมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการ
หรือ เคยใชบ้ริการสถานบริการออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ ฟิตเนส 
เฟิรส์ท, เวอร์จ้ิน แอ๊คทีฟ,  ทรู ฟิตเนส, วี ฟิตเนส จ านวน 422คน จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness center) ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปน้อยสามอนัดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ, ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ, ปัจจยัดา้นความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก โดยปัญหาในการใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center)  ทั้ง 4 แห่ง  โดยปัญหาส่วนใหญ่คือการท่ีสถานออกก าลงักายมีจ านวน
สมาชิกมากเกินไปท าให้ อุปกรณ์เครืองออกก าลงักายมีไม่เพียงพอ 

(จิรศกัด์ิ  ชาพรมมา 2560) ได้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิด
บริการ 24 ชัว่โมง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีรูปแบบวิจยัเชิงส ารวจ โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 424 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิด
ให้บริการ 24 ชัว่โมง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจากมากไป
น้อยสามอนัดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริการ การส่งเสริมการตลาด  และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้น
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การกระตุ้นให้ใช้บริการ ส่วนปัจจัยด้านกระแสนิยมและกลุ่มอ้างอิงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(อาทิตยา ดาวประทีป 2559) ไดศึ้กษา งานวิจยัเก่ียวกบั “การรับรู้ตราสินคา้ และ ผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บนส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางเกาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีมาก
ท่ีสุด  แบรนด์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ETUDE  โดยซ้ือผ่านช่องทาง Specialty Store ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
รับรู้ตราสินคา้และผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บนส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ศศินภา เลาหสินณรงค ์2557) ไดท้ าการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบั “คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท”้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
คือประชาชนท่ีใช ้สินคา้แบรนด์เนมแทแ้ละ อาศยัอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแทคุ้ณค่าตราสินคา้
แต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมแทข้องกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 0.536 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อสู้นคา้แบรนดเ์นมแทข้องกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 0.610 อยางม่ี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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กรอบแนวคดิพื้นฐานของงานวิจัย 
 

 
 
3. วธีิการศึกษา  

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นสมาชิก หรือเคยเป็นสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัศึกษาเฉพาะ ฟิตเนสเฟิร์สท, เวอร์จ้ิน แอ๊คทีฟ, เจ็ท ฟิตเนส, ฟิตเนสเซเว่น, วี ฟิตเนส  
(เน่ืองจากมีสดัส่วนการตลาดรวม เกินกว่าคร่ึงของส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมด จากการสืบคน้ของผูวิ้จยั) โดยผูวิ้จยัได้
ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Google Forms และท าการกระจายแบบสอบถามผา่นทาง 
Social Networkต่างๆ ไดท้  าการเก็บแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2564- 15 กุมภาพนัธ์ 2564  โดย
เก็บแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลองใชก้บั
ประชากรท่ีไม่ไดเ้ป็นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Pilot test) จ านวน 30 ชุด จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบความเข่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือ (Realiability Method) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) การหา
ความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’ s alpha coefficient)ท่ีค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.96 ซ่ึงถือไดว้่าอยูใ่นระดบัดี แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งได ้ 
 
 

ตวัแปรต้น 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-การศึกษา 
-รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
-ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
-ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
-ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
-ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
-ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 
-ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอ (Physical 
Evidence) 

 คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
-ตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) 
-คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) 
-ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand association) 
-ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ของผูใ้ชบ้ริการในเขต กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษา 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใชก้ารวิเคราะห์สมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์ Independent T-test กบัปัจจยัเพศ และ

ใชก้ารวิเคราะห์ One-way Anova กบั ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ค่า T-test 

ท่ีค  านวณไดจ้ากทั้งสองกลุ่ม มีค่า sig เท่ากบั 0.097 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดมี้การก าหนดไวคื้อ 
alpha  = 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.296 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัในการทดสอบท่ีได้มีการก าหนดไว้คือ alpha  = 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับ H0 แสดงว่าอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีแตกต่าง
กนั พบว่า ค่า F-test มีค่า sig เท่ากบั 0.326 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดมี้การก าหนดไวคื้อ Alpha = 
0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.915 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัในการทดสอบท่ีได้มีการก าหนดไว้คือ alpha  = 0.05 
ดงันั้นจึงยอมรับ H0 แสดงว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ จึงไดน้ าปัจจยัส่วน ประสม
การตลาดบริการ (7Ps) มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใชก้าร วิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบ Multiple Linear Regression เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัขา้ง ตน้ ผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.347 ซ่ึงหมายความว่าตวัแปรทั้ง 7 ปัจจยั 
สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการได้ร้อยละ 34.7 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 65.3 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจัยอ่ืนๆ  
สามารถอธิบายไดเ้ป็นรายดา้นดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
5 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากับ 0.678 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6  
ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นราคาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.026 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.037 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.876 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.151 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11 ท่ีแสดงผลว่าปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพผูใ้ห้บริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

การวิเคราะห์สมการถอถอยเชิงเส้น เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ จึงไดน้ าปัจจยัด้าน
คุณค่าตราสินคา้ มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบ Multiple Linear Regression เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้างต้น ผู ้วิจัยได้ก าหนดระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 เพ่ือไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณแบบ All Enter เปรียบเทียบกบัค่า sig ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.594 ซ่ึงหมายความว่าตวัแปรทั้ง 4 ปัจจยัสามารถ
อธิบายการตดัสินใจใชบ้ริการไดร้้อยละ 59.4 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 40.6 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืนๆ 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
12 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 13 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากับ 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4.2  
ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 14 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 14 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 15 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินค้า ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 15 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท าให้สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้งของสาขา เน่ืองจากผลงานวิจยับ่งช้ีว่า ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ เขต กรุงเทพมหานคร โดยความสะดวกสบาย
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ในการเดินทางไปใชบ้ริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัล าดบัตน้ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นหากผูป้ระกอบการมีไอเดียท่ีจะขยาย
สาขา จึงควรเปิดในห้างสรรพสินคา้หรือ อาคารส านกังานขนาดใหญ่ท่ีติดเส้นรถไฟฟ้า เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ อีกทั้งยงัง่ายต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ และเน่ืองจากผลวิจยัพบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่าSig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัยส าคญัท่ี 0.05 บ่งช้ีให้เห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในดา้น ผลิตภณัฑ์
เป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะให้ความส าคญัและเนน้ย  ้าในดา้นผลิตภณัฑ ์ เช่น การสร้างความสมัพนัธ์
กบัผูใ้ชบ้ริการในระยะยาว โดยอาจจะท า  CSR จดักิจกรรมกบัลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว อีกทั้งยงั
เป็นการท าให้แบรนดเ์ป็นท่ีน่าเช่ือถือ อีกทั้งผูป้ระกอบการควรจดัอุปกรณ์ออกก าลงักายให้มีเพียงพอต่อผูเ้ขา้มาใช้
บริการ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด พร้อมใชง้านตลอดเวลา อีกทั้งควรมีอุปกรณ์การออกก าลงักายหลากหลาย 
พร้อมให้ผูใ้ชบ้ริการไดอ้อกก าลงักายครบทุกส่วนในร่างกาย และท่ีส าคญั ควรมีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (First 
Aid Care) เตรียมส ารองไวภ้ายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เม่ือเกิดอุบติัเหตุจากการออกก าลงักายข้ึนจะไดช่้วยเหลือปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดท้นัถ่วงที 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้

 
จากการศึกษาและท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูใ้ช้บริการ เขต

กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี โดยศึกษาเฉพาะ Fitness First,Virgin Active, Jetts Fitness, Fitness Seven, WE Fitness 
โดยผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประเดน็ท่ีเป็นขอ้จ ากดัของงานวิจยันั้นมีดงัน้ี เน่ืองจากผูวิ้จยัไดเ้ก็บแบบสอบถามออนไลน์ 
ผ่านทาง Google forms เน่ืองดว้ยติดสถานการณ์Covid 19 ทางรัฐบาลไดส้ัง่ปิด ฟิตเนสเซ็นเตอร์อยา่งไม่มีก าหนด 
จึงอาจส่งผลให้เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ได ้ไม่มากเท่าท่ีควร อาจจะส่งผลงานวิจยัมีความคลาดเคล่ือน
ได ้ประเดน็ต่อมาคือ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เน่ืองดว้ยการเก็บขอ้มูลผา่นทางออนไลน์ มีระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลจะค่อนขา้งสั้น  (2 มกราคม 2564- 15 กุมภาพนัธ์ 2564) ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลขอ้มูลการวิจยัน้ีไปใช ้ควรจะตอ้ง
ระมดัระวงั เน่ืองจาก พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการนั้นเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถต่อยอดต่อไปในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะ ประเด็นเพ่ือ

ท างานวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี   ในการท างานวิจยัควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั ปัจจยัมราส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองนั้น ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ควบไปกบัการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพ่ือให้งานวิจยัชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ชดัเจนมากยิ่งข้ึนไป  และเพ่ิมเติมคือ ควรมีการศึกษาเพ่ิมว่า กล
ยุทธ์ใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ จากนั้นน าขอ้มูลไปศึกษาและวิเคราะห์ผล ใน
การรักษาฐานลูกคา้เดิมและการสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และบริการของแบรนด ์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟพนัธ์ุไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the decisions making of services and consumption of 
“Punthai” coffee shop in Bangkok area 

 

ภณษร ฟักฤกษ์1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Panasorn Fakroek1 and Thanita Kongrerk2 

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืม
ของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps)  กลุ่มตวัอย่างคือผูรั้บบริการ
ของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ณ สถานีบริการน ้ามนั PT พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 410 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ารับ
บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนโสด ช่วงอายุ 25- 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน 
รายไดน้้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟ 1 แก้วต่อวนั ใชบ้ริการร้าน
กาแฟพนัธ์ุไทยน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน  สินคา้ท่ีมาเลือกซ้ือคือเคร่ืองด่ืม ประเภทกาแฟ และชา  แบบเคร่ืองด่ืมยน็/
ป่ัน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยูร่ะหว่าง 51 -100 บาท  ช่วงเวลาใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 12.00-16.00 น. ส่วนใหญ่ซ้ือกลบับา้น 
ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บบริการส่วนใหญ่เห็นดว้ยในทั้ง 
7 ดา้นขององค์ประกอบ และเม่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ตามกรอบแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ผลการศึกษาพบว่า อายุ รายไดต่้อเดือน จ านวนการใช้บริการ/สัปดาห์ ประเภท
เคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟพนัธ์ุไทย อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (2=12.323, P=.031; 2=10.243, P=.037; 2 =28.596, P=.000; 2 = 47.760, 
P=.000; 2=18.849, P=.001) ตามล าดบั  ขอ้เสนอแนะ ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมกาแฟพนัธ์ุไทยควรปรับแผนการ
ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจเข้าใช้บริการตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) โดยควร
มุ่งเน้นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าใชบ้ริการจากผลการศึกษา ไดแ้ก่ อายุ รายไดต่้อเดือน จ านวนคร้ังการใช้
บริการ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีเลือก และค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ ส าหรับการศึกษาต่อไปควรศึกษาใน
หลากหลายพ้ืนท่ีให้บริการมากข้ึน และควรศึกษาติดตามผลลพัธ์หลงัการปรับแผนธุรกิจตามท่ีผลการศึกษาคร้ังน้ี
แนะน าต่อไปดว้ย   
 
ค ำส ำคัญ : พฤติกรรม, กำรตัดสินใจ, ร้ำนกำแฟพันธ์ุไทย 
 
 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 E-Mail : panasorn.pf@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1787 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Abstract 
This independent study aimed to study demographic characteristics, consumption behavior and factors affecting 
to the decision- making of services and consumption of the Punthai Coffee shop using the marketing mix of 
services business (7Ps) as a conceptual framework. Simple random sampling was applied and 410 samples of 
those who use the services of Punthai coffee shop located at the PT gas stations in Bangkok area. 
The study findings revealed that most consumers were single status, aged between 25 -40  years old, obtaining 
bachelor’s degree, private employee, and monthly salary less than 15 ,000  baht. For the consumption behavior, 
mostly drinking 1  cup of coffee per day and visiting the Punthai Coffee shop only 1  time per month. The chosen 
product is beverage both cold and smoothie; type of beverage mostly be coffee and tea; visiting time always be 
between 12 PM to 4 PM; often taking home and expenses always be between 51-100 baht. For the marketing mix 
of services business (7Ps) in using services and consuming beverages of Thai-seed coffee shop; the study finds 
that   customers mostly agree with 7  elements of marketing mix. In addition, the statistical study of relations of 
decisions in using services, in line with the market mix of services business, finds that the decisions in using 
services relate to ages, monthly salary, no. of visiting times, beverage types and expenses in each visiting 
significantly at .05 level (2=12.323, P=.031; 2=10.243, P=.037; 2 =28.596, P=.000; 2 = 47.760, P=.000; 
2=18.849, P=.001) respectively. 
Recommendations:  the entrepreneur Punthai Coffee shop should adjust business plan to increase of number of 
visiting according to the market mix of services business (7Ps) by emphasizing the factors relating to decisions of 
using services; they are customer ages, monthly salary, no. of visiting, beverage types and expenses in each 
visiting. For the next study should focus in many areas for variety of areas and should follow up the outputs after 
adjusting business plan which this study has suggested. 
 
Keywords: Behavior, Decision, Punthai Coffee 
 

1. บทน า 
 

จากความนิยมในเคร่ืองด่ืมกาแฟ ท่ีปัจจุบนัน่าจะเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิตท่ีอยู่ในภาวะเร่งรีบของคนเมือง  
ร้านกาแฟจึงเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจเพราะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ร้านคา้รายเล็ก ไปจนถึงรายใหญ่ จาก
การวิเคราะห์ของศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2561) พบว่ามีการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยในปี 2560 มี
มูลค่าสูงถึง 21,220 ลา้นบาท และนอกจากนั้น ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองประมาณ
ร้อยละ 5 – 6 อีกทั้งการน าเขา้ของเมลด็กาแฟจากต่างประเทศ ในปี 2560 สูงถึงร้อยละ 93 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปริมาณ
การบริโภคกาแฟของคนไทยมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผ่านมา สามารถพบ
ร้านกาแฟอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณ ท่ีเปิดเอง หรือเป็นรถเข็น รวมทั้งร้านกาแฟ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนถึงร้านกาแฟประเภท Franchise ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีเอกลกัษณ์คือ การสนบัสนุนและ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าผ่านระบบ ซ่ึงส่งผลให้สินคา้ ตราสัญลกัษณ์ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ถูกก าหนดให้
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เหมือนกนัในทุกสาขา และแนวโน้มน่าจะมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  ธุรกิจร้านกาแฟสามารถด าเนินในรูปแบบ
ของแฟรนไชส์ ร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ก็เป็นหน่ีงในร้านกาแฟประเภท Franchise ถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2555 ท่ีสาขาบางปะหัน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยถูกก าหนดและออกแบบภายใต้แนวคิดท่ีสร้าง
ความเป็นแบรนด์กาแฟท่ีมีต้นก าเนิดจากความประทับใจในจิตวิญญาณ และความมีเสน่ห์ของเอกลกัษณ์ไทย  
ผสมผสานกลมกลืนเขา้กบัความทนัสมยั แต่เรียบง่าย  ความเป็นสากลและไลฟ์สไตลข์องสมยัใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืม ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

ของธุรกิจบริการ (7Ps) ในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย  
 

สมมติฐานการศึกษา 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภค

เคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps)  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการและบริโภค 
 

วชิรวชัร  งามละม่อม (2558) ไดเ้รียบเรียงแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ไวว้่า ลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้าง
ของร่างกาย  ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั  
ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ   ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังาน หรือบุคลากรในระดบัต่าง ๆ   ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีแตกต่างกนั  มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ หรือภูมิหลงัของบุคคลนัน่เอง 

ณฐัวรรณ ศิริพนัธ์พิริยะ (2556) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแตกต่างกนั โดย
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือสูงกว่าเพศชาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธิดาวรรณจงกรียงไกร (2557) ไดท้ าการวิจยั
เก่ียวกบั พฤติกรรมการบริโภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั
มีความถ่ีในพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความถ่ีในการบริโภคต่อสัปดาห์
มากกว่าเพศชาย 

ศิรประภา  นพชยัยา  (2558) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานี
บริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้าน คือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด  ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคคาลากร กระบวนการให้บริการ ในส่วนของ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านแตกต่างกนั 
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการและบริโภค 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ไดใ้ห้

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจัดหาให้ได้มาแลว้ ซ่ึงการใชสิ้นค้าและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

สุกญัญา ละมุล (2560)  ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเม
ซอน  ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้มาใข้บริการในร้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 34 ปี  สถานภาพโสด   
มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดท่ี้ระดบั 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ ช่องทางการตลาด ดา้นกายภาพ และกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดอเมซอน  

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจและแนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ว่า การมีสินคา้ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายโดยสามารถขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่าย และกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือให้ความสะดวก
แก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ 

อมรรัตน์  ปรีชารัตน์ และ วอนชนก ไขยสุนทร  (2562) ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารผา่นการ
รีวิวจากส่ือสงัคมออนไลน์  ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารผ่าน
การรีวิว ในดา้น เพศ  อาชีพ รายได ้จะใชบ้ริการร้านอาหารผ่านการรีวิวจากส่ือสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั  แต่จะ
แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นอายุ และค่าใชจ่้าย เน่ืองจากความชอบในอาหาร และผูมี้รายไดม้าก จะใชจ่้ายมาก  ในเร่ือง
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ รูปภาพและการรีวิวอาหาร การตกแต่งอาหารให้ดูสวยงาม น่า
รับประทาน จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดต่อการตดัสินใจบริโภค   ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์
โดยผา่นการรีวิว จะเป็นส่วนท่ีท าให้มีการเขา้ถึงไดง่้ายเพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สามารถใชส่ื้อออนไลน์ไดง่้าย
ข้ึน  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การรีวิวผา่น Facebook  Instagram จะมีส่วนท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว   และดา้นราคา มีการรีวิวท่ีชดัเจน คุณภาพเหมาะสมกบัราคา 
 

3. กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟ ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ (7Ps) และน าไปสู่สมมติฐานของงานวิจยั โดยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าปัจจยัท่ี
เลือกสรรท่ีจะศึกษาคร้ังน้ี คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัศึกษา อาชีพ 
และรายได้ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้แก่ จ านวนการด่ืมกาแฟต่อวนั การใช้บริการของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย/
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สปัดาห์ สินคา้ท่ีเลือกซ้ือ เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสัง่ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ รูปแบบท่ีใชบ้ริการ
ท่ีร้านกาแฟพนัธ์ุไทย และสาเหตุท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟพนัธ์ไทย โดยน าทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps มาศึกษา ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั แสดงปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps)  
 

4. วธีิการศึกษา 
 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire) ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตามกรอบแนวคิดการวิจยัและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสถานีบริการน ้ ามนัพีที (PT) และร้านกาแฟพนัธ์ุไทย จ านวน
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง จ านวน 410 คน ดงัแสดงในสูตรค านวณดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสถานีบริการน ้ ามนั พีที (PT) และร้าน

กาแฟพนัธ์ุไทย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประชากรของกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถทราบ
ขนาดจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูศึ้กษาใชสู้ตรค านวณขนาดของประชากรกลุ่มตวัอย่างของคอแครน – W.G. 
Cochran (1953) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา 
วาณิชยบ์ญัชา, 2549 หนา้ 74) ดงัแสดงในสูตรน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
1. เพศ                 2. อาย ุ        3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา   5. อาชีพ       6. รายได ้

 

การตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภค

เคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟ ตามแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps)  

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 2. ปัจจยัดา้นราคา 

 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 5. ปัจจยัดา้นบุคคลากร 

 6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 7. ปัจจยัดา้นกระบวนการการบริการ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
1. จ  านวนการด่ืมกาแฟต่อวนั  
2. การใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธุ์ไทย/สัปดาห์  
3. สินคา้ท่ีเลือกซ้ือ  
4. เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่ง  
5. ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ  
6. ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ  
7. รูปแบบท่ีใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟพนัธุ์ไทย  
8. สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟพนัธ์ไทย  
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n    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บรวบรวม 
P    แทน สดัส่วนของประชากรท่ีผูศึ้กษาตอ้งการสุ่ม ในกรณีท่ีไม่ทราบ ก าหนดให้ P = 0.50 
Z   แทน ความมัน่ใจท่ีผูศึ้กษาก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงในกรณีของผูศึ้กษาขอก าหนด

ความมัน่ใจในกลุ่มตวัอย่าง  = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05)    นัน่คือมัน่ใจใน
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 

E   แทน สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้  ซ่ึงในกรณีของผูศึ้กษาก าหนดไวท่ี้ .05    
 

ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ผูศึ้กษาขอเก็บขอ้มูลโดยใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน เพ่ือการ
ค านึงถึง missing data ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ประมาณร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บญัชา, 2549 หน้า 75) และการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบการสุ่มอย่าง่าย (Simple random sampling) เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชเ้วลาไม่มาก สะดวก และเคารพในสิทธิกลุ่มตวัอยา่งดว้ย  

 
เคร่ืองมือการวิจัย  

 
ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดหลกัในการวิจัยและการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามในลกัษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบสอบถาม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชร้ะดบัการวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) และเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม เป็นแบบสอบถามในลกัษณะแบบตรวจสอบรายการท่ีมีให้เลือกหลาย
ค าตอบ (Multiple choices) ประกอบดว้ย จ านวนการด่ืมกาแฟต่อวนั การใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย/สัปดาห์ 
สินคา้ท่ีเลือกซ้ือ เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่ง ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ รูปแบบท่ีใชบ้ริการท่ีร้าน
กาแฟพนัธ์ุไทย และสาเหตุท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟพนัธ์ไทย โดยใช้ระดบัการวดัแบบนามบญัญติั (Nominal 
Scale) และเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 3 การตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพันธ์ุไทย ตามแนวคดิส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
แบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชร้ะดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ลกัษณะการให้คะแนนเป็นระดบั
คะแนน ระดบั 1 – 5 (Likert-scale) ได้แก่ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 3 
คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ/ เฉย ๆ 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ตามล าดบั ค่าคะแนนสูงหมายถึงเห็นดว้ยว่ามีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคมาก  

                                         P(1-P)Z2 
                                                E2 

n = 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภค ตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ไดค้่า Cronbach's 
alpha เท่ากบั 0.974 มากกว่า 0.7 ดงันั้นหมายถึงเป็นแบบประเมินท่ีมีคุณภาพดี มีค่าความเช่ือมัน่สูง (กลัยา วาณิชย์
บญัชา, 2549)  

การวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชค้่าโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช ้Chi-Squarer Test 
 

5. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดข้องผูบ้ริโภค โดย

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ อยูใ่นช่วงอาย ุ25- 40 ปี มีรายไดต่้อเดือน ต ่าว่า 15,000- 25,000 
บาท ซ่ึงเป็นช่วงอายุผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างาน ก าลงัสร้างเน้ือสร้างตวั ท าให้ก าลงัการใชจ่้ายมีจ ากดั โดย
พบว่าการใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธ์ุไทยต่อสปัดาห์ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 คร้ังเท่านั้น ซ่ึงอาจหมายถึง
การเขา้มาใชบ้ริการเพียงเดือนละคร้ัง โดยประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการบริการต่อคร้ังส่วนใหญ่
จะมีการใชจ่้ายในระหว่าง 51 -100 บาท ซ่ึงอาจจะมาจากระดบัรายไดต่้อเดือนในระดบัน้อย ซ่ึงหมายถึงโอกาสมาใช้
บริการจึงมีนอ้ยกว่า  

จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
และบริโภค เคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลายงานวิจยัก่อนหน้า 
(จิรวฒัน์ วงษสุ์วรรณ, 2558; ณฐัวรรณ ศิริพนัธ์พิริยะ, 2556; เดือนเพชร วิชชุลดาม 2560; มนสันนัท ์ธนาพุมเพง็ และ 
ไกรชิต สุตะเมือง, 2556; วรพรรณ กมลวทัน์ม 2557; อมรรัตน์ ปรีชารัตน์ และวอนชนก ไชยสุนทร, 2562) อยา่งไรก็
ตามมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัซ่ึงพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่่ีแตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ  น้าํมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศิรประภา นพชยัยา, 2558) ซ่ึงจากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อาย ุและรายไดต่้อเดือน 
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ตามแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ช้ีให้เห็นว่าบุคคลท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันย่อมมี
ความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรม และความตอ้งการสินคา้หรือบริการแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
และอาชีพท่ีมาของรายไดต่้างกนั ยอ่มมีแนวคิด ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือ
และใชสิ้นค้าแตกต่างกันได ้ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงลกัษณะส่วนบุคคดงักล่าว โดยให้ความส าคัญกับ
ความแตกต่างของกลุ่มอายุและรายไดต่้อเดือนดว้ย โดยควรเนน้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุมากกว่า 25 ปีข้ึนไป และ
รายไดไ้ม่เกิน 45,000 บาทต่อเดือน คือกลุ่มเป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการกาแฟพนัธ์ุไทย ดงักล่าว ควรท าการส่งเสริม
การตลาด อาจดว้ยการเจาะเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นกลุ่มวยัท างาน หรือมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพ่ือการเขา้ถึง
กลุ่มดงักล่าวโดยตรงและมากข้ึนดว้ย เช่นการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกไปถึงท่ีท างานในกลุ่มดงักล่าว ให้เกิดความ
แตกต่างจากคู่แข่งขนัอย่างเห็นชดั ให้เห็นถึงความส าคญัของกลุ่มอายุน้ีและรายไดต่้อเดือนดงักล่าว ตลอดจนการ
สร้างบรรยากาศอ่ืนๆ ภายในร้านให้ดึงดูดกบักลุ่มวยัดว้ย เช่นการตกแต่งร้าน และรูปแบบการให้การบริการของ
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พนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ์กาแฟควรมีคุณภาพและรสชาติดี รสชาติของกาแฟ ภาพพจน์และเอกลกัษณ์ของร้านกาแฟ 
ความหลากหลายของชนิดกาแฟและสูตรเฉพาะของกาแฟ ด้านราคา นั้นควรให้ความส าคัญกับการมีราคา ท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณต่อแก้ว และบรรยากาศของ ร้านและการ
ตบแต่งร้านสวยงาม สะอาด สามารถดึงดูดความสนใจให้เขา้มาซ้ือกาแฟได ้และพนกังานขาย ท่ีให้บริการอย่างยิ้ม
แยม้ เป็นกนัเอง สุภาพเรียบร้อย เป็นตน้ 

2. พฤตกิรรมการบริโภคและบริการ โดยส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการในร้านกาแฟพนัธ์ุไทย เพ่ือบริโภคเคร่ืองด่ืม
กาแฟและชา ส่วนผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น เบเกอร่ีและขนมจะไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั และจากการพูดคุยกบัผูม้าใชบ้ริการ
นอกเหนือจากการตอบแบบสอบถาม จะมีความเห็นว่า การบริโภคกาแฟ เพียงเพ่ือต้องการในร่างกายสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปร่า  และสามารถท ากิจกรรมต่อได้โดยไม่รู้สึกอ่อนเพลีย หรืออ่อนล้า  ส าหรับขนม หรือเบเกอร่ีท่ี
จ าหน่ายภายในร้าน  บางคร้ังซ้ือเพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา หรือถา้ซ้ือจ านวน 3 ช้ินจะไดใ้น
ราคาอีกราคาหน่ึงเป็นตน้  ส่วนในเร่ืองรสชาติจะเหมือนทัว่ไป  แต่บางคร้ังเบเกอร่ีท่ีวางจ าหน่าย รสชาติยงัไม่เด่น
เม่ือเทียบกบัร้านกาแฟอ่ืนๆ 

พฤติกรรมการบริโภคและบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุ
ไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดว้ย การใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธ์ุ
ไทยต่อสัปดาห์ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริการต่อคร้ัง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลายงานวิจยัก่อนหน้า (จุฬาลกัษณ์ เกษมจิตร และ อภิรัตน์ อุดมทรัพย,์ 2562; เดือนเพชร วิชชุลดาม 
2560) อธิบายไดว้่า การใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธ์ุไทยต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน
เท่านั้น  ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่คือ กาแฟมากท่ีสุด รองลงมาคือชา ส าหรับค่าใชจ่้ายในการบริการต่อ
คร้ังอยู่ในช่วงราคาไม่สูงเกินไปกว่า 100 บาท เท่านั้น ดงันั้นส าหรับผูป้ระกอบกาแฟพนัธ์ไทย จึงควรค านึงถึงการ
เพ่ิมจ านวนคร้ังจองการเขา้มารับบริการในร้าน โดยควรมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนเป็นเป้าหมายแรก เช่น การส่งเสริม
การตลาดแบบต่อเน่ือง กล่าวคือ การใชแ้ตม้สะสมจ านวนแกว้ของการบริโภค 10 คร้ัง แถม 1 คร้ัง หรือ การมาคร้ังท่ี
สองภายในสัปดาห์เดียวกนัจะไดรั้บของก านลัหรืลดราคา เป็นตน้ เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจในการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
และบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทยเพ่ิมมากข้ึน เพราะผลงานวิจยัพบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ดงักล่าว  

ส าหรับประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใช้บริการส่วนใหญ่คือ กาแฟมากท่ีสุด รองลงมาคือชา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
บริการต่อคร้ังอยูใ่นช่วงราคาไม่เกิน 100 บาทต่อคร้ังเท่านั้น อธิบายไดว้่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จากผลการศึกษา
น้ี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายไดต่้อเดือนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของ
ร้านกาแฟพนัธ์ุไทย คือในช่วงไม่เกิน 45,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ดงันั้นช่วงราคาดงักล่าวมาจึงเป็นช่วงราคาท่ี
เหมาะสมส าหรับระดบัรายไดใ้นช่วงน้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลายงานวิจยัก่อนหน้า (จุฬาลกัษณ์ เกษมจิตร และ อภิรัตน์ 
อุดมทรัพย,์ 2562; เดือนเพชร วิชชุลดาม 2560) ดงันั้นผูป้ระกอบการกาแฟพนัธ์ไทยควร พฒันาสูตรกาแฟแอละชา ท่ี
น่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน โดยก าหนดช่วงราคาไม่เกินกว่า 100 บามเท่านั้นต่อแก้ว จึงจะมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแผนการตลาดควรมุ่งเป้าส าคญั โดยใชปั้จจยัส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ จ านวนการ
ใชบ้ริการของร้านกาแฟพนัธ์ุไทยต่อสปัดาห์ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการบริการต่อคร้ัง และ
บูรณาการณ์เขา้กบัลกัษณะประชากรคือ อายุ และรายไดต่้อเดือน เพ่ือสร้างและพฒันาแผนธุรกิจใหม่จากปัจจยัท่ีมี
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ผลทั้งหมดดงักล่าวมาตามผลการศึกกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจในการใช้บริการและบริโภค
เคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย และเขียนแผนการพฒันาธุรกิจในรายด้านตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการ (7Ps)  

3. การตัดสินใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพันธ์ุไทย ตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัก่อนหน้า (เดือนเพชร วิชชุลดาม 2560; มนสันนัท ์ธนาพุม
เพ็ง และ ไกรชิต สุตะเมือง, 2556สุกัญญา ละมุล, 2559; อุมากร จีรชยัมงคล, 2562) ผลการศึกษาพบดังน้ี ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ผูบ้ริโภคจะเห็นดว้ยในเร่ืองของบรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้ส่เคร่ืองด่ืมมีความสะอาด และเหมาะสมกับ
ปริมาณเคร่ืองด่ืม  รองลงมาเห็นว่าเคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ รสชาติดี และมีให้เลือกหลากหลาย ในเร่ืองของช่ือกาแฟพนัธ์ุ
ไทย  ส่วนความเห็นในเร่ืองช่ือกาแฟพนัธ์ุไทยเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย มีความเห็นดว้ยในระดบัน้อยท่ีสุด  นัน่อาจ
เป็นเพราะสถานีบริการน ้ ามนั PT มีจ านวนไม่มาก และมีร้านกาแฟพนัธ์ุไทยในแต่ละสถานีไม่เหมือนกนั ส่วนดา้น
ราคา (Price)  ผูม้าใชบ้ริการเห็นว่า ราคาของเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟพนัธ์ุไทย มีความเหมาะสม และเป็นราคาท่ีผูมี้
รายไดน้้อยสามารถซ้ืบริโภคได ้ เม่ือเทียบกบัร้านกาแฟอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงไม่เกิน 25,000 บาท ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่มีความเห็นในเร่ือง
ระยะเวลาการเปิดปิดท่ีเหมาะสม เหมาะแก่การมาใชบ้ริการ  รองลงมาเป็นเร่ืองการมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ  แต่มี
ความเห็นดว้ยนอ้ยในเร่ืองของสาขาท่ีเปิดให้บริการ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  ผูม้าใชบ้ริการส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วยกับรายการส่งเสริมทางการขายในเร่ืองการให้ส่วนลดแก่สมาชิก หรือการมีของแถมเม่ือซ้ือผลิต
ภณัพ์ตามท่ีก าหนด  รองลงมาคือการได้รับแต้มคะแนนสะสมในโอกาสต่างๆ ส าหรับด้านบุคลากร / พนักงาน  
(People)  ผูม้าใชบ้ริการจะพอใจในเร่ืองของพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี และแต่งกายเหมาะสม รวมถึงมีความสุภาพ
เรียบร้อย  ยิ้มแยม้แจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ อธัยาศยัดี กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ ทั้งน้ี จากการสังเกตุและ
พูดคุยกบัผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นว่า พนกังานจะมีไหวพริบดี และจดจ ารายละเอียดของลูกคา้ประจ าไดดี้ 
เช่น ผูใ้ชบ้ริการท่านหน่ึงมาใชบ้ริการ เม่ือเขา้ร้าน พนกังานจะเอ่ยทกัตามท่ีไดรั้บการอบรม พร้อมกบัถามว่า วนัน้ีรับ
เหมือนเดิมหรือไม่คะ ซ่ึงลูกคา้เพียงแต่ตอบรับ พนกังานสามารถท ากาแฟพนัธ์ุไทยไชโย ให้กบัลูกคา้  หรือผูบ้ริการ
อีกท่านหน่ึงเขา้มา เม่ือสั่งรายการเคร่ืองด่ืม  พนกังานจะถามต่อว่า หวานน้อยเหมือนเดิมนะคะ  ซ่ึงตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ และจากการถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการว่าท าไมจึงมาซ้ือกาแฟท่ีร้านกาแฟพนัธ์ุไทย  ไดรั้บค าตอบว่า 
ประทบัมใจในพนักงาน ท่ีจดจ ารายละเอียดของตนได้ ในแง่มุมของด้านกายภาพ และการน าเสนอ (Physical 
Evidence)  จากการวิเคราะห์ พบว่า ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั คือ พนกังานแต่งกายสะอาด มีสุขอนามยัท่ีดี  รวมถึงร้านมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ  รองลงมาเป็นเร่ืองของการน าเสนอสินคา้เม่ือแนะน ารายการส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้หรือผู้
มาใชบ้ริการทราบ ส่วนของดา้นกระบวนการ (Process)  จากการวิเคราะห์ พบว่า  ในกระบวนการเร่ืองความพร้อม
ในการให้บริการ และการแกไ้ขปัญหาไดท้นัทีจะมีส่วนในการ่ตดัสินใจ  รองลงมาจะเป็นเร่ือของล าดบัการให้บริการ
ก่อน - หลงั  ซ่ึงจากการสงัเกตุของผูศึ้กษา จะเป็นไปตามล าดบัของการออกใบเสร็จรับเงิน 
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ตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ตามแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) (n = 410) 

 
ตวัแปรศึกษา 

การตดัสินใจใช้บริการ/บริโภคเคร่ืองด่ืม 

ไม่เห็นด้วย 
(คะแนน1-3) (n) 

เห็นด้วย 
(คะแนน 4-5) (n) 

2 df p 

อาย ุ
       ต ่ากว่า  17  ปี 
       17 – 24 ปี 
       25 – 30 ปี 
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี 
       51  ปี ข้ึนไป 

 
1 

13 
11 
9 

21 
22 

 
4 

61 
74 
74 
65 
54 

12.323 5 .031* 

รายได้ต่อเดือน 
      ต ่ากว่า 15,000  บาท 
      15,001 – 25,000 บาท 
      25,001 – 35,000 บาท 
      35,001 – 45,000 บาท 
      45,001 บาทข้ึนไป 

 
18 
16 
12 
17 
14 

 
91 
82 
77 
56 
26 

10.243 4 .037* 

ใช้บริการร้านฯ/สัปดาห์ 
     นอ้ยกว่า 1 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง) 
     1 คร้ัง 
     2 – 3 คร้ัง 
     4 – 5  คร้ัง 
     มากกว่า 5 คร้ัง หรือทุกวนั  

 
58 
8 
8 
2 
1 

 
138 
77 
82 
25 
10 

28.596 4 .000* 

ประเภทเคร่ืองด่ืมทีใ่ช้บริการ 
     กาแฟ 
     ชา 
     นมสด 
     เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
     น ้ าผลไม ้

 
35 
12 
21 
2 
7 

 
180 
106 
14 
15 
17 

47.760 4 .000* 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ 
     ต ่ากว่า 50  บาท 
     51 – 100  บาท 
     101 – 150  บาท 
     มากกว่า  150  บาท 

 
18 
43 
5 

12 

 
36 
213 
58 
25 

18.849 4 .001* 
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6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาในเร่ืองน้ี ผูศึ้กษามีขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการบริโภคและบริการเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการใน

ร้านกาแฟพนัธ์ุไทย เพ่ือบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟและชา ส่วนผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น เบเกอร่ีและขนมจะไม่เป็นท่ีนิยม
มากนกั และจากการพูดคุยกบัผูม้าใชบ้ริการนอกเหนือจากการตอบแบบสอบถาม จะมีความเห็นว่า การบริโภค
กาแฟ เพียงเพ่ือตอ้งการในร่างกายสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า  และสามารถท ากิจกรรมต่อไดโ้ดยไม่รู้สึกอ่อนเพลีย 
หรืออ่อนลา้  ส าหรับขนม หรือเบเกอร่ีท่ีจ าหน่ายภายในร้าน  บางคร้ังซ้ือเพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการ
ลดราคา หรือถ้าซ้ือจ านวน 3 ช้ินจะได้ในราคาอีกราคาหน่ึงเป็นต้น  ส่วนในเร่ืองรสชาติจะเหมือนทัว่ไป  แต่
บางคร้ังเบเกอร่ีท่ีวางจ าหน่าย รสชาติยงัไม่เด่นเม่ือเทียบกบัร้านกาแฟอ่ืน ๆ ควรมีการปรับปรุงในส่วนของเบเกอร่ี/
ขนมท่ีวางจ าหน่าย  ในเร่ืองของรสชาติ และรูปแบบของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีน่าสนใจ  คิดคน้ผลิตภณัฑรู์ปแบบของ
เคร่ืองด่ืมให้น่าสนใจเพ่ิมข้ึน 

2. ช่ือกาแฟพนัธ์ุไทย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัคงไม่แน่ใจในเร่ืองการเป็นท่ีรู้จกั ช่ือเสียง และการเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการส่งเสริมทางการตลาดในเร่ืองการโฆษณามีจ ากดั ตลอดจนสถานี
บริการน ้ ามนั PT ก็มีจ านวนน้อยกว่าสถานนีอ่ืนๆ และร้านกาแฟพนัธ์ุไทยก็ไม่ไดเ้ปิดให้บริการในทุกสาขาของ
สถานนีน ้ ามนัดงักล่าว ดงันั้น เพ่ือเป้นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย  ควรเพ่ิมร้านกาแฟภายในสถานีบริการน ้ ามนั พร้อม
กบัให้มีการโฆษณาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
 

7. ข้อจ ากดัในการวจิยั 
 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps) ในการ

ใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟพนัธ์ุไทย ซ่ึงจะเป็นการอธิบายไดต้ามกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ี
เป็นกรอบในการศึกษาหลกัไดเ้ท่านั้น แต่อาจไม่สามารถอธิบายเชิงลึกในบริบทอ่ืนๆ หรือจากเหตุผลเฉพาะภายใน
ตวับุคคลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้ ซ่ึงอาจต้องมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วยจึงจะสามารถอธิบาย
ปรากฎการณ์ไดอ้ย่างครอบคลุมและเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะในกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่ (urban area) ประชากรหนาแน่น และอาจมีการแข่งขนัทาง
การคา้ท่ีสูงมากกว่า (high competitive area) ส าหรับพ้ืนท่ีในต่างจงัหวดัหรือในชนบทของประเทศ (rural area) จึง
ไม่อาจสามารถอา้งอิง (generalization) ในกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนในพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศท่ีแตกต่าง
จากกนัได ้  อีกทั้งในช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทางร้าน
กาแฟพนัธ์ุไทยมีนโยบายงดการเขา้นัง่รับประทานในร้าน ท าให้การเขา้ไปเก็บขอ้มูลไม่สามารถพูดคุยกบัผูม้าใช้
บริการไดอ้ยา่งละเอียด และผูม้าใชบ้ริการเองบางคร้ังไม่ประสงคจ์ะพูดคุยกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่รู้จกั  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจึง
ไดข้อ้มูลมาในระดบัหน่ึงเท่านั้น และอาจมีผลต่อการตดัสินใจต่อผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟพนัธ์ุไทยไดเ้ช่นกนั    
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ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน  
Internal Factors Affecting the Amount of Private Bonds 

 

ภัคมล  จันทร์หอม1 และ ณฐัวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2 
Pakamon Chanhom and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเคยออกหุ้นกู ้ของ
ปีพ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 106 บริษทั และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัภายใน คือ ปัจจยัระยะเวลา
ครบก าหนด (Term) ปัจจยัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) ปัจจยัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) ปัจจยั
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และปัจจยัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสามารถท านาย
ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ คือ อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู้ (CouponRate) อตัรา
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) และอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ไม่สามารถท านายปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อ
ปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนได ้
 
ค ำส ำคัญ : หุ้นกู้, ระยะเวลำครบก ำหนด,อันดับควำมน่ำเช่ือถือ,เงินปันผลเฉลี่ย,อัตรำส่วนกำรเงิน 
 

Abstract 
This research aimed to study internal factors affecting the amount of private bonds of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand. It is secondary information from listed companies and had issued 106 debentures of the 
year 2019 for a total of 12 months, and the statistics used in data analysis were the regression analysis; Set the 
level of statistical significance at level 0.05. The result shows that equity (ROE) and origin (Term), Show trust 
(Credit), Risk on equity (DE), Return on Eeuity (ROE) and Origin (DIV) are fictional. That can automatically 
send alarms on risks affecting securities trading volume (CouponRate), debt servicing ability (ICR) and net profit 
margin (NPM), the effect of warning against threats to the private sector.  
 
Key Words: Bonds, Term, Credit Rating, Dividend Yield, Ratio analysis  
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1. บทน า 

 
หุ้นกู้ เป็นหุ้นท่ีออกโดยภาคเอกชน เพ่ือระดมทุนส าหรับใชใ้นกิจการต่าง ๆ  ของบริษทั ขอ้ดีของหุ้นกูคื้อ เป็น

แหล่งรายไดป้ระจ า เน่ืองจากหุ้นกู้จะจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ  ให้แก่ผูล้งทุน และจะจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบก าหนด
อายุของหุ้นกู้ ซ่ึงเหมาะส าหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการรายไดป้ระจ า และตอ้งการให้เงินตน้ของการลงทุนนั้นยงัอยู่
ครบ  ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการฝากเงิน หุ้นกู้ของบริษทัเอกชน มกัจะเสนออตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าการ
ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีลกัษณะและอายกุารลงทุนใกลเ้คียงกนั ดอกเบ้ียส่วนท่ีสูงข้ึนน้ีเป็นการชดเชยให้กบั
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือได ้ข้อดีของการซ้ือหุ้นกู้อีกข้อหน่ึง คือ สามารถซ้ือขาย
แลกเปล่ียนมือกันได้ในตลาดรอง เช่น ตลาดตราสารหน้ีหรือ Bond Electronic Exchange (BEX) การจัดอนัดบั
เครดิตของหุ้นกู ้(Credit Rating) การจดัอนัดบัเครดิต หรือการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เป็นเคร่ืองมือประเมินความ
เส่ียงดา้นเครดิตวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย เน่ืองจากอนัดบัเครดิตแต่ละระดบัจะมีสัญลกัษณ์ตวัอกัษร เช่น 
AAA หรือ AA เพ่ือบ่งบอกความเส่ียงในเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงช่วยให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูอ้อกตราสาร 
สถาบนัการเงินผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และนกัลงทุน สามารถเขา้ใจตรงกนัไดง่้ายข้ึน ว่าทั้งผูอ้อกตราสารหน้ี และ
ตวัตราสารหน้ีนั้น ๆ มีความเส่ียงมากกว่า เท่ากนั หรือน้อยกว่าตราสารอ่ืน ๆ อย่างไร อนัดบัเครดิตท่ีเปิดเผยสู่
สาธารณะนั้น จัดท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) โดยมีทั้งสถาบนัระดบัสากล 
Standard & Poor’s (S&P’s), Moody’s และ Fitch Ratings ท าหน้าท่ีจดัอนัดบัเครดิตตราสารของบริษทัต่าง ๆ ทัว่
โลก รวมไปถึงอนัดบัเครดิตของประเทศ   

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน เพ่ือใชใ้นการประเมินความเส่ียง
ประกอบแนวทางในการพิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ท าให้เกิดความเข้าใจ ให้สามารถพยากรณ์
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดใ้นระดบัหน่ึงเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียง และเพ่ิมผลตอบแทนจาก
การลงทุนได ้ประโยชน์ต่อบริษทัภาคเอกชน และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
ประกอบเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวางแผนการลงทุน และประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ในการวางแผน ติดตามและเฝ้าระวงัควบคุมการซ้ือขายให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และ
ประโยชน์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตวัไดต้ามเป้าหมายการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
การลงทุน (Investment) คือ การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง เพ่ือน าไปสร้างกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ือชดเชยแก่

ผูก้นัเงินนั้น ซ่ึงควรจะมีความคุม้ค่ากบัอตัราการขยายตวัของเงินเฟ้อ และครอบคลุมความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเงิน
สดจ านวนนั้นท่ีกนัไว ้ดงัท่ี Reilly (1992) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การลงทุนเป็นการกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้
กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต ดงันั้น เม่ือภาวะเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ราคาน ้ามนัในตลาดโลก ยอ่มส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ
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ของนกัลงทุนท่ีตอ้งการแสวงหาผลตอบแทนของเงินทุนให้ไดม้ากข้ึน และคุม้ค่ากบัความเส่ียงจากการลงทุนใน
ตลาดทางการเงินหรือตลาดหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงภยัในการลงทุนเป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะนอ้ยไปกว่าผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้นัน่คือ 
ผลตอบแทนจริงอาจจะผนัแปร แตกต่างท่ีจากท่ีคาดหวงัไว ้การวดัความเส่ียงการลงทุนมีอยูห่ลายวิธี ซ่ึงเป็นการวดั
ค่าความเส่ียงโดยใช้แนวความคิดเก่ียวกบัการท าถดถอย เป็นตน้ ดงัท่ี สุภาว์ จุลนาพนัธ์ุ (2529) กล่าวไว ้อีกทั้ง 
อญัญา ขนัธวิทย ์(2546) ยงัพิจารณาความเส่ียงว่าเป็นผลตอบแทนจริงท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนมีโอกาสท่ีจะ
เบ่ียงเบน หรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงัไว ้ถา้โอกาสท่ีการลงทุนเบ่ียงเบน หรือแตกต่าง
มาก ก็ยิ่งมีความเส่ียงสูงกว่า แต่ถา้เบ่ียงเบน หรือแตกต่างน้อยก็จะมีความเส่ียงต ่ากว่า โดยอตัราผลตอบแทนของ
ทางเลือกการลงทุนแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน
ตอ้งการ (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2556) มีดงัน้ี อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง อตัราผลตอบแทนเป็นตวัเงินของ
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และส่วนชดเชยความเส่ียงในสภาวะความเป็นจริง อาจเป็นไปไดท่ี้จะ
ไม่ไดรั้บเงินตามท่ีคาดไว ้การลงทุนใดมีโอกาสสูงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินตามท่ีคาดไว ้

การเก็งก าไร (Speculation) เป็นการกระท าท่ีมีการพิจารณาความเส่ียงเพ่ือต้องการได้รับก าไรคุ้มค่ากบัการ
ลงทุน ค าว่า ก าไรท่ีคุม้ค่า ตามความหมายน้ีจะ หมายถึง การท่ีมีส่วนชดเชยความเส่ียงเป็นบวกหรือหมายถึงก าไรท่ี
คาดหวงัสูงกว่าการลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง ดงันั้นการลงทุนบางประเภทท่ีมีส่วนชดเชยความเส่ียงเป็นบวก
อาจจะไม่ไดรั้บพิจารณาตดัสินใจลงทุนถา้หากผลตอบแทนท่ีไดเ้พ่ิมนั้นไม่คุม้กบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในส่วนของ
การต่อตา้นความเส่ียงและค่าอรรถประโยชน์ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงรูปแบบการลงทุนอยา่งง่าย และกล่าวถึงการเก็งก าไร
ท่ีตอ้งไดรั้บส่วนชดเชยความเส่ียงเพ่ิมเขา้ไป โอกาสการลงทุนใดท่ีมีส่วนชดเชยความเส่ียงเป็นศูนยเ์รียกว่า การ
ลงทุนแบบเกมส์เสมอตวั ทางทฤษฎีสามารถสร้างแนวคิดการลงทุนท่ีมีการท าทัณฑ์ให้ความเส่ียงได ้กระบวนการ
เร่ิมดว้ยการสมมุติให้นกัลงทุนแต่ละคนมีคะแนนท่ีเกิดจากความมัง่คัง่ของกลุ่มหลกัทรัพย ์เรียกว่า อรรถประโยชน์ 
การวดัคะแนนอรรถประโยชน์ของกลุ่มหลกัทรัพยอ์าศยัผลตอบแทนคาดหวงัและความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์
ประเมินได ้คะแนนอรรถประโยชน์ใชเ้ป็นตวัเลขเพ่ือวดัความส าเร็จของกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มสินทรัพยจ์ะมีคะแนน
อรรถประโยชน์สูงถา้ผลตอบแทนคาดหวงัสูง และจะมีค่าคะแนนอรรถประโยชน์ต ่าเม่ือกลุ่มสินทรัพยมี์ความผนั
ผวนหรือ ความแปรปรวนสูง (Bodie et al. 2007) 

อตัราดอกเบ้ียโดยทัว่ไปจะก าหนดเป็นอตัราผลตอบแทนในตลาด ซ่ึงเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็น
อตัราท่ีใชแ้ปลงมูลค่าสินคา้ในปัจจุบนัเป็นมูลค่าสินคา้ในอนาคต ดงันั้น จึงตอ้งปรับอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
ด้วยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหวงั (Expected Inflation Rate) รูปแบบทัว่ไปของทฤษฎีฟิชเชอร์เอ็ฟเฟคจะพิจารณาว่า
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีมูลค่าเท่ากนัหมดในทุกประเทศ ดงันั้นจะไดก้ล่าวถึงทฤษฎีผลของฟิชเชอร์เอฟ็เฟคซ่ึงเป็น
การเช่ือมโยงระหว่างอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย ส่วนทฤษฎีผลของฟิชเชอร์เอ็ฟเฟคระหว่างประเทศ (The 
International Fisher Effect) จะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างอตัราดอกเบ้ียกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ดงัท่ีอภิรัฐ ตั้งกระจ่าง (2543) อธิบายไวว้่า ทฤษฎีฟิชเชอร์เอฟ็เฟคเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง อตัราดอกเบ้ียในรูปของตวั
เงินในประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีถูกก าหนดโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (อตัราดอกเบ้ียในรูปตวัเงินลบดว้ยอตัราเงิน
เฟ้อ) และอตัราเงินเฟ้อ ดงันั้นถา้ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ีย โดยมีอตัราเงินเฟ้อท่ีเท่ากนั
จะท าให้นกัลงทุนน าเงินเขา้ไปลงทุนในประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีสูงกว่าเน่ืองจากจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
ในมูลค่าท่ีสูงกว่า 
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หากพิจารณาแนวคิดของ Keynes (1946) ในเร่ืองของการใชน้โยบายการเงินโดยการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงในตลาดเงินผา่นทางความสมัพนัธ์ระหว่างรายได ้ระดบัราคาและอตัราดอกเบ้ียซ่ึงส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของอุปสงคร์วมในระบบเศรษฐกิจ และยงัมีผลต่อความตอ้งการถือเงิน ซ่ึงเคนส์ให้เหตุผลว่า เม่ือ
อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้มูลค่าของพนัธบตัรลดลง เป็นผลให้ผูถื้อพนัธบตัรขาดทุนจากราคาพนัธบตัรท่ีลดลง 
และถา้ประชาชนคิดว่าอตัราดอกเบ้ียระดบัหน่ึง ๆ เป็นอตัราดอกเบ้ียปกติและเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบ้ียปกติประชาชนจะคาดว่าอตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะสูงข้ึน แสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ีย
ลดลง ความตอ้งการถือเงินเพ่ือเก็งก าไรจะเพ่ิมข้ึน ดงันั้นปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคข์องเงินตามความคิดของเคนส์จึง
ประกอบดว้ย รายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงความสมัพนัธ์ระหว่างอุปสงคข์องเงิน 

หุ้นกู ้หมายถึง ตราสารหน้ีเป็นตราสารการเงิน ท่ีเป็นสญัญาแสดงความเป็นหน้ีระหว่างผูอ้อก (Issuer) และผูถื้อ
ตราสารหน้ี หรือท่ีเรียกว่าผูล้งทุน ตราสารหน้ีตอ้งมีก าหนดอายุและอตัราดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเป็น
จ านวนท่ีแน่นอน โดยระบุวนัท่ีช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ล่วงหนา้ ตั้งแต่เม่ือออกตราสารนั้น และในระหว่างท่ียงัไม่
ครบก าหนดอายุ หรือวนัไถ่ถอน สามารถซ้ือขายโอนเปล่ียนมือกนัได ้ผูอ้อกตราสารหน้ีคือผูกู้เ้งินจากผูท่ี้ซ้ือตรา
สารหน้ี ผูอ้อก คือ ลูกหน้ีและผูซ้ื้อ คือ ผูใ้ห้กูห้รือเจา้หน้ี ซ่ึงแตกต่างจากตราสารทุนหรือหุ้นสามญั ท่ีผูถื้อตราสาร
ทุนนั้น ลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ไม่ใช่เจา้หน้ี ตราสารหน้ี เป็นศพัทก์วา้ง 
ๆ แต่ท่ีท่านอาจคุน้เคยมากกว่า คือ “พนัธบตัร” และ “หุ้นกู”้ โดยพนัธบตัร เรียกว่าตราสารหน้ี ท่ีออกโดยรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ และเรียกว่าหุ้นกูเ้ม่ือออกโดยบริษทัเอกชน แต่ในต่างประเทศใชค้ าว่า “Bond” ส าหรับตราสารหน้ี
ทัว่ไปทั้งท่ีออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีท่ีเรียกว่า “Debenture” เม่ือตราสารหน้ีนั้น ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ า
ประกนั (สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, 2563) 

การศึกษาผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด รายการศึกษา และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษา 
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าตวัแปรมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี       
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัภายใน 
1. อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้
2. ระยะเวลาครบก าหนด 
3. อนัดบัความน่าเช่ือถือ 
4. ความมัน่คงของบริษทั (Ratio) 
    4.1 อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) 
    4.2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (D/E) 
    4.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) 
    4.4 อตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) 
5. เงินปันผลเฉล่ีย     
 

 

 

ปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 
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สมมติฐานการวจิยั 
 
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียหุ้นกูธ้นาคาร ระยะเวลาครบก าหนด อนัดบัความน่าเช่ือถือ ความมัน่คงของ

บริษทั (Ratio) และเงินปันผลเฉล่ีย มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ท่ีไดร้วบรวมจากขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และออกหุ้นกู้ในปีพ.ศ. 2562 
(หน่วยต่อปี) จ านวน 106 บริษทั ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู้ (CouponRate) ระยะเวลาครบ
ก าหนด (Term) อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของเจา้ของ (DE) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) และเงินปันผลเฉล่ีย 
(DIV) ส่วนตวัแปรตามคือ ปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการพิจารณาจากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของคู่ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 
เม่ือสมการไม่มีปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในท่ีมีส่งผล
ต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) แลว้จึงน าผลท่ีไดม้าสรุปและ
อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน และเสนอผลการศึกษา อธิบาย
ความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติ ด าเนินการวิเคราะห์และแปรผล  และใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
 

4.  ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพ่ือตรวจสอบระดบัและทิศทางความสมัพนัธ์ ระหว่าง
ตวัแปร 
 volum cou term credit icr de roe npm div 
volum 1 -0.249* 0.466* 0.037* -0.027* 0.246* 0.062* 0.114* 0.002* 
cou  1 -0.328* -0.036* -0.174 0.034 -0.391* -0.460* -0.127 
term   1 -0.147 0.039 0.274** 0.053 0.274* -0.032 
credit    1 0.089 0.097 0.009 0.022 -0.135* 
icr     1 -0.170 0.118 0.299* 0.041 
de      1 -0.314* -0.124 -0.113* 
roe       1 0.566* 0.210* 
npm        1 0.163 
div         1 
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ พบว่า ตวัแปรตาม ปริมาณ
หุ้นกูภ้าคเอกชน มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาครบก าหนด (Term) มากท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์
เพียร์สนัเท่ากบั 0.466 รองลงมาคือ มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ขอ(DE) ในทิศทางเดียวกนั 
คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั 0.246 ถดัมาคือมีความสัมพนัธ์กบัอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ในทิศทางเดียวกนั 
คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.114 ถดัมาคือมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) ในทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.062 ถดัมาคือมีความสัมพนัธ์กับอนัดบัความ
น่าเ ช่ือถือ (Credit) ในทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.037 และล าดับสุดท้ายคือมี
ความสมัพนัธ์กบัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) ในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั 0.002 

เม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระอ่ืนๆ พบว่า ตวัแปรตาม ปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชน 
มีความสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้ (Coupon Rate) มากท่ีสุดในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สัน
เท่ากบั -0.249 รองลงมาคือ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) ในทิศทางตรงขา้ม
กนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั -0.027 

ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกันพบว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) กับ
อตัราก าไรสุทธิ (NPM)  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั 0.566 ถดัมา อตัรา
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) กบัอตัราก าไรสุทธิ (NPM) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่า
สหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั 0.299 ถดัมาระยะเวลาครบก าหนด (Term) กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ 
(DE) ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั 0.274 ถดัมาระยะเวลาครบก าหนด 
(Term) กบัอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั 0.274  และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) กบัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ มีค่า
สหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั 0.210 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกันพบว่าอตัราดอกเบ้ียหุ้นกู้ (CouponRate) กบัอตัราก าไรสุทธิ 
(NPM) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั -0.460 ถดัมา  อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้
(CouponRate) กับอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน คือ มีค่า
สหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากับ -0.391 ถดัมา อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู้ (CouponRate) กับระยะเวลาครบก าหนด (Term) 
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั -0.328  ถดัมา อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของเจ้าของ (DE) กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่า
สหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั -0.314  ถดัมา อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) กบัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) ความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั -0.135 ถดัมา อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) 
กบัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกัน คือ มีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากับ -0.113  และ
อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้(CouponRate) กบัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั คือ มีค่า
สหสมัพนัธ์เพียร์สนัเท่ากบั -0.036 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถท านายปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน โดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 

ตวัท านาย B SEB Beta T p value 

ค่าคงที่ -8.007 23.299  -0.344 0.732 
อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้(CouponRate) -3.140 2.712 -0.121 -1.158 0.250 
ระยะเวลาครบก าหนด (Term) 7.262 1.756 0.422 4.135 0.000** 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) 4.730 4.830 0.090 0.979 0.030* 
อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR)    -0.131 0.344 -0.036 -0.381 0.704 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) 2.300 1.661 0.138 1.385 0.029* 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 0.114 0.166 0.079 0.688 0.032* 
อตัราก าไรสุทธิ (NPM)   -0.130 0.191 -0.081 -0.681 0.497 
เงินปันผลเฉล่ีย (DIV) 0.213 0.754 0.026 0.283 0.048* 

Adjusted R square=0.20,   R square = 0.511,  F= 4.274*, p<0.05  
 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) แสดง

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในกบัปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนเป็นสมการท่ีเหมาะสมท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตาม ซ่ึงสามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการ คือ 

 

     Ln (Vol) = -8.007 + 0.422 (Term) + 0.090 (Credit) + 0.138 (DE) + 0.079 (ROE)   + 0.026 (DIV)      (1)         
 

สมการท่ี (1) ส าหรับการพิจารณาตวัแปรปัจจยัภายในมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนมีนยัส าคญั
หรือไม่ จะพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากค่า Sig. ท่ีน้อยกว่า 0.05 เม่ือเปรียบเทียบจากตาราง ผล
การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยระยะเวลาครบก าหนด (Term) ปัจจัยอนัดบัความน่าเช่ือถือ(Credit) ปัจจัยอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) ปัจจยัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และปัจจยัเงินปันผลเฉล่ีย 
(DIV) ส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนและความสัมพนัธ์เชิงบวก เม่ือพิจารณาจากค่าความชนัของเส้นถดถอย
หรือความผนัผวน (Beta) หมายความว่า เม่ือปัจจัยระยะเวลาครบก าหนด (Term) มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณหุ้นกู้
ภาคเอกชนจะเพ่ิมข้ึน 0.422 หน่วย ปัจจยัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนจะ
เพ่ิมข้ึน 0.090 หน่วย ปัจจยัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนจะ
เพ่ิมข้ึน 0.138 หน่วย ปัจจยัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนจะ
เพ่ิมข้ึน 0.079 หน่วย และปัจจยัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนจะเพ่ิมข้ึน 0.026 
หน่วย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค่าสัมประสิทธ์ิตวัก าหนด (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.20 แสดงว่า ปัจจยัภายใน คือ ปัจจยัระยะเวลาครบ
ก าหนด (Term) ปัจจยัอนัดบัความน่าเช่ือถือ(Credit) ปัจจยัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) ปัจจยัอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และปัจจยัเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสามารถท านายปัจจยั
ภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน เท่ากับ 20.00% ส่วนตัวแปรท่ีเหลือ คือ อัตราดอกเบ้ียหุ้นกู้  
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(CouponRate) อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) และอตัราก าไรสุทธิ (NPM) ไม่สามารถท านายปัจจยั
ภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ระยะเวลาครบก าหนด (Term) อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit) อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และเงินปันผลเฉล่ีย (DIV) ส่งผล
ต่อปริมาณหุ้นกูภ้าคเอกชนและมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อปริมาณหุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัเอกชน  

ระยะเวลาครบก าหนด ผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งต่อปริมาณ
หุ้นกู้ภาคเอกชนของจิรวฒัน์ ลิขิตกุล (2548) ท่ีกล่าวว่า ระยะเวลาครบก าหนดหุ้นกู้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Steven (1974) พบว่า ปัจจยั
ดา้นระยะเวลาครบก าหนดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหุ้นกู้และกรณีปริมาณหุ้นกู้ท่ี
ออกคร้ังแรกมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยความสมัพนัธ์เป็นไปตามทฤษฎี โดยในช่วงปีค.ศ. 1966 – 
1972  

อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษทัท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ว่าจะเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัหรือ
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยงั
สามารถช่วยลดตน้ทุนในการระดมทุนไดเ้พราะอนัดบัความน่าเช่ือถือจะเผยแพร่อยา่งเปิดเผย ซ่ึงขอ้มูลอนัดบัความ
น่าเช่ือถือสามารถน าไปยึดเป็นเกณฑใ์ห้แก่ผูล้งทุนพิจารณาได ้  ผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนของ Dechow et al. (1996) ไดศึ้กษาลกัษณะของบริษทัท่ีมี
การตกแต่งก าไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีถูกคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกาตรวจสอบในขอ้หาว่าผูบ้ริหารมีการตกแต่งก าไรให้สูงเกินจริง พบว่าบริษทัส่วนใหญ่ท่ีถูกกล่าวหา
ได้ท าการตกแต่งก าไรเพราะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทุนจากภายนอก ทั้ งยงัมีงานวิจัยของ Dichev and 
Piotroski (2001) ไดพ้บว่า การเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการ
ประเมินมูลค่าหุ้นกู้ ในขณะท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะกระตุ้นให้หน่วยงานท าการปรับปรุง
ธุรกิจให้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Boot et al. (2006) ไดแ้สดงไวว้่าสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล จะท าให้การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจไดก้ระจายสู่
ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ Soderstrom et al. (2013) แสดงให้เห็นว่า โดยบริษทัจะมีการ
ตกแต่งก าไรเพ่ือบริหารอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งตน้ทุนกูย้ืมรวมถึงราคาหุ้นสามญัและราคาหุ้นกู ้

ความมัน่คงของบริษทั (Ratio) ผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งต่อ
ปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน เพ่ือประเมินความมัน่คงของกิจการโดยถา้อตัราส่วนน้ียิ่งสูงแสดงว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หุ้นนั้นสูงกว่าราคาตามบญัชีซ่ึงแสดงว่าบริษทัมีความมัน่คงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนเดช 
อคัรพฤทธ์ิ (2557) ท่ีกล่าวว่า อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์
TPA TPC UP และVNT อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีพบว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุ้นมี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ความมัน่คงของบริษทั (Ratio) ดา้นอตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
เงินตน้ (ICR) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศมี ศรีลาวงศ ์(2561) พบว่า อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
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และเ งินต้นมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนอตัราส่วนทางการเงิน
ตวัอ่ืน ๆ มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยเ์พียงบางหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ความมัน่คงของบริษทั (Ratio) ดา้นอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนเดช อคัรพฤทธ์ิ (2557) ท่ีกล่าวว่า อตัราส่วนมูลค่า
ตามบญัชีต่อหุ้นสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์TPA TPC UP และVNT อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีพบว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุ้นมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกญัญารัตน์ กิตติสนธิรักษ ์(2561) ท่ีกล่าวว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์SET100 มากท่ีสุดและมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกนั แสดงว่า อตัราส่วน
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีเป็นส่วนท่ีนักลงทุนให้ความสนใจในราคาต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของธุรกิจหลงัจากหัก
หน้ีสินทั้งหมดออกแลว้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศมี ศรีลาวงศ ์(2561) ท่ีกล่าวว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ส่วนอตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน ๆ มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย์
เพียงบางหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ความมัน่คงของบริษทั (Ratio) ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

เงินปันผลเฉล่ีย แสดงถึงความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีกิจการนั้นใชไ้ปในการด าเนินงาน
ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการก าไรมาก ผูศึ้กษาได้มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553) ท่ี
กลา่วว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยม์ากกว่าอตัราส่วนอ่ืน ๆ 
ท่ีน ามาศึกษา 

อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้ผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งต่อปริมาณหุ้น
กู้ภาคเอกชนของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Steven (1974) พบว่า ปัจจัยด้านอัตราดอกเบ้ียในตลาดมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหุ้นกู้และกรณีปริมาณหุ้นกูท่ี้ออกคร้ังแรกมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม โดยความสมัพนัธ์เป็นไปตามทฤษฎี โดยในช่วงปีค.ศ. 1966 – 1972 

  
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังนี้ 
1. การลงทุนในหุ้นกูน้ั้น ส่ิงท่ีผูส้นใจลงทุนควรพิจารณาเพ่ือดูความเหมาะสมของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ควร

พิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ยจากผลของการวิจยั คือ ระยะเวลาครบก าหนด อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้น
กู ้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

2. การลงทุนในหุ้นกู้นั้นผูส้นใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาจากบริษทัเอกชนท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมี
เครดิตดี และศึกษาผลประกอบการยอ้นหลงัเพ่ือใชเ้ป็นองคป์ระกอบส าหรับการตดัสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ในแต่
ละคร้ัง 

3. สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ โดยใช้พิจารณาว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนหุ้นกูม้ากกว่าการการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลหรือไม่ เน่ืองจากการลงทุนใน
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หุ้นกู้มีความเส่ียงมากกว่า ดงันั้นอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนหุ้นกู้ตอ้งสูงกว่าการลงทุนในพนัธบตัร
รัฐบาล ถา้หากไดรั้บผลตอบแทนนอ้ยกว่าก็ไม่ควรลงทุนในหุ้นกูน้ั้น 

4. งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัท่ีจะวางแผนในการออกหุ้นกู้ เพ่ือจะไดศึ้กษาปัจจัยภายในต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทัในการส่งผลต่อปริมาณการออกหุ้นกู ้

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือความครอบคลุมในผลของการวิจยัและ
น าไปใชใ้นวงกว้างควรจะมีการศึกษาปัจจยัภายนอกร่วมดว้ยท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่นอตัราการแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

2. การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะปัจจยัตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ตวัแปรระยะเวลาครบ
ก าหนดตวัแปรอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู้ ตวัแปรอตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย ตวัแปร
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ ตวัแปรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตวัแปรอตัราก าไรสุทธิ ตวั
แปรเงินปันผลเฉล่ีย แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความครอบคลุมในผลของการวิจยัและน าไปใช้ในวงกว้างควรจะมี
การศึกษาปัจจยัภายในอ่ืนๆ ร่วมดว้ยท่ีส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายน า้ผลไม้และน า้ผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ 
ในภาวะวกิฤตโควดิ-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

Strategy to increase the sales revenue of ready-to drink 100% Tipco fruit juice 
and vegetable juice during COVID-19 Crisis in Bangkok and its vicinity  

 

ภัคสิริ เถ่ือนมูลละ1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Paksiri Thueanmulla and Anuchat Chamchong 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง กลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในภาวะวิกฤต
โควิค-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ และเพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดของสินคา้ ขอ้มูลปฐมภูมิศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มประชากรจ านวน 384 คน ขอ้มูลทุติยภูมิ
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ คือ รสชาติของ
ผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ระดบัธุรกิจท่ีบริษทัควรใชคื้อ กลยทุธ์การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว โดยบริษทัจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัดา้นเง่ือนไขเวลา เพ่ือให้สินคา้ของบริษทัฯ เป็นตราสินคา้น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืมตราแรกๆท่ีเขา้สู่
ตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเพ่ิมยอดขำย, น ำ้ผลไม้, น ำ้ผัก, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, โควิด-19 
 

Abstract 
The objectives of the study of strategy to increase the sales revenue of ready-to-drink 100% Tipco fruit and 
vegetable juice in Bangkok and its vicinity during COVID-19 crisis are to study the marketing mix affecting the 
decision to buy 100% Tipco fruit and vegetable juice and propose the marketing strategy for  the product. The 
primary data was collected from the questionnaire of 384 samples. The secondary data was collected from other 
sources. The results of the study showed the marketing mix affecting the decision to buy is the product’s taste. 
The business-level strategy that Tipco Foods PCL should implement is the Quick-Response. The company needs 
to focus on timing to be the first fruit and vegetable juice brand entering healthy beverage market to gain the 
competitive advantages and market share.   
 
Keywords: increase the sales revenue, fruit juice, vegetable juice, marketing mix, COVID-19 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1810 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 
 

สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้ผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมของ ซ่ึง
รวมถึงน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ลดลง 10% หรือ ประมาณ 53 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ Nielsen (2020)  ว่ามูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในประเทศไตรมาส 2/2563 มีมูลค่า 
10,489 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าของตลาดลดลง 10%  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า  และแสดงส่วนแบ่งทางการตลาด
ไตรมาส 2/2563 ว่า เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมแ้ละน ้ าผกั พร้อมด่ืม100% บริษทัทิปโก ้ลดลงจากปีท่ีแลว้ในช่วงเวลาเดียวกัน
ท่ี 37% เป็น 30% ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง กลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายน ้ าผลไม้และน ้ าผกั
พร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในภาวะวิกฤตโควิค-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตรา
ทิปโก้ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันากล
ยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยบริษทัฯสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องตรงต่อความต้องการของผูบ้ริโภคและเป็นข้อมูลให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจใช้ในการตดัสินใจลงทุน
ประกอบกิจการและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎี 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนประสมทางการตลาด (4’s P) (Kotler and Armstrong, 2012) 
เป็นปัจจัยท่ีนักการตลาดและธุรกิจสามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ การรวมกัน
ระหว่างสินคา้และบริการท่ีองคก์รเสนอไปยงัลูกคา้ (2) ราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือมูลค่าของเงินท่ีลูกคา้ตอ้ง
จ่ายส าหรับการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์องคก์รเสนอขาย (3)การจดัจ าหน่าย (Place) คือ กรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ย
ไปยงัตลาด ท าให้สินคา้หรือบริการเขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างท่ีควรจะเป็น (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ
กิจกรรมท่ีองค์กรไดมี้การส่ือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์ไปยงัลูกคา้ เพ่ือส่งเสริมและสร้างทศันคติ(Attitude) และ
พฤติกรรมการซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Kotler and Armstrong, 2012) คือ ขั้นตอนการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสอง
ทางเลือกข้ึนไป โดยพฤติกรรมลูกคา้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ถึง
ความต้องการหรือปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 

Michael E. Potter (1979) เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขนั (Five 
Forces Model) (สมยศ นาวีการ, 2551) เป็นการวิเคราะห์ความรุนแรงของแต่ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาวะในการ
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แข่งขนัของอุตสาหกรรม คือ (1) การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ (2) การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (3) ภยัคุกคาม
ของสินคา้ทดแทน (4) อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (5) อ านาจต่อรองผูข้ายหรือผูจ้ดัหา  

Albert Humphrey (1960) ผูคิ้ดคน้แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis (สมยศ นาวีการ, 2551) ซ่ึง
เป็นการประเมินสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มขององค์กร โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจยัภายใน วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นกลยทุธ์
เพ่ือวางแผน ประกอบดว้ย (1) จุดแข็ง (Strengths) ปัจจยัภายในท่ีมีผลดีต่อการด าเนินงานขององคก์ร (2) จุดอ่อน
(Weaknesses) ปัจจยัภายในท่ีมีผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร (3) โอกาส (Opportunities) ปัจจยัภายนอกท่ี
เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทั้งทางตรงและทางออ้ม (4) อุปสรรค (Threats) ปัจจยั
ภายนอกท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) (พิบูล ทีปะปาล, 2544) คือ กระบวนการวิเคราะห์ระหว่างปัจจยั
ภายนอกกบัปัจจยัภายใน เพ่ือสร้างกลยทุธ์ข้ึนมาใหม่จากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู ่ ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีได ้มี 4 แบบ ประกอบดว้ย  
(1) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (SO Strategy) คือ กลยุทธ์ท่ีใช้จุดแข็งของสินค้ามาพิจารณาร่วมกับโอกาสทางธุรกิจ  
(2) กลยุทธ์การตลาดเชิงป้องกัน (ST Strategy) คือ กลยุทธ์ท่ีใช้จุดแข็งของสินค้ามาพิจารณาร่วมกับอุปสรรค  
(3) กลยทุธ์การตลาดเชิงแกไ้ข (WO Strategy) คือ กลยทุธ์ท่ีใชจุ้ดอ่อนมาพิจารณาร่วมกบัโอกาสทางธุรกิจ (4) กลยทุธ์
การส่ือสารการตลาดเชิงรับ (WT Strategy) กลยทุธ์ท่ีใชจุ้ดอ่อนมาพิจารณาร่วมกบัอุปสรรค 

ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) (สมยศ นาวีการ, 2544) คือ แผนเชิงกลยุทธ์ท่ีจะใช้
ความสามารถขององค์กรก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั แบ่งได ้4 ประเภท คือ (1) การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) เป็นกลยทุธ์ท่ี
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีความแตกต่างกับสินค้าคู่แข่งในอุตสาหกรรม (2) ความเป็นผูน้ าด้านต้นทุน 
(Cost Leadership) เป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งการผลิตท่ีมีมาตรฐานและมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่า ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค
ท่ีอ่อนไหวต่อราคา (3) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response) เป็นกลยทุธ์ท่ีมีเง่ือนไขดา้นเวลาท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการเขา้สู่ตลาด (4) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus) เป็นกลยุทธ์ซ่ึงมุ่งการผลิตสินค้า
และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มตลาดเฉพาะ 

  
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       

กรกฎ ธรรมเจริญ (2552) ศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ
ในธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม : กรณีศึกษา บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด ์บี(จ ากดั) ผลการศึกษาพบว่า กลยทุธ์ระดบัองคก์ร
ใชก้ลยุทธ์การขยายตวัแบบเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการให้แก่บริษทั กลยุทธ์ระดบัองค์กร เลือกใชก้ลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี เลือกกลยุทธ์การวิจยัและ
พฒันา บริษทัทิปโกค้วรท าการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และน าแนวทางของกลยุทธ์
ทั้ง 3 ระดบัมาประกอบการตดัสินใจเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ร้อยโทหญิง ณัฐชากุล บุญฤทธ์ิ (2556) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ าผกัและน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือพบว่าราคาของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดั
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จ าหน่าย โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัความบ่อยคร้ังในการซ้ือ ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัขนาดท่ีเลือก
ซ้ือ ดา้นการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัยี่ห้อน ้ า
ผกัและน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเลือกซ้ือ 

ฐิติลกัษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ (2559) การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษา พบว่า 
การท า Cluster Analysis ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ดงัน้ี (1) “สาวรุ่นใหม่ Social Age ใส่ใจสุขภาพ” ด่ืมน ้าผลไมเ้ดือนละ 1 – 3 
คร้ัง ตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์พกพาสะดวก ระบุราคาขายชดัเจน ซ้ือผา่นออนไลน์ได ้(2) “Working Girl สุขภาพดีตอ้ง
เลือกได”้ ด่ืมน ้าผลไมส้ปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง ตอ้งการความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ ์ลดราคาน ้าสินค้าก่อน
วนัหมดอายุ ซ้ือผ่านออนไลน์ได ้รวมถึงมีมอบน ้ าผลไมเ้ป็นของขวญั (3) “หนุ่ม Hormone วยัวา้วุ่น” ด่ืมน ้ าผลไม้
สัปดาห์ละ1 – 2 คร้ัง ตอ้งการให้มีส่วนผสมของคอลลาเจนส าหรับบ ารุงผิว มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้จ านวนมาก มี
จ าหน่ายในตูข้ายน ้าอตัโนมติั 

โพระดก จารุจุลกรศกัด์ิ (2555) การศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดธุรกิจน ้ าผกั และน ้ า
ผลไม ้100% ตรา “มาลี” และ ตรา “ทิปโก้” ผลการศึกษาพบว่า มาลีสามพราน ประสบปัญหาตลาดน ้ าผกัและน ้า
ผลไมเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองส่วนแบ่งการตลาดยงัคงเป็นรองทิปโกฟู้ดส์ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีผ่านมามีการท าการตลาด
นอ้ยมาก ดงันั้นจึงไดมี้การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ กลยทุธ์ในระดบัองคก์ร เลือกกล
ยทุธ์เติบโต โดยใชก้ลยทุธ์การพฒันาสินคา้ และเนน้การพฒันาตลาด กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ เลือกกลยทุธ์การสร้าง
ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี เลือกกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคน ้าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซ่ึงผูวิ้จัยไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงได้อ้างอิงสูตรของคอแครน (Cochran)ในการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได ้ไม่
เกินร้อยละ 5 จากการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอย่าง การเก็บขอ้มูลท าโดยให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถาม
ผา่นเคร่ืองมือ Google Form โดยมีค าถามคดักรองขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ขอบเขตดา้นอาย ุและการท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคย
ซ้ือน ้าผลไมแ้ละน ้ าผกั 100% ตราทิปโกม้าก่อน จึงจะเขา้สู่แบบสอบถามการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความส าคัญของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดยแบ่งขอ้มูลโดย
การลงรหัสตามตวัแปร และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เป็นค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย(Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือน าขอ้มูลปฐมภูมิน้ีมาประกอบการน าเสนอกลยทุธ์ การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ผูวิ้จยัด าเนินการโดยการศึกษาขอ้มูล
ภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ เช่น ยอดขาย งบก าไร ขาดทุนจากรายงานประจ าปีของบริษทั ท าการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและคู่แข่งจากบทความ เวบ็ไซตห์รือจากหน่วยงานอ่ืน 
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4.  ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูม ิ
 

การศึกษากลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางของ
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี และมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท โดยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 100% ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในภาวะ
วิกฤตโควิด-19  มีดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.41 (ค่าระดบัความส าคญัมากท่ีสุด) คุณค่าทางโภชนาการและวิตามิน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.35 (ค่า
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด) และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 (ค่าระดบัความส าคญัมาก)  
(2) ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ราคาของน ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิป
โก้ เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียเลขคณิตอยู่ท่ี 3.98 (ค่าระดบัความส าคญัมาก) (3) ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ การเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละน ้า
ผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ค่าเฉล่ียเลขคณิตอยูท่ี่ 3.93 (ค่าระดบัความส าคญัมาก) (4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ โปรโมชัน่ลดราคา ค่าเฉล่ียเลขคณิตอยูท่ี่ 3.89 (ค่าระดบัความส าคญั
มาก) ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% นั้น มีการ
แข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง โดยรายงานของ Nielsen (2020) แจ้งว่าตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% MAT 
SEP 2020 มีมูลค่า 2,586 ลา้นบาท การแข่งขนัเนน้ท่ีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั เน่ืองจากสินคา้ของแต่ละบริษทั
ไม่ไดมี้ความแตกต่างท่ีชดัเจน อีกทั้งสินคา้ทดแทนของน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% ในตลาดประเทศไทย
นั้นมีอยู่ค่อนข้างมาก เช่น Functional Drink และ Soft drink ซ่ึงเคร่ืองด่ืมทั้งสองหมวดน้ีเป็นเคร่ืองด่ืมเพียง 2 
ประเภทท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัในประเทศ โดยจากรายงานของ Nielsen (2020 ) แจ้งว่ามูลค่าของตลาดหมวดน ้ าผลไม้ YTD 3/2563 
ลดลงร้อยละ 12.3 ถึงแมใ้นหมวดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% (Premium Juice)  ทิปโก้จะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในประเทศเป็นอนัดบั1(32%)  ส าหรับคู่แข่งทางตรงในตลาดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืมพรีเมียม 100% 
แลว้พบว่า น ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัตรามาลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนจาก 21% เป็น 23% ซ่ึงเท่ากบัน ้ าผลไมแ้ละ
น ้าผกัตราดอยค าท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาด 23% (ลดลงจาก 24% ใน MAT SEP 2019) ในขณะท่ี ยนิูฟ มีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมข้ึนเป็น 15% จาก 13% และ ชบามีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ี 2% และตราอ่ืนๆ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยูท่ี่ 5%  
 
4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยเคร่ืองมือการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (Five Forces)  
สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% นั้น มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง โดย

รายงานของ Nielsen (2020) แจ้งว่าตลาดน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% MAT SEP 2020 มีมูลค่า 2,586 ลา้น
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บาท การแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั100% นั้น เนน้ท่ีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั เน่ืองจากสินคา้
ของแต่ละบริษทัไม่ไดมี้ความแตกต่างท่ีชดัเจนหากมีรสชาติเดียวกนั อีกทั้งสินคา้ทดแทนของน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกั
พร้อมด่ืม100% ในตลาดประเทศไทยนั้นมีอยูค่่อนขา้งมาก โดย Functional Drink และ Soft drink ถือเป็นเคร่ืองด่ืม
เพียง 2 ประเภทท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองสวนกระแสตลาดเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 
และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในประเทศ ในขณะท่ีมูลค่าของตลาดหมวดน ้ าผลไมล้ดลงร้อยละ 12.3 จากรายงาน 
YTD 3/2563 ของ Nielsen (2020) ถึงแมใ้นหมวดน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% (Premium Juice)  ทิปโก้จะมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเป็นอนัดบั1 แต่อ านาจการต่อรองของลูกคา้และผูบ้ริโภคกลบัมีสูง บริษทัฯ จึงท า
รายการส่งเสริมการขายอยูบ่่อยคร้ังเพ่ือแยง่ชิงส่วนรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งจากในตลาดน ้ าผลไมเ้อง
และจากสินคา้ทดแทนน ้ าผลไม ้ ในดา้นอ านาจการต่อรองจากคู่คา้ท่ีเป็นเกษตรกรและบริษทัท่ีผลิตสินคา้ผลไม้ 
สินคา้การเกษตร รวมถึงบรรจุภณัฑ ์ทางบริษทัทิปโกมี้ค่อนขา้งสูง เพราะบริษทัฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 1 
จึงตอ้งใชว้ตัถุดิบจ านวนมาก จึงมีแนวโนม้ท่ีบริษทัฯจะไดว้ตัถุดิบท่ีราคาต ่ากว่าคู่แข่งจากหลกัEconomy of Scales 
การเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศของคู่แข่งรายใหม่ท าได้ค่อนข้างยากจ าเป็นต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลาท่ี
ค่อนขา้งมากเพ่ือท่ีจะผลิตสินคา้ให้ไดต้น้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้และให้ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับ 

 
การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยเคร่ืองมือการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (1) ส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั1 (2)  มีตราสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  

(3) มีความช านาญมากกว่า 28 ปี (4) มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต และจดัหาวตัถุดิบ (5) ควบคุมตน้ทุนท่ีเหมาะสม
มีอ านาจการต่อรองคู่ค้า (6) มีสายพนัธ์ุสับปะรดหอมสุวรรณเป็นของตนเอง (7) มีธุรกิจคา้ปลีกท่ีเป็นช่องทางจัด
จ าหน่ายของตนเอง 

2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (1) ใชบ้ริษทัอ่ืนกระจายสินคา้ท าให้ตน้ทุนการกระจายสินคา้สูง (2) บรรจุภณัฑมี์ความ
หลากหลายน้อยและมีความแข็งแรงน้อยกว่า (3) ความแตกต่างของสินคา้ค่อนขา้งน้อยและไม่ชดัเจน (4) จ าหน่าย
ผ่านทางช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ค่อนข้างน้อย (5)  ผูบ้ริโภคซ้ือจากราคาและมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือ
สินคา้หากมีการปรับราคาข้ึน  

3.  การวิเคราะห์โอกาส (1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคNew Normal ท่ีต่ืนตวัต่อกระแสรักสุขภาพ (2)  ตลาด
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ยงัขยายตวัและมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง (3) ค่าเงินบาทแข็งค่าท าให้สามารถน าเข้า
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ไดถู้กลง (4) การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

4. การวิเคราะห์อุปสรรค (1) ราคาของวัตถุดิบการเกษตรอาจมีราคาท่ีผกผัน  (2) สินค้าทดแทนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการบางอย่างของผูบ้ริโภคท่ีน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม100% ให้ไม่ได ้(3) T3. ตลาดน ้าผลไม้
พร้อมด่ืม100%เร่ิมถดถอยเน่ืองจากความกงัวลเร่ืองการบริโภคน ้ าตาล 
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4.3 การสร้างทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา 
 

การวเิคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยตาราง TOWS Matrix 
กลยุทธ์เชิงรุก SO (1) ประชาสมัพนัธ์ให้รับรู้ความแตกต่าง (2) เพ่ิมการพฒันาสายพนัธ์ุผลไมห้รือผกัสิทธิบตัร

ของบริษทั (3) ประชาสมัพนัธ์น ้ าสบัปะรดหอมสุวรรณให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน (4) พฒันาคุณประโยชน์
ของผลิตภณัฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่ง (5) ในช่วงท่ีค่าเงินบาทแข็ง ควรต้องลงทุนน าเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ  
(6) พฒันาสินคา้ให้อิงกระแสการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (7) ร่วมพฒันาสินคา้ใหม่ร่วมกบัธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ (8) มุ่งเนน้ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางธุรกิจคา้ปลีกของตวัเอง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO (1) ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ โดยการลดการใชต้วัแทนกระจายสินคา้ (2) พฒันาระบบ
การกระจายสินค้า การจดัการคลงัสินคา้เพ่ือช่วยลดแรงงานคนและลดตน้ทุนในระยะยาว (3) มุ่งเน้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์มากข้ึน (4) ประชาสมัพนัธ์ตราสินคา้และผลิตภณัฑผ์่านทางช่องทางออนไลน์ให้มาก
ข้ึน (5) จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผา่นทางช่องทางออนไลน์ 

กลยุทธ์เชิงรับ ST (1) ท าสญัญาการน าเขา้วตัถุดิบและบรรจุภณัฑจ์ากต่างประเทศเพ่ือให้ไดต้น้ทุนของสินค้าท่ี
ถูกและสามารถท าก าไรไดม้ากข้ึน (2) ท าสัญญาซ้ือวตัถุดิบสินคา้การเกษตรล่วงหน้าในระยะยาว หรือหาแหล่ง
วตัถุดิบอ่ืน หาคู่คา้ส าหรับซ้ือวตัถุดิบสินคา้การเกษตรรายส ารอง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT (1) ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคหันกลบัมาด่ืมน ้ าผลไม้และน ้ าผกั100% แทนสินคา้
ทดแทนอ่ืนๆ (2) ปรับเปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลายหรือเพ่ิมความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ์
ตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูบ้ริโภค 

 
การวเิคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยการจดัการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน (1) เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(2) เพ่ิม

การพฒันาสายพนัธ์ุผลไมท่ี้เป็นสิทธิบตัรของบริษทั (3) ประชาสมัพนัธ์น ้ าสบัปะรดหอมสุวรรณให้เป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึน (4) พฒันาคุณประโยชน์ทางโภชนาการให้เหนือกว่าคู่แข่ง ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ แผนระยะยาว 
(มากกว่า 5 ปี) งบประมาณ 70ล้านบาท ส าหรับประชาสัมพนัธ์ระดบัประเทศ และ พฒันาความสามารถของ
บุคลากรเพ่ือพฒันาสายพนัธ์ุผลไม้ ข้อดี (1) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ป้องกันภยัคุกคามจากสินคา้
ทดแทน (2) สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยยากแก่การลอกเลียนแบบ ขอ้เสีย (1) ใชง้บประมาณสูงในการ
วิจยัพฒันา (2) ใชร้ะยะเวลานานในการวิจยัพฒันา 

กลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน (1) ตอ้งควบคุมตน้ทุนราคาของวตัถุดิบ (2) ท าสญัญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้าใน
ระยะยาว หาคู่คา้ส ารอง (3) ในช่วงท่ีค่าเงินบาทแข็งควรลงทุนน าเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ (3) ตอ้งลดการใช้
ตวัแทนกระจายสินคา้ (4) พฒันาระบบการกระจายสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ 
แผนระยะปานกลาง ( 1-5 ปี) งบประมาณ 30ลา้นบาท ส าหรับจดัตั้งหน่วยงานในการกระจายสินค้า วางระบบ
logisticและ supply chain ขอ้ดี (1) ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีอ่อนไหวต่อราคา (2) ลดการใชง้านoutsourceและค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ าเป็น (3) เ พ่ิมอ านาจในการต่อรองของบริษัทฯต่อคู่ค้า (4) สามารถควบคุมราคาต้นทุนสินค้า เ พ่ิม
ความสามารถในการท าก าไร ขอ้เสีย (1) อาจจะลดคุณค่าของตราสินคา้ ท าให้ตอ้งแข่งขนัดว้ยราคาและการส่งเสริม
การขายแทน (2) ลูกคา้อาจลดซ้ือสินคา้ในราคาปกติ ส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได ้
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กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (1) พฒันาสินคา้โดยอิงกระแสการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
(2) ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคหันกลบัมาด่ืมน ้ าผลไม้แทนเคร่ืองด่ืมทดแทนอ่ืนๆ (3) ร่วมพฒันาสินคา้ใหม่กับ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ ขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ให้กวา้งข้ึน ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ แผนระยะสั้น 
(ภายใน 1 ปี) งบประมาณ 15ล้านบาท ส าหรับพฒันาสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค น าเข้าสู่ 
Modern Trade และจดักิจกรรมทางการตลาด ขอ้ดี (1) ตอบสนองความตอ้งการท่ีรวดเร็วและการเปล่ียนแปลงใน
ยุคNew Normal (2) ขยายกลุ่มผูบ้ริโภค สามารถแข่งขนักบัสินค้าทดแทน (3) ช่วยให้สินคา้ยงัอยู่ในกระแสและ
สามารถกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง (4) ลดภยัคุกคามของสินค้าทดแทน และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ข้อเสีย  
(1) แข่งขนัในตลาดใหม่ ใช้งบประมาณสูงเพ่ือให้ตอบสนองตลาดอย่างรวดเร็ว (2) ใช้งบประมาณสูงในการ
ส่งเสริมการขายเพ่ือชิงส่วนแบ่งจากหมวดสินคา้อ่ืนท่ีเติบโตอยู ่(3) มีโอกาสท าให้ตราสินคา้ไดรั้บผลกระทบหาก
สินคา้ใหม่ไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ปัจจุบนั 

กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (1) เพ่ิมความหลากหลายและความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ์ (2) มุ่งเน้นขยาย
ช่องทางจ าหน่ายผ่านทางธุรกิจคา้ปลีกของตวัเอง เน่ืองท าก าไรไดม้ากกว่า (3) มุ่งเนน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
ทางออนไลน์มากข้ึน (4) ประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางออนไลน์ให้มากข้ึน (5) จดักิจกรรมทางการตลาดผ่านทาง
ออนไลน์ ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ แผนระยะปานกลาง (1-5 ปี)  งบประมาณ 10ลา้นบาท ส าหรับเปล่ียน
บรรจุภณัฑ์และขยายช่องจัดจ าหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกของตนเอง ขอ้ดี (1) ตอบสนองความตอ้งการลูกค้ากลุ่ม
ตลาดเฉพาะ ช่วยขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมรายได ้ (2) สร้างความไดเ้ปรียบดว้ยการเน้นความช านาญในตลาดบาง
ตลาด (3) ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าผ่านช่องทางการขายท่ีหลากหลาย ข้อเสีย (1) ใช้งบประมาณ
ค่อนขา้งสูงในการพฒันาสินคา้ใหม่ (2) กลุ่มตลาดอาจจะมีขนาดเลก็จนเกินไป ท าให้ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน 
 
4.4 การน ากลยุทธ์ที่เสนอเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
   

ผูวิ้จยัน าเสนอกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response)  เพ่ือใชก้ารเพ่ิมยอดขายน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกั
พร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยบริษทัฯ สามารถน า
ความเช่ียวชาญดา้นน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกั มาพฒันาสินคา้ท่ีอิงกระแสการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ และ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถดา้นการแข่งขนักบัสินคา้ทดแทนในกลุ่มเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพได ้ผลกัดนัให้สินคา้ในหมวด
น ้าผลไมแ้ละน ้ าผกักลบัมาเติบโตอีกคร้ังและลดภยัคุกคามของสินคา้ทดแทน โดยกลยทุธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
เป็นแผนระยะสั้นคือน้อยว่า 1 ปี และใชง้บประมาณ 15,000,000 บาท ส าหรับใชใ้นการพฒันาสินค้าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การน าสินคา้ใหม่เข้าสู่ตลาดModern Trade ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์สินค้า 
รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้าทดแทนได้ แผนปฏิบติัการกลยุทธ์การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถด าเนินการไดโ้ดย การศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ ประเมินความเส่ียงของการออก
สินคา้ จดัหาวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ผลิตและควบคุมคุณภาพของสินคา้ กระจายสินคา้เขา้สู่ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์สินค้าและจัดรายการส่งเสริมการขาย ติดตามและประเมินผลการขาย ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ และการวิเคราะห์กลยทุธ์ดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั 
(Five Forces Model) การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ ศึกษา
วิเคราะห์ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ TOWS Matrix และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 
(Business Strategy) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก คือ รสชาติ
ของผลิตภณัฑ์ และ เชิงกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมยอดขายน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกั
พร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก ้ในภาวะวิกฤตโควิค-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ กลยทุธ์การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว (Quick-response) ซ่ึงเป็นแผนระยะสั้นคือใชร้ะยะเวลาน้อยว่า 1 ปี ใชง้บประมาณการด าเนินการอยู่ท่ี
ประมาณ 15,000,000 บาท  การอภิปรายผลการศึกษากลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายน ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตรา
ทิปโก ้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไม้และน ้ าผกัพร้อมด่ืม 100% ตราทิปโก้ ในภาวะวิกฤตโควิด-19 พบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั คือ 
รสชาติของผลิตภณัฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติลกัษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ 
(2559) ท่ีว่าผูบ้ริโภคตอ้งการให้น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยผลการศึกษาวิจยัไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ร้อยโทหญิง ณฐัชากุล บุญฤทธ์ิ (2556) ท่ีว่าราคาของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการเลือก
ซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ รสชาติของผลิตภณัฑ ์  

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ บริษทัจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัดา้นเง่ือนไขเวลา เพ่ือให้สินคา้ของบริษทัฯ 
เป็นตราสินคา้น ้ าผลไมแ้ละน ้ าผกัพร้อมด่ืมตราแรกๆท่ีเขา้สู่ตลาด สามารถตอบสนองต่อกระแสการรักสุขภาพของ
ตลาดอย่างรวดเร็วจึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่ง แต่เน่ืองจากกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วท าให้
บริษทัฯ ตอ้งปรับตวัและแข่งขนัในตลาดท่ีอาจจะไม่ถนดัเพ่ือท่ีจะแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด จึงตอ้งลงทุนทั้งใน
ดา้นงบประมาณและทรัพยากรบุคคลเพ่ือพฒันาสินคา้ใหม่ อีกทั้งยงัตอ้งประชาสัมพนัธ์และจดัรายการส่งเสริมการ
ขายค่อนขา้งมากเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกักบัผูบ้ริโภค และสามารถแข่งขนัแย่งชิงส่วนแบ่งจากหมวดสินคา้อ่ืนท่ีเติบโตอยู ่
บริษทัฯ ควรตอ้งค านึงและระวงัไม่ให้การปรับตวัและแข่งขนัอย่างรุนแรงในตลาดมาท าให้จุดเด่นหรือเอกลกัษณ์
ความเป็นตราสินค้าไดรั้บผลกระทบหรือ สูญเสียไปไดห้ากสินค้าท่ีออกมาใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ปัจจุบนั ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้สนใจศึกษางานวิจยัในหัวขอ้ประเภทเดียวกนั โดย
สามารถขยายขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจยัให้ครอบคลุมระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศเพ่ือให้ไดป้ระชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาท่ีมีความหลากหลายสะทอ้นสภาพตลาดจริงและกลุ่มลูกคา้จริงมากยิ่งข้ีน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 2) ศึกษาปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยี 3) ศึกษาพฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากัด (ปณท) www.thailandpostmart.com โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีเคยเข้าเยี่ยมชม (Visit) 
เวบ็ไซต ์Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีเคยสัง่ซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต ์Thailandpostmart จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นการจดัการองค์ประกอบ ดา้นช่องทางในการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการเฉพาะของ
ลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ตลำดอิเลก็ทรอนิกส์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท), พฤติกรรมควำมผูกพันของลูกค้ำ 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study influences of marketing mix on customers’ engagement behaviors, 
2) to study influences of technology acceptance factors on consumers’ engagement behavior in choosing services 
3)  to study customer engagement behaviors in an electronic market of ThailandPost Co. , Ltd.  This quantitative 
research has 400 samples who responded to the questionnaires.  It uses statistic of frequency, percentage, mean, 
standard deviation to describe samples and related variables.  Using multiple regression technique, this study 
obtained inferential statistics to test hypotheses for the significant level of 0 .05.  The results showed that factors 
including marketing mix of customer’ s perspectives, communication channels, customer’ s specification, 
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perceived of usefulness, perceived ease of use, and information technology acceptance factors significantly 
influenced consumers’ engagement behaviors within the tested settings. 
 
Keywords: Electronic Marketing, Thailand Post Company Limited (THP), Customer Engagement 
 

1. บทน า 
 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด ภายใต้
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินธุรกิจโดยมีพนัธกิจองค์กรในการจัดให้มีบริการรับ - ส่งข่าวสาร 
ส่ิงของ และบริการการเงินท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศและมีมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสาร และการด าเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นท่ีส าคญัของ ปณท คือ 
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นผูใ้ห้บริการในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น 
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ บริการไปรษณียภณัฑ ์บริการระหว่างประเทศ บริการกลุ่มคา้ปลีกและการเงิน โดยแบ่ง
ตามกลุ่มธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้ ปณท จากสดัส่วนรายไดม้ากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั (ฝ่ายบญัชี ปณท, 2563) 

จากขอ้มูลสัดส่วนรายไดท่ี้กล่าวมาในขา้งตน้ พบว่า บริการกลุ่มคา้ปลีกและการเงิน มีสดัส่วนรายไดท่ี้นอ้ยท่ีสุด 
แต่ ปณท ตระหนกัถึงความส าคญัของบริการกลุ่มดงักล่าวว่าสามารถตอบสนองต่อภารกิจอีกดา้นหน่ึงขององค์กรใน
มิติของการเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งมุ่งสร้างประโยชน์คืนกลบัสู่สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยไม่
มุ่งหวงัประโยชน์ในลกัษณะของการด าเนินงานเพ่ือหวงัก าไรสูงสุด ปณท จึงพฒันาช่องทางการตลาดออนไลน์เพ่ือ
สนบัสนุนให้สินคา้จากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ OTOP มีช่องทางในการจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงประชาชนได้
กว้างขวาง และสะดวกมากข้ึน ด้วยการเปิดให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace อย่างเป็นทางการในช่ือ 
www.thailandpostmart.com เม่ือวนัท่ี 24 พ.ค. 2561 ซ่ึงเวบ็ไซตชู์จุดเด่นในการเป็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้ของดีของ
ไทยจากทัว่ประเทศให้ถึงประชาชนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไปเองภายใตก้ารนิยามบทบาท “ของดีทัว่ไทย ส่งให้ถึง
มือ” โดยมีการแบ่งหมวดหมู่เป็นสินค้า หมวดผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเป็นของกินข้ึนช่ือได้รับการคดัสรรมาอย่างดี 
ภายใตส้โลแกน (Slogan) “อร่อยทัว่ไทย สั่งไดท่ี้ไปรษณีย”์ และหมวดหมู่ของดีประจ าจงัหวดัท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์
ของใช ้หัตถกรรม หรือผลิตภณัฑ์ของชุมชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ หรือของใชจ้ากชุมชน, OTOP สินคา้ขายส่งจากทัว่
ประเทศ ซ่ึงรวมถึงการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว โดยสามารถเลือกดูไดเ้ป็นรายจงัหวดั และสินคา้หรือของท่ีระลึก
ไปรษณีย ์เช่น แสตมป์ท่ีระลึก ซองแสตมป์ หรือสินคา้อ่ืน ๆ เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัส่งสินคา้ดว้ยบริการส่งด่วนของ 
ปณท อีกทั้งยงัมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์และผลผลิตจากทุกจงัหวดัในประเทศไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม และมีส่วนช่วยให้เกษตรกร ผูผ้ลิต วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางในการน าเสนอสินค้า และผลิตภณัฑ์จาก
ชุมชน หรือผลิตภณัฑ ์OTOP ให้สามารถเขา้ถึงผูซ้ื้อ หรือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ  

ดงันั้น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั www.thailandpostmart.com (ซ่ึงในบทความน้ี ผูวิ้จยัจะใชค้  าย่อว่า 
Thailandpostmart) เพ่ือให้สามารถน าไปปรับปรุงรูปแบบของเวบ็ไซต ์และบริการต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซตใ์ห้น่าสนใจ 
และเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึนยอ่มเป็นการเพ่ิมความสามารถในการขยายตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร
และการประมง กลุ่มชนกลุ่มนอ้ย หรือผูผ้ลิตรายเล็ก ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการสู่ผูบ้ริโภค

http://www.thailandpostmart.com/
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วงกวา้ง ตลอดจนไม่เขา้ใจการวางแผนการผลิต และโลจิสติกส์ (Logistics) ให้มีช่องทางในการขายและการขยาย
ตลาดได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน อีกทั้ ง น าข้อมูลไปพิจารณาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาบริการของเว็บไซต์ 
Thailandpostmart ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (Marketing Mix from Customer’s Perspectives) 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี (Information Technology Acceptance) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความผูกพนั

ของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เวบ็ไซต์ 

Thailandpostmart 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 
(สุอคัคินท ์ตั้งพรเจริญสุข, 2554) น าเสนอว่าจากแนวความคิดของ Don E. Schultz ปรมาจารยท์างดา้นการตลาด

และการส่ือสารการตลาดท่ีไดเ้สนอไวใ้นหนงัสือ New Marketing Paradigm ว่าในยุคปัจจุบนัน้ีเป็นยุคท่ีถึงเวลาของ
การลืม 4P’s ซ่ึงมีมุมมองของแผนการตลาดท่ีมุ่งความส าคญัไปท่ีผลิตภณัฑ์เป็นหลกั และให้ปรับไปมองแนวคิด
ส่วนประสมการตลาด 4C’s ท่ีเป็นแนวคิดมุมมองท่ีมุ่งเน้นไปท่ีผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยองคป์ระกอบของส่วนประสม
การตลาด 4C’s มีดงัน้ี 1. นักการตลาดหันมามองมุมใหม่ท่ีเป็นมุมมองของผู้บริโภคว่าผูบ้ริโภคต้องการอะไร 
(Consumer wants and needs) 2. ผูบ้ริโภคมีตน้ทุนเท่าไร (Consumer’s Cost to Satisfy) 3. จะเพ่ิมความสะดวกในการ
ซ้ือสินค้าให้กับผู ้บริโภคได้อย่างไร (Convenience to buy) 4. ควรจะส่ือสารอย่างไรเพ่ือให้ผู ้บริโภครับฟัง 
(Communication)  

(วิทยา ตนัติธรรมผาติ, 2556) อ้างถึงบทความของภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ท่ีได้กล่าวถึง 7C กับความส าเร็จของ
เวบ็ไซตซ่ึ์งจากการตรวจสอบขอ้มูลโดยผูวิ้จยัพบว่า ปัจจุบนัแหล่งขอ้มูลเวบ็ไซต ์(http://www.pawoot.com/node/116) 
ท่ีวิทยาฯ อา้งอิงบทความของภาวุธ พงษวิ์ทยภานุ นั้น ไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาเป็น “6C กบัความส าเร็จของเวบ็ไซต์” 
ซ่ึงประกอบไปด้วย Content (ข้อมูล) Community (สังคม) Commerce (การค้าขาย) Communication (ช่องทางการ
ส่ือสาร) Customization (การปรับขอ้มูลให้ตรงกบัความตอ้งการผูใ้ชง้าน) Convenience (ความสะดวก) ซ่ึงเหตุท่ีท า
ให้ผูวิ้จยัสนใจน าแนวคิดของภาวุธฯ มาใชศึ้กษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากภาวุธฯ มีการน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า (Marketing Mix from Customer’s Perspectives) มาประยุกต์เพ่ืออธิบายถึงความส าเร็จของ
เวบ็ไซต ์ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีท่ีมุ่งศึกษาความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์
ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั www.thailandpostmart.com  

จากขอ้เท็จจริงท่ีผูวิ้จยัได้พบว่า เว็บไซต์ของภาวุธฯ มีการปรับปรุงแนวคิดท่ี วิทยาฯ ไดอ้า้งอิงไวคื้อ “7C กบั
ความส าเร็จของเว็บไซต์” เป็น “6C’s กบัความส าเร็จของเว็บไซต์” ในปัจจุบนั ท าให้ผูวิ้จยัไดมี้การค้นคว้าข้อมูล

http://www.pawoot.com/node/116
http://www.thailandpostmart.com/
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เพ่ิมเติมและพบว่า เม่ือมีการค้นหางานวิจัยอย่างเป็นทางการท่ีเก่ียวกับค าค้นหา เช่น “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้”  “7C’s Marketing Mix”  “Digital marketing mix 7C’s”  “6C’s 7C’s” เป็นตน้ ก็พบว่า
มีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความแตกต่างกนัหลายแนว โดยผูวิ้จยัเห็นว่าขอ้มูลของ 
(Alberto Carniel, 2019) (https://www.albertocarniel.com/post/marketing-mix) ท่ีอธิบายถึงพฒันาการของแนวคิด
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดตั้งแต่ 4P’s , 7P’s, 8P’s, 4C’s, 7C’s เป็นการสรุปขอ้มูลท่ีมีความกระชบั และแสดง
ถึงพฒันาการของของแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดได้เป็นอย่างดี โดยในบทความดงักล่าว ได้ระบุไว้อย่าง
ชดัเจนว่า “มีกำรปรับปรุงแนวคิด 4C’s (Lauterborn, 1990) ให้สอดคล้องกับกำรตลำดดิจิทัลเป็น 6C’s โดยเพ่ิม
เนือ้หำ (Content) และชุมชน (Community) รวมกับปัจจัย 4C’s เดิม” และยงัมีการน าเสนอแนวคิด 7C’s Compass 
Model ท่ีน าเสนอโดย (Shimizu Koichi, 1973) นอกจากน้ี เม่ือมีการสืบค้นเก่ียวกบัแนวคิด Digital Marketing ก็จะ
พบกรอบแนวคิด 6C’s และ 7C’s ในหลายบริบทแตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า การจะพิจารณาใช้แนวคิดแบบไหน
ตอ้งข้ึนอยูก่บัเป้าประสงคข์องการศึกษาเป็นส าคญั  

เม่ือพิจารณาจากความหลากหลายของแนวคิดท่ีประยุกต์มาจากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ (4C’s) ท่ีมีการน ามาใชก้บัการตลาดดิจิทลั โดยเฉพาะกบัการส่งเสริมการตลาดหรือสร้างการรับรู้ให้เวบ็ไซต์
นั้น ผูวิ้จยัมีเห็นว่า กรอบแนวคิดของภาวุธฯ ซ่ึงปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็น 6C’s แลว้ มีความสอดคลอ้งกบังานศึกษาช้ิน
น้ีมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ของ 
Lauterborn แล้ว แนวคิดของภาวุธฯ มีความสอดคล้องกับ Thailandpostmart โดยสรุปได้แก่ แนวคิด 4C’s มีการ
พฒันาในยคุท่ีเวบ็ไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์ยงัไม่มีความแพร่หลาย หรือไม่เป็นท่ีรู้จกั และตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ยงั
ไม่มีความแพร่หลายเช่นในปัจจุบนัน้ี ดงันั้น แนวคิด 4C’s จึงมุ่งเน้นท่ีจะน าเสนอแนวทางการตลาดส าหรับสินค้า
หรือบริการท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ได ้(Perceivable) หรือสมัผสัได ้(Touchable) จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะ
ท าให้ลูกคา้สนใจตอ้งประกอบดว้ย การส่ือสารให้ลูกค้ารู้จกัสินค้าหรือบริการนั้น (Communication) คุณลกัษณะ
สินคา้หรือบริการตอ้งตรงกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ (Consumer Wants and Needs) หาซ้ือไดส้ะดวก (Convenience to Buy) 
และราคาเป็นท่ีน่าพอใจ (Consumer’s Cost to Satisfy) แต่เม่ือการศึกษาน้ีมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเว็บไซต์ซ่ึงการ
เขา้ถึง (Access) หรือการเยี่ยมชม (Visit) มีตน้ทุนต ่ามาก และการขยายตวัของบริการอินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลายมากข้ึน
ท าให้ค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึง Thailandpostmart แทบจะไม่มีตน้ทุนเน่ืองจากผูท่ี้สามารถเขา้ใชบ้ริการ Thailandpostmart 
ได้ย่อมสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือกิจกรรมอ่ืนอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากราคาสินค้าท่ีจ าหน่ายใน 
Thailandpostmart ปณท ไม่ไดก้ าหนดเอง แต่เป็นผูผ้ลิตท่ีจะก าหนดราคาขาย และ ปณท จะคิดค่าส่งในอตัราพิเศษ
เพ่ิมจากราคาสินคา้ ดงันั้น เง่ือนไขการก าหนดราคาสินคา้ให้เป็นท่ีพอใจ (Consumer’s Cost to Satisfy) ไม่ว่าจากมิติ
ของการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการก าหนดราคาขายสินค้าจึงเป็นปัจจัยท่ี ปณท ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น ปัจจยั
ดงักล่าวจึงไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นการศึกษาน้ี แต่ส าหรับปัจจยัในดา้นช่องทางการส่ือสาร (Communication) และความ
สะดวกในการเข้าใช้งาน (Convenience) เป็นปัจจยัร่วมท่ีทุกแนวคิดมีความสอดคลอ้งกัน เน่ืองจากเว็บไซต์ตลาด
ออนไลน์ ก็ตอ้งเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บความเช่ือถือ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีการใชง้านท่ีเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน จึงจะดึงดูดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการหรือมีความผูกพันจนเกิดการใช้งานซ ้ าได้ ซ่ึงจากแนวคิด 6C’s ของ 
Alberto Carniel และแนวคิดภาวุธฯ น าเสนอช่องทางการส่ือสาร (Communication) ไวด้ว้ยการสร้างชุมชน (Community) 
ซ่ึงหมายถึงการสร้างการรับรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ดว้ย ขณะท่ีในดา้นความสะดวก (Convenience) แนวคิดภาวุธฯ 
จะกล่าวถึงการ “ดูง่าย” “เรียนรู้ง่าย” “จดจ าง่าย” และ “เข้าถึงง่าย” ในขณะท่ีปัจจัยด้านความต้องการของลูกคา้ 

https://www.albertocarniel.com/post/marketing-mix
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(Consumer Wants and Needs) เป็นปัจจยัท่ีแนวคิดดั้งเดิมพิจารณาในมุมมองท่ีสินค้าหรือบริการตอ้งตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้า จึงจะสร้างโอกาสให้ลูกค้าตดัสินใจซ้ือ แต่จากมุมมองแนวคิดของภาวุธฯ จะอธิบายในกรณี
การตลาดของเว็บไซต์ว่าต้องสามารถน าเสนอเพ่ือการค้า (Commerce) และต้องสามารถปรับปรุงให้ตรงความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Customization) ได ้และยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดัเม่ือเปรียบเทียบแนวคิด 4C’s, 
6C’s และแนวคิดของภาวุธฯ คือ ปัจจยัดา้นเน้ือหา (Content) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากการอา้งอิงของวิทยาฯ จะพบว่า  
มีการอา้งถึงปัจจยัด้านองค์ประกอบ (Context) ซ่ึงต่อมาผูวิ้จยัพิจารณาแลว้ว่า ภาวุธฯ ไดป้รับปรุงเน้ือหาเก่ียวกับ
องค์ประกอบ (Context) ตามท่ีวิทยาฯ อา้งไป รวมไวใ้นค าอธิบายดา้นเน้ือหา (Content) เม่ือมีการปรับปรุงเว็บไซต์
แลว้ ซ่ึงผูวิ้จยัพิจารณาว่า Thailandpostmart เป็นเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ ไม่ไดน้ าเสนอเน้ือหา (Content) เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ข้าชม (Visitors) แต่เป็นการน าเสนอขายสินค้า ซ่ึงส่วนท่ีส าคญัของเว็บไซต์ Thailandpostmart  
ท่ีจะสามารถดึงดูดให้มีการเข้าชมและเลือกซ้ือสินค้าได้น่าจะเป็นการจัดรูปแบบและองค์ประกอบของเว็บไซต์
มากกว่าซ่ึงส าหรับผูวิ้จยัแลว้ การน าเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการซ้ือของลูกคา้จะเป็นส่วนของปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไม่ใช่ในส่วนของเน้ือหาเวบ็ไซต ์ดงันั้น ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าการก าหนดตวัแปรดา้นการ
จดัองคป์ระกอบ (Context) น่าจะตรงกบัสภาพขอ้เทจ็จริงมากกว่าดา้นการจดัการเน้ือหา (Content)  

ทั้งน้ี เม่ือน ากรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ประกอบกบัแนวคิดของ
ภาวุธฯ และขอ้จ ากดัในด้านคุณลกัษณะของเว็บไซต์ Thailandpostmart มาเพ่ือก าหนดตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี 
สามารถพิจารณาตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกรอบแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการศึกษา 

กรอบแนวคดิพื้นฐาน 4C’s แนวคดิของภาวุธฯ ปัจจยัที่ผู้วจิยัศึกษา 

- Content (Context) ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ (Context) 
Communication Community 

Communication 
ดา้นช่องทางในการส่ือสาร 
(Communication Channels) 

Consumer Wants and Needs Customization 
Commerce 

ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 
(Customer’s Specification) 

Convenience to Buy Convenience ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 
(Convenience) 

Consumer’s Cost to Satisfy - - 
 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989) ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิดของ TRA โดย TAM จะเน้นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ     
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of 
Use: PEOU) และ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness: PU) แสดงดงัรูปท่ี 1 โดยปัจจยัท่ีมี
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อิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทั้งส้ิน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ตวัแปร
ภายนอก (External Variables) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use: PEOU)  การรับรู้ประโยชน์
ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness: PU) และทศันคติ (Attitude) ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใชเ้ทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยอมรับและใชง้านเทคโนโลยีนั้น 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
ท่ีมา: (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) 
 

(สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) ไดใ้ห้ความหมายของตวัแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยีไว ้ดงัน้ี External variables หมายถึง อิทธิพลของตวัแปรภายนอกซ่ึงแต่ละบุคคลมีตวัแปรน้ีท่ีแตกต่าง
กันออกไป Perceived usefulness หมายถึง การรับรู้ประโยชน์ท่ีจะเป็นตัวก าหนดการรับรู้ในระดับบุคคลซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้่าแต่ละบุคคลมีการรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถช่วยพฒันาการท างานไดอ้ยา่งไร 
Perceived ease of use หมายถึง ความง่ายในการใชง้านจะเป็นตวัแปรในแง่ของความส าเร็จท่ีจะไดรั้บว่าตรงกับ
ความตอ้งการหรือไม่ Attitude towards using หมายถึง ทศันคติและความสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี และ Behavioural 
intention to use หมายถึง พฤติกรรมท่ีให้ความสนใจและต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Actual system use 
หมายถึง การน ามาใชง้านและเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี 

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงเลือกใช้ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองจากเว็บไซต์ 
Thailandpostmart เป็นตลาดออนไลน์ท่ีท าหน้าท่ีตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีต้องการหาซ้ือสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ    
โดยกลุ่มคนท่ีเลือกใชบ้ริการ Thailandpostmart ตอ้งมีการยอมรับเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน จึงจะตดัสินใจใชบ้ริการ 
Thailandpostmart มากข้ึน 
 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันของผู้บริโภค 
 
ในงานวิจยัน้ีมุ่งหมายท่ีจะศึกษาการให้บริการของเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความ

ผูกพนัของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตลาดออนไลน์ดงักล่าว โดยนิยามความผูกพนัของลูกคา้ทางออนไลน์ท่ี O’Brien และ 
Toms (O’Brien, H. L., & Toms, E. G., 2010) ไดก้ล่าวไวว้่า ความผกูพนัของลูกคา้ คือ คุณภาพประสบการณ์ของผูใ้ช้
อนัประกอบไปดว้ย ความสนใจท่ีมุ่งไปยงัส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Focused attention) ความเขา้ใจในการใชง้าน (Perceived 
usability) ความทนทาน (Durability) ความใหม่ (Novelty) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และความรู้สึกเก่ียวพนั (Felt 
involvement) นอกจากน้ีบริษทัตวัแทนวิจยั Forrester ของประเทศสหรัฐอเมริกายงัไดนิ้ยามเพ่ิมเติมไวด้ว้ยว่า ความ
ผกูพนัของลูกคา้ คือ ระดบัของความเก่ียวพนั (Involvement) การมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ความใกลชิ้ด (Intimacy) 
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และการมีอิทธิพล (Influence) ท่ีลูกคา้แต่ละบุคคลมีต่อตราสินค้า (Katz et al., 2009) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(Mollen, A., & Wilson, H., 2010) ท่ีเช่ือว่าความผูกพนันั้นเป็นข้อผูกมดัทางความรู้สึก และความคิดในเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ท่ีปรากฏผ่านทางเวบ็ไซต ์

ดงันั้น จะเห็นไดว้่าจากการศึกษาระดบัความผูกพนัของลูกคา้ มีความส าคญัมากต่อวงการการตลาด เพราะเม่ือ
ความผกูพนัของลูกคา้สามารถถูกกระตุน้ให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้ ก็จะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เกิดเป็นการ
ตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย (Doorn, J. V., et al., 2010) 
 

กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

    ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม       

 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart ของบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  

กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart และได้
สั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลของ 
Thailandpostmart เป็นการจัดเก็บตามล าดบัค าสั่งซ้ือเป็นส าคญั ไม่มีการประมวลผลข้อมูลจากผูส้ั่งซ้ือ เน่ืองจาก 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(Marketing Mix from Customer’s Perspectives) 

(Kotler, 2003) 
1. ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ (Context) 
2. ดา้นช่องทางในการส่ือสาร (Communication 
Channels) 
3. ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customers’ 
Specification) 
4. ดา้นความสะดวกในการใชง้าน (Convenience) 
 

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology Acceptance) 

(Davis, 1989) 
1. การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of 
use) 
2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
 

พฤตกิรรมความผูกพันของลูกค้า 
ทีม่ต่ีอตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ของ 
บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ ากดั 
www.thailandpostmart.com 
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ปณท ให้ความส าคญักบัผูรั้บและท่ีอยู่ปลายทางส าหรับจดัส่งสินคา้มากกว่าผูส้ั่งซ้ือ กรณีน้ีผูวิ้จยัจึงค านวณหากลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ซ่ึงจากสูตรของ (Cochran, 1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตามสูตรค านวณ
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากบั 385 ตวัอยา่ง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชข้นาด
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง โดย
ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงมีขั้นตอนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ใชค้ าถามเพ่ือคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Questions) จ านวน 2 ค าถาม ไดแ้ก่ ท่านเคย
เขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์Thailandpostmart หรือไม่ และ ท่านเคยสัง่ซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์Thailandpostmart หรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non – Probability Sampling) ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเกณฑก์ารคดัเลือก ดงัน้ี 

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
และไดส้ัง่ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์Thailandpostmart เท่านั้น 

เกณฑก์ารคดักลุ่มตวัอย่างออกจากโครงการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เวบ็ไซต ์Thailandpostmart แต่
ไม่เคยสั่งซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีไม่เคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart 
และไม่เคยสัง่ซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์Thailandpostmart  
 

3.2 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล: เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2564 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือและขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยสร้างข้ึนจากการรวบรวมข้อมูลท่ีไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแลว้น ามา
ประยุกต์เป็นลกัษณะขอ้ความในแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมขอ้มูลท่ี
ตอ้งการในการประมวลผลการวิจยัคร้ังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่   เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ends questions) จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ 
ดา้นช่องทางในการส่ือสาร  ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ และดา้นความสะดวกในการใชง้าน เป็นลกัษณะ
ค าถามตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert’s Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั จ านวน 26 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ความ
ง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ประโยชน์ เป็นลกัษณะค าถามตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert’s Scale) โดยมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดบั จ านวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ของ ปณท เป็นลกัษณะ
ค าถามตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert’s Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั จ านวน 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Response Question)  

ผลการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.814 0.865 และ 
0.745 ตามล าดบั 
 

3.4 การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะด าเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติต่าง ๆ 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้น การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบค าถามการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (จ านวน) ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การแปลผลระดบัความคิดเห็น ตามช่วงคะแนนแบบกวา้งอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบ
แบบสอบถามค่าระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ตามเกณฑ์มาตรวดัของลิเคิร์ต (Likert scale) คะแนนท่ีก าหนดจะถูก
ค านวณออกมาในรูปของค่าเฉล่ียตามสูตรอนัตรภาคชั้น และเปล่ียนค่าคะแนนให้เหลือเพียง 5 กลุ่ม โดยพิจารณา
จากคะแนนของค าตอบ ใชเ้กณฑก์ารค านวณช่วงอนัตรภาคชั้นตามหลกัการหาพิสยั  

3. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ คือ                
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2564 รวมทั้งส้ิน 600 คน โดยผูวิ้จัยได้ใช้ค าถามเพ่ือคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Questions) ซ่ึงจะ
คัดเลือกเฉพาะลูกค้าท่ีเคยเข้าเยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart และได้สั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
Thailandpostmart เท่านั้น โดยมีแบบสอบถามท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 150 ชุด และแบบสอบถามท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ ์จ านวน 450 คน แต่มีแบบสอบถามท่ีตอบไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 50 คน คงเหลือแบบสอบถามท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 

จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เวบ็ไซต ์Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีเคยสัง่ซ้ือสินคา้
ผา่นเวบ็ไซต ์Thailandpostmart จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีอายุ
อยูใ่นช่วง 50 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.25 และมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 – 40,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ในมุมมองของลูกค้า 
�̅� S.D. ระดับความส าคญั 

ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ 3.640 0.635 มาก 
ดา้นช่องทางในการส่ือสาร 2.975 0.888 ปานกลาง 
ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 3.692 0.747 มาก 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 3.527 0.782 มาก 

รวม 3.458 0.638  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เวบ็ไซต ์Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีเคยสัง่ซ้ือสินคา้ผ่าน
เว็บไซต์ Thailandpostmart มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้โดยรวม เท่ากบั 3.458 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีเคยสั่งซ้ือ
สินค้าผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart มีค่าเฉล่ียด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customers’ Specification)    
อยูใ่นระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.692 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในมุมมองของลูกค้า 

�̅� S.D. ระดับความส าคญั 

ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 3.652 0.725 มาก 
ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 3.831 0.752 มาก 

รวม 3.741 0.675  
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เวบ็ไซต ์Thailandpostmart และลูกคา้ท่ีเคยสัง่ซ้ือสินคา้ผ่าน
เว็บไซต์ Thailandpostmart มีค่าเฉล่ียปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้โดยรวม เท่ากบั 
3.741 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart และลูกคา้ท่ี
เคยสั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart มีค่าเฉล่ียดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) อยู่ใน
ระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.831 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกค้า  
ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี All Enter             
เพ่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่       
ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ ดา้นช่องทางในการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ และดา้นความสะดวก
ในการใชง้าน ตามท่ีตั้งสมมติฐานกบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ 

Coefficientsa 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ในมุมมองของลูกค้า 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) - 0.291 0.206  - 1.411 0.159 
ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ 0.449 0.084 0.301 5.366 0.000* 
ดา้นช่องทางในการส่ือสาร 0.161 0.049 0.151 3.266 0.001* 
ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 0.222 0.071 0.175 3.102 0.002* 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 0.225 0.072 0.186 3.131 0.002* 
R2 = 0.479 , Adjust R2 = 0.473 , F = 90.684 , Significant = 0.000 
a. Dependent Variable: พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่า R2 = 0.479 ซ่ึงอธิบายไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ สามารถ
อธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ ไดร้้อยละ 47.9 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 52.1 คือความแปรปรวน
ท่ีไม่สามารถอธิบายไดห้รือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ และจากการวิเคราะห์ไดค้่า Significant = 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการ
จดัการองค์ประกอบ ดา้นช่องทางในการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ และดา้นความสะดวกในการ
ใชง้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้มีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
     สมการ Multiple Linear Regression 
  Y   =  - 0.291 + 0.449X1 +  0.161X2 + 0.222X3 + 0.225X4 
     หมายเหตุ Y   =   พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้มีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
  X1  =   ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นการจดัการองคป์ระกอบ 
  X2  =   ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นช่องทางในการส่ือสาร 
  X3  =   ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 
  X4  =   ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนั
ของลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี All Enter              
เพ่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ 
ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ประโยชน์ ตามท่ีตั้งสมมติฐานกบัตวัแปรตาม คือ 
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พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานว่าตวัแปรอิสระ
ส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ 

Coefficientsa 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในมุมมองของลูกค้า 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) - 0.392 0.178  - 2.198 0.029 
ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 0.252 0.059 0.193 4.283 0.000* 
ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 0.759 0.057 0.603 13.400 0.000* 
R2 = 0.556 , Adjust R2 = 0.554 , F = 248.999 , Significant = 0.000 
a. Dependent Variable: พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ < 0.05 
 

    จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่า R2 = 0.556 ซ่ึงอธิบายไดว้่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลกูคา้ 
สามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ ไดร้้อยละ 55.6 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 44.4 คือความ
แปรปรวนท่ีไม่สามารถอธิบายไดห้รือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ  และจากการวิเคราะห์ไดค้่า Significant = 0.000 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้หมายความว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของ
ลูกคา้ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกค้ามี
ต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
     สมการ Multiple Linear Regression 
  Y    =  - 0.392 + 0.252X1 +  0.759X2 
     หมายเหตุ Y    =   พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้มีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
   X1  =   ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ดา้นการรับรู้ 
                  ความง่ายต่อการใชง้าน 
   X2  =   ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
เวบ็ไซต ์Thailandpostmart สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

5.1 ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยเขา้เยี่ยมชม (Visit) เว็บไซต์ Thailandpostmart และ
ลูกค้าท่ีเคยสั่งซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ Thailandpostmart ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป  
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มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 
20,001 – 40,000 บาท 

5.2 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัดการ
องค์ประกอบ (Context) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าให้ความส าคญักับด้านการจัดการองค์ประกอบ 
โดยรวม อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกคา้มีค่าเฉล่ียจากการท่ีมีสินค้า OTOP 
ผลไมต้ามฤดูกาล สินคา้ไปรษณีย ์วางจ าหน่ายอยู่เสมอ และเว็บไซต์มีระบบสมาชิก (Login User) เพ่ือจดจ าขอ้มูล
การสัง่ซ้ือสินคา้ของผูใ้ชง้าน ช่วยอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือคร้ังต่อไป อยูใ่นระดบัสูงสุด  

5.3 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นช่องทางในการ
ส่ือสาร (Communication Channels) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ให้ความส าคญักบัด้านช่องทางในการ
ส่ือสารโดยรวม อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีค่าเฉล่ียจากการท่ี
เวบ็ไซตมี์การแจง้ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ลูกคา้ผ่านส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัสูงสุด 

5.4 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความตอ้งการ
เฉพาะของลูกค้า (Customers’ Specification) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าให้ความส าคญักับด้านความ
ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้โดยรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีค่าเฉล่ียจาก
การท่ีเวบ็ไซตมี์ระบบบนัทึกประวติัรายการสินคา้ในการสัง่ซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา อยูใ่นระดบัสูงสุด 

5.5 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความสะดวกใน
การใชง้าน (Convenience) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ให้ความส าคญักบัดา้นความสะดวกในการใชง้าน
โดยรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีค่าเฉล่ียจากการท่ีสามารถเปิดดูขอ้มูล
ของเวบ็ไซตผ์า่นทาง Web Browser หรือ Application อยูใ่นระดบัสูงสุด 

5.6 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ ดา้นการรับรู้
ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ให้ความส าคญักบัดา้นการ
รับรู้ความง่ายต่อการใชง้านโดยรวม อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีค่าเฉล่ีย
จากการท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม. อยูใ่นระดบัสูงสุด 

5.7 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ ดา้นการรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ให้ความส าคญักบัดา้นการรับรู้ประโยชน์
โดยรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีค่าเฉล่ียจากการท่ีเว็บไซต์ 
Thailandpostmart ช่วยให้ผูค้า้และชุมชนต่าง ๆ ทัว่ประเทศมีช่องทางในการกระจายสินคา้ และจดัส่งดว้ยบริการของ
ไปรษณียไ์ทยท่ีมีความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัสูงสุด 

5.8 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของพฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ ท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท 
เว็บไซต์ Thailandpostmart พบว่า พฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าโดยรวม อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีค่าเฉล่ียจากการท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์Thailandpostmart 
อยูใ่นระดบัสูงสุด 

ผลการศึกษาพฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้มีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกคา้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อเว็บไซต ์Thailandpostmart ซ่ึงสามารถอธิบาย
หรือพยากรณ์พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ ไดร้้อยละ 47.9 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1832 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

5.9 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นการจดัการองค์ประกอบ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของ
ลูกค้าท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart กล่าวคือ  การออกแบบ และการวางรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีการจัดวาง
สินคา้ให้ตรงกบัประเภทของสินคา้ พร้อมทั้งการใช ้keywords ในการคน้หาสินคา้  จะท าให้ง่ายต่อการคน้หาสินค้าท่ี
ตอ้งการ ทั้งน้ี หากมีการเพ่ิมฟังก์ชัน่ในระบบสมาชิก (Login User) ให้จดจ าขอ้มูลของลูกคา้ จะท าให้ลูกคา้ไม่ตอ้ง
สร้างบญัชีหรือกรอกท่ีอยู่ใหม่เม่ือต้องการซ้ือสินค้า จะท าให้ลูกค้ามีความถ่ีในการใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าผ่าน
เว็บไซต์ Thailandpostmart มากยิ่งข้ึน โดยผลการศึกษาน้ีมีลกัษณะสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วน
ประสมการตลาดของ (Kotler, 2003) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิทยา ตนัติธรรมผาติ, 2556) ซ่ึงสรุปผลไดว้่า 
การจัดองค์ประกอบของส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5.10 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นช่องทางในการส่ือสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนัของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart กล่าวคือ หากเว็บไซต์มีการส่ือสาร ขอ้มูล หรือข่าวสารต่าง ๆ ไปยงัลูกค้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง ยิ่งมีช่องทางในการส่ือสารกับผู ้ใช้
ไดม้ากเท่าไร ก็จะท าให้ผูใ้ชส้ามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการในเว็บไซต์ได้มากข้ึน โดยผลการศึกษาน้ีมีลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ (Kotler, 2003) และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ (สุอคัคินท์ ตั้งพรเจริญสุข, 2554) ศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสรุปผลได้ว่า ด้านการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชั่น 
แบรนดไ์ทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

5.11 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนั
ของลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart กล่าวคือ รูปแบบการให้บริการท่ีสามารถ ปรับแต่งการใชง้าน ให้มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ช ้(Customization) เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีแตกต่างจากกนั โดยสามารถปรับแต่ง
รูปแบบของขอ้มูลให้สามารถตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอย่างดี และยงัสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ด้
จากการเก็บขอ้มูลของผูใ้ชผ้่านทางเวบ็ไซต ์อีกทั้ง หากระบบการสัง่ซ้ือสินคา้มีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อน และมีระบบ
รองรับการยกเลิกการสั่งซ้ือหรือสัง่สินคา้เพ่ิมไดอ้ยา่งสะดวก รวมทั้งสามารถยอ้นดูประวติัการสั่งซ้ือไดต้ลอดเวลา  
ก็จะช่วยอ านวยความสะดวกในการสัง่ซ้ือคร้ังต่อไป ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการอยากใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน โดยผลการศึกษา
น้ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ของ (Kotler, 2003) และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ (วิทยา ตนัติธรรมผาติ, 2556) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบของส่ือออนไลน์ ปัจจยัการส่ือสาร
ทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของส่ือออนไลน์ ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (สุอคัคินท์ ตั้งพรเจริญสุข, 2554) ศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

5.12 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนั
ของลูกค้าท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart กล่าวคือ การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายและ
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สะดวก (Web Usability) จะช่วยท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล หรือบริการต่าง ๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบทุกส่วน 
ซ่ึงจะท าให้พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ในการสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในยุค New Normal โดยผลการศึกษาน้ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสม
การตลาด ของ (Kotler, 2003) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิทยา ตนัติธรรมผาติ, 2556) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์
ระหว่างรูปแบบของส่ือออนไลน์ ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการจองตัว๋
ภาพยนตร์ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของส่ือออนไลน์ ดา้นความ
สะดวกในการใชง้านของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์
ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุอคัคินท ์ตั้งพรเจริญสุข, 2554) 
ศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้มีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในมุมมองของลูกค้า ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึง
สามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ ไดร้้อยละ 55.6 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได้
ดงัน้ี 

5.13 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกค้าด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart กล่าวคือ หากลูกคา้รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน
ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์หรือความง่ายในการคน้หาสินคา้ออนไลน์ท่ีสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา อีกทั้งยงัช่วย
ลดขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ได ้โดยท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้เพ่ือใชง้าน ยอ่มท าให้ลูกคา้มีพฤติกรรมใน
ด้านบวกต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของ (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) และทฤษฎีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ (สิงหะ 
ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

5.14 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกค้าด้านการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์Thailandpostmart กล่าวคือ เป็นระดบัความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยี
นั้น ๆ ซ่ึงคาดว่าจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการท างานทางดา้นเทคโนโลยีท่ี มีการใชง้านท่ีไม่ยากเกินไป อีกทั้งยงัตอ้ง
รวมไปถึง ความรวดเร็ว และความถูกตอ้งดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของ (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) และทฤษฎีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ (สิงหะ 
ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

ทั้งน้ี เม่ือน าตวัแปรต่าง ๆ มาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความผูกพนัของลูกคา้ได ้อย่างไรก็ดีผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการ 
All Enter ซ่ึงเป็นการน าตวัแปรอิสระเขา้สมการทั้งหมด โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ < 0.05 และระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ท าให้ไดแ้บบจ าลองปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึงมีตวัแปรท่ีอยู่ในแบบจ าลองน้ี รวมทั้งส้ิน 4 ตวัแปร คือ ดา้น
การจดัการองคป์ระกอบ ดา้นช่องทางในการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ และดา้นความสะดวกในการ
ใชง้าน ส่วนปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกคา้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความผกูพนัของลูกค้า
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ท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart ซ่ึงมีตวัแปรท่ีอยู่ในแบบจ าลองน้ี รวมทั้งส้ิน 2 ตวัแปร คือ ดา้นการรับรู้ความง่าย
ต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ประโยชน์ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยมีข้อเสนอแนะให้แนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการต่าง ๆ เพ่ือสร้างพฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณีย์ไทย 
จ ากดั เวบ็ไซต ์Thailandpostmart โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. จากขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น จะเห็นไดว้่า กลุ่มลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการเว็บไซต์ Thailandpostmart ส่วนใหญ่ตระหนักถึงบทบาทของเว็บไซต์น้ีอยู่แลว้ โดยจากขอ้เสนอแนะ  
มีแนวโน้มท่ีกล่าวถึงสินค้า หรือผลิตภณัฑ์ ท่ีเสนอขายอยู่ในเว็บไซต์ ตลอดจนบริการท่ีเก่ียวเน่ือง ทั้งในประเด็น
เก่ียวกบัราคา คุณภาพของสินคา้ คุณภาพของบริการจดัส่ง และระยะเวลาในการบริการ ซ่ึงแสดงว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่
ทราบว่าเวบ็ไซตเ์ป็นตลาดท่ีน าเสนอสินคา้จากแหล่งผลิต แต่ก็มีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีส่วนใหญ่ให้ความส าคญัและกล่าวถึง
รูปแบบการจดัการเน้ือหา การให้ขอ้มูลสินคา้ การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์รวมถึงการใชสี้สันหรือการน าเสนอ
สินค้าแนะน า ซ่ึงเป็นส่วนขององค์ประกอบของเว็บไซต์ ในขณะท่ีไม่ค่อยมีการน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
ช่องทางส่ือสาร โดยเม่ือพิจารณาแลว้ผูวิ้จยัพบว่าประเด็นในเร่ืองของราคาขาย ซ่ึงเม่ือรวมกบัค่าส่งแลว้ อาจท าให้
ลูกคา้รู้สึกว่า สินคา้ท่ีน าเสนอขายในเว็บไซต์น้ี มีราคาจ าหน่ายสูงกว่าการไปซ้ือจากหน้าร้าน หรือจากแหล่งผลิต 
ดงันั้น จุดน้ีจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีควรจะน าไปปรับปรุง เพ่ือให้สามารถขายสินคา้ในราคาท่ีลดต ่าลงมากกว่าน้ี หรือ
สามารถจดัโปรโมชัน่ หรือรายการส่งเสริมการขายไดม้ากกว่าปัจจุบนั 

2. จากการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ปณท เว็บไซต์ Thailandpostmart พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ตระหนกัถึงประโยชน์ของเว็บไซต์ (Perceived Usefulness) 
และมีระดบัค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่า ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดงันั้น ผลการพิจารณา
เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดแลว้ สะทอ้นในทิศทางเดียวกนัว่า  เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ี
เคยใช้บริการอยู่แล้ว จึงมีความตระหนักรู้เก่ียวกับประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ 
Thailandpostmart แต่ก็มีความเห็นส่วนหน่ึงให้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอสินคา้ การจดัวาง การช าระเงิน การระบุ
ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามสถานะ การจดัส่งสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือไวแ้ลว้ให้ใชง้านไดง่้ายมากข้ึน
ดว้ย  

3. จากขอ้มูลดงักล่าวจะสังเกตเห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า และปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของลูกค้า ท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท เว็บไซต์ Thailandpostmart  
มีความสัมพันธ์กัน โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า  
จะสะทอ้นว่าเม่ือเว็บไซต์สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของกลุ่มลูกคา้ไดดี้ ก็ยอ่มจะท าให้ลูกคา้ตระหนกั 
และรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของเว็บไซต์ได้ดีไปดว้ย ในขณะเดียวกัน ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ดา้นองคป์ระกอบ ก็จะสะทอ้นไปถึงความง่ายของการใชง้านเวบ็ไซตไ์ดเ้ช่นเดียวกนั  

4. ผลจากการด าเนินงานวิจยั พบว่า ขอ้มูลการใชบ้ริการซ้ือสินคา้จาก Thailandpostmart ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้/ผูซ้ื้อมากนกั แต่ให้ความส าคญักบัท่ีอยู่ในการจดัส่งสินค้ามากกว่า ดงันั้น ปณท จึงขาด
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ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลเพ่ือการพฒันาบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น Pain Point ของบริการอย่างนึงท่ีควรมีการปรับปรุงและพฒันาให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจะไดรู้้จกัลูกคา้และรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ได้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์
ข้อมูลของเว็บไซต์ Thailandpostmart พบว่า ยงัมีลูกค้าจ านวนมากท่ียงัไม่รับรู้ว่า จุดเด่น หรือเป้าหมายของ 
Thailandpostmart คือ มุ่งหวงัท่ีจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมยอดขายให้ผลิตภณัฑชุ์มชน หรือ สินคา้ OTOP ต่าง ๆ โดย 
ปณท จดัส่งจากแหล่งผลิตถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง ดงันั้น ปณท ควรจะส่ือสารและน าเสนอจุดแตกต่างจากเว็บไซต์
ตลาดอ่ืน ๆ ให้ชดัเจนและกวา้งขวาง หลากหลายช่องทางมากกว่าน้ี เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงประโยชน์
จากการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์Thailandpostmart มากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อเว็บไซต์ Thailandpostmart ว่ามี

ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลท าให้ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบน้ีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ 
2. ควรท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือสินคา้จาก

เวบ็ไซต ์Thailandpostmart ท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั 
3. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจยักวา้งขวาง และสมบูรณ์

มากข้ึน 
4. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

เว็บไซต์ Thailandpostmart ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ เพราะสามารถรับฟัง และวิเคราะห์พฤติกรรมความผูกพันของ
ลูกคา้ไดโ้ดยตรง และสามารถน าไปปรับปรุงรูปแบบของเวบ็ไซต ์และบริการต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซตใ์ห้น่าสนใจ และ
มีขอ้มูลน าเสนอต่อผูบ้ริหาร ปณท เพ่ือน าขอ้มูลไปพิจารณาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาบริการของเว็บไซต์ 
Thailandpostmart ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหากระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ปัญหาในการพฒันา 
เคร่ืองมือในการพฒันา ทศันคติและองคป์ระกอบในการจดัท าแผนการพฒันา โดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การแจก
แบบสมัภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 40 คน 
ผลการศึกษา พบว่า ค านิยามและระบบการประเมินไม่ชดัเจน ส่งผลให้ตีความผิดพลาด ผูป้ระเมินขาดความรู้ความเข้าใจ 
และยงัเป็นการประเมินทางเดียวท าให้ผลการประเมินไม่สะทอ้นกบัความเป็นจริง พนกังานบางส่วนยงัไม่มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการพฒันา ประกอบกบัไม่มีเวลาในการพฒันา หลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยรูปแบบ
การพฒันาท่ีเหมาะสม คือ On the Job Training, Coaching และ การเรียนรู้จากห้องเรียน  โดยแนวทางแก้ปัญหา คือ 
ปรับปรุงค านิยามและระบบการประเมินให้เหมาะสมโดยเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร ผา่นการ จดัท า IDP ท่ีประกอบไป
ดว้ย หลกัสูตรท่ี ตอบสนองแผนยทุธศาสตร์องคก์ร Career path , Competency Gap และ ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา  
 

ค ำส ำคัญ: กำรพัฒนำบุคคลำกร, กำรประเมินสมรรถนะ, เคร่ืองมือในกำรพัฒนำบุคลำกร, แผนกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 
 

Abstract 
In term of this study objective  to study the problem of the process for competency assessment to lead to the 
development of personnel tool, development problem or attitude and components for preparation of the study plan 
by using the idea of qualitative research  from 40 GHB employees. The study result found that definitions and 
assessment systems is unclear and misinterpretation. The assessors are lack of knowledge and use only one way 
to evaluate which cause an inconsistent assessment result. Employees have lack limit of time to participate on the 
development courses. Some courses are not inconsistent with target need.  
The way to correct this circumnutates is to design the new pattern of development plan which is suitable On the 
Job Training, Coaching and Classroom. The solution is to improve definitions and the competency assessment 
strategy and add on the method of communications, by using IDP including with response strategy course , Career 
path, Competency Gap and development subject. 
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1. บทน า 

 
จากการเปล่ียนแปลงของระบบการเงินการธนาคารในปัจจุบนั ท่ีก าลงัเปล่ียนผ่านไปสู่การเงินยุค Digitalโดยมี

เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างานของธนาคารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท าธุรกรรมท่ีสาขาท่ีลดลง การเขา้มาแทรกแซงของธุรกิจการระดม
ทุนผา่น Digital Platform ต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารตอ้งปรับรูปแบบการให้บริการของโดยให้บริการผ่านระบบ Online 
มากข้ึน ลดจ านวนสาขาลง ต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานบางคนเปล่ียนไป (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2018) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารของรัฐท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยั
ตามควรแก่อตัภาพ โดยปัจจุบนัธนาคารมีความเช่ียวชาญดา้นท่ีอยูอ่าศยัแต่อุปสรรคท่ีส าคญัของการไปสู่เป้าหมาย
องค์กรก็คือ การท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และกระบวนการท างาน
ใหม่ๆ และยงัไม่มีการคิดแบบมองภาพรวมขององค์กร (Holistic Thinking)  ซ่ึงการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและไลฟ์สไตลห์รือพฤติกรรมของบุคลากร (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563) 
โดยปัญหาของการพฒันาบุคลากรในปัจจุบนั คือ ธนาคารยงัไม่มีแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท่ีชดัเจน 
และตอบสนองความตอ้งการของพนกังานโดยการประเมินจะประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาและ ธนาคารจะก าหนด
หลกัสูตรให้แก่พนกังาน จากการสอบถามเพ่ือนพนกังาน พบว่าการพฒันาบุคลากรของธนาคารในปัจจุบนัยงัไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของพนักงาน และยงัมีการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานยงัไม่ทราบ
วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการพฒันาตนเอง รวมถึงยงัไม่มีการสอบถามความตอ้งการในการพฒันา ส่งผล
ให้การพฒันาตนเองยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ  

1. เพ่ือศึกษาปัญหาของกระบวนการในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาในการพฒันาบุคลากร  
3. เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือหรือวิธีการในการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันาบุคลากร  
4. เพ่ือศึกษาทศันคติและองคป์ระกอบในการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
ทั้งน้ี การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแจกแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ านวน ประมาณ 20-30 คน หรือ สัมภาษณ์จนกว่าจะไม่เจอขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยใช้ข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ 
(พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์) ปัญหาอุปสรรคในการประเมินสมรรถนะและการพฒันาบุคลากร รูปแบบการ
พฒันา ความส าคญัของรูปแบบการพฒันา และ ทศันคติ องค์ประกอบในการจัดท าแผนการพฒันาบุคลากร
รายบุคคล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะสามารถทราบปัญหาในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร และการพฒันาบุคลากร 
ทราบความส าคญัของรูปแบบการพฒันาบุคลากรต่อการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสามารถพฒันากระบวนการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎี แนวคดิ 

 
2.1.1 แนวความคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับ การหาความสัมพนัธ์ของปัญหา โดยใช้แผนผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
แผนผงัก้างปลา แผนผงัท่ีแสดงสาเหตุและผล ซ่ึงเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) 

กบั สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาดงัน้ี  
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงวิธีการสร้างแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา 
 

2.1.2 แนวความคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
Individual Development Plan  (IDP) หมายถึง แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะช่วยให้

บุคลากร ภายในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2537 พิมพค์ร้ังท่ี 
3 2560) 

2.1.3  แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ Competency 
Competency  หรือ สมรรถนะ คือ ความรู้ ความสามารถและทกัษะ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โดยสามารถแบ่ง

ได้  3 สมรรถนะหลกั คือ 1) สมรรถนะหลกั  Core Competency  คือ ความสามารถหลกัหรือพฤติกรรมท่ีองค์กร
ประสงค์ให้ทุกคนในองค์กรมีเหมือนกัน 2. Functional  Competency  เป็นความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกับงานเฉพาะ
ด้าน 3. Leadership Competency  ความรู้ความสามารถทักษะด้านการเป็นผู้น าท่ีผู ้บริหารควรมี เ พ่ือดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  (CFA . ชยัพงษ ์พงษพ์านิช พฤทธิพร นครชยั, 2560)  

2.1.4 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือในการพฒันาบุคคล 
70:20:10  Learning  Model  โดยรูปแบบการเรียนรูปแบบ  70 เปอร์เซ็นต์ ( Learn and Development  through 

Experience) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก การไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากคนอ่ืน หรือการท างานท่ีผิดพลาดและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ในขณะท่ีการเรียนรู้อีก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็น
การสอนงาน การเป็นพ่ีเล้ียง แลว้การเรียนรู้อีก 10 เปอร์เซ็นต์ นั้นเป็นผลมาจากการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการ หรือ การเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านส่ือต่าง (อาภรณ์ ภู่วืทยพนัธ์, 2559) 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

(ปราวีณา กุญแจทอง, 2557) การส ารวจการใชเ้คร่ืองมือการพฒันาบุคลากร โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาสภาพการใชเ้คร่ืองมือการพฒันาบุคลากรในองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาความแตกต่างใน
การน าเคร่ืองมือไปใช้ในการพฒันาบุคลากรในแต่ละ อุตสาหกรรม โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 400 องคก์ร น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ Spss  ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาท่ีมีประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กรมากท่ีสุด 
โดยเคร่ืองมือท่ีองค์กรน ามาใชม้ากท่ีสุดคือ การฝึกปฏิบติัจริง (On the job Training) การสมัมนา (Seminar) และการ
สอนงาน (Coaching) ทั้งน้ี เคร่ืองมือในการติดตามแม่แบบ (Job Shadowing) เป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์รส่วนใหญ่ไม่รู้จกั
และไม่ไดน้ ามาใชใ้นการพฒันา 

(รุ่งรัตนา บุญหลง, 2560) แนวทางการพฒันาบุคลากรส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ภายใตบ้ริษทัประเทศไทย 
4.0  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม การคิดสร้างสรรค ์และ การปรับเปล่ียน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อการพฒันาบุคลากรทั้งเชิงบวกและลบ ของส านกังานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรีจากนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาบุคลากรของส านัก
ปลดัส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0  ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า การพฒันาบุคลากรภายในส านัก
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรียงัไม่มีความชดัเจน ทัว่ถึง เป็นระบบ ต่อเน่ือง และ ขาดการติดตามประเมินผล
อย่างมีส่วนร่วม ทั้งน้ี ยงัไม่มีการส่งเสริม สนบัสนุนความตอ้งการในการพฒันาของบุคลากร ทั้งน้ี ผูบ้ริการตอ้งมี
นโยบายการพฒันาท่ีชดัเจนและยืดหยุ่นต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

 

2.3 กรอบแนวคดิ  
 

จากแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น ามาสู่การพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูศึ้กษาจะ
ด าเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการประเมินสมรรถนะและการพฒันาบุคลากรรายบุคคล จาก
วิธีการสอบถามปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการเจอทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล โดยน าแนวคิดกระบวนการประเมิน
สมรรถนะ Competency Model ของแต่ละบุคคลมาประกอบกบั รูปแบบการพฒันา Learning Model 70: 20 :10 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการพฒันา
บุคลากรรายบุคคล 
 

3. วธีิการศึกษา  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลผ่านการตอบแบบสัมภาษณ์ ผา่นระบบ Online 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ตัวต่อตวั) (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยใช้
ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่ปิดกั้ น กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระดบัปฏิบติัการ (เกรด 4-8) ผูบ้ริหารระดบัตน้ (เกรด
9-11) ผูบ้ริหารระดบักลาง (เกรด 12-14) ผูบ้ริหารระดบัสูง (เกรด 15-16)  และ ลูกจา้งธนาคาร จ านวน 40 คน   
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การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยายหรือพรรณนา ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
เร่ิมจากการ เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยถอดบทความจากการสัมภาษณ์เพ่ือก าหนดประเด็นใน
การศึกษา และน าประเด็นต่างมาจดักลุ่ม (Coding หรือ Grouping) เพ่ือหาประเด็น (Theme) หรือประเภท (Category) 
ทั้งน้ี ภายหลงัการเก็บรวมรวมข้อมูล ผูวิ้จัยจะด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการประเมิน
สมรรถนะและการพฒันาบุคลากร โดยใชแ้ผนผงัก้างปลาในการหาความสัมพนัธ์ของปัญหา และน าผลของการ
ประเมิน Competency Gap ประกอบกบัผลการตอบแบบสัมภาษณ์ในส่วนของความตอ้งการในการพฒันาบุคลากร 
และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากร โดยรวบรวมขอ้มูลน าเสนอผูบ้ริหาร
ฝ่ายงานเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพฒันาระบบการพฒันาบุคลากรรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมี
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

 

 
 

รูปที่ 2  กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 

4. ผลการศึกษา 
 
จากการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในรูปแบบ Snowball Technique 

จ านวน 40 คน 22  ฝ่าย/ส านกั/ภาค/ศูนย ์โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย 15 เพศหญิง 25 คน โดยมีผูบ้ริหารระดบัต้น 
(เกรด 9-11) จ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 50 พนกังานระดบัปฏิบติัการ (เกรด 4-8) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
ผูบ้ริหารระดบักลาง (เกรด 12-14) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มลูกจ้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาบุคลากร พบว่า ปัญหาหลกัของการพฒันาบุคลากร เร่ิมจาก หวัขอ้
การประเมิน ท่ีรายละเอียดของค านิยามไม่ชดัเจน (6 จาก 40) ไม่เขา้ใจความหมายของค านิยาม ส่งผลให้ตีความผิด 
(12 จาก 40 คน) และ เน้ือหาการประเมิน ไม่สอดคลอ้งกับ Job description ( 8 จาก 40 คน) ในส่วนของระบบการ
ประเมินผล พบว่า มีรูปแบบการประเมินผลท่ียงัไม่มีความชดัเจน (8 จาก 40 คน) ประกอบกบั 

การส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (10 จาก 40 คน ) อีกทั้ง ระบบการประเมินผลปัจจุบนัเป็นการประเมินโดย
ผูบ้งัคบับญัชาทางเดียว ท าให้ผลการประเมินข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูป้ระเมิน (10 จาก 40) ประกอบกบัผูป้ระเมินและ
ผูรั้บการประเมินขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการประเมินผล  ส่งผลให้ผลประเมินขีดความสามารถไม่สะท้อน
ความเป็นจริง  (18 จาก 40 คน) ถึงแมว้่า จะมีระบบการแจง้ผลการประเมินแต่ยงัขาดความชดัเจน (7 จาก 40)  ในส่วน
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ของการพฒันาบุคลากร พนกังานไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาตนเอง (11 จาก 40 คน) ถึงแมจ้ะมีการเปิด
โอกาสให้เสนอหลกัสูตรท่ีตอ้งการพฒันา (11 จาก 40 คน) แต่ยงัไม่มีการวางแผนการพฒันาตนเอง (12 จาก 40 คน) 
ท่ีชัดเจน หรือ มีการวางแผนการพัฒนาแต่ยงัไม่ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ (10 จาก 40 คน) ในส่วนของ
กระบวนการพฒันาของธนาคาร มีการพฒันาพนกังานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั(25 จาก 40) แต่การพฒันาก็ยงัไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจาก ไม่มีเวลาในการพฒันาอนัเน่ืองมาจากภาระงานท่ีเยอะ และหลกัสูตรไม่น่าสนใจ 
(5 จาก 40) พร้อมทั้ง การจดัหลกัสูตรอบรมยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา (11 คน จาก 40 คน) โดย
สามารถสรุปออกมาเป็นแผนผงัก้างปลาได ้ดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงแผนผงัสาเหตุและผลจากแบบสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบในการพฒันาและความส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะ จากผลการตอบแบบสัมภาษณ์
และการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีปฏิบติังานภายในธนาคารจ านวน 40 คน เพ่ือศึกษาความส าคญัของ
รูปแบบการพฒันาต่อการพฒันาสมรรถนะ  โดยใชวิ้ธีการศึกษาขอ้มูลแบบผสมผสาน กล่าวคือ การใชแ้บบสอบถาม 
มาตราวดั 5 ระดบั Likert Scale จ าแนกตามระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบในการพฒันาและความส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะ 
รูปแบบการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 เฉล่ีย ร้อยละ 

70: Learning by 
Experience การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง 

On the Job Training 32 8 0 0 0 4.8 96.00% 
Job Assignment 27 13 0 0 0 4.65 93.00% 
Project Assignment 26 13 1 0 0 4.62 92.40% 
Job Rotation 19 16 4 1 0 4.325 86.50% 
Job Shadow 45 20 9 1 0 3.925 78.50% 
Site Visit 9 17 14 0 0 3.87 77.40% 

20: Learning by Other การ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น 

Coaching 26 12 1 1 0 4.57 91.40% 
Mentoring 18 20 1 1 0 4.37 87.40% 
Meeting 15 14 9 2 0 4.05 81.00% 

10Learning by Education 
Classroom 15 16 8 1 0 4.125 82.50% 
Self – learning 14 15 10 1 0 4.05 81.00% 
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จากตาราง พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ และผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับรูปแบบการพฒันา70: 
Learning by Experience การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง โดยให้ความส าคญักบั การพฒันาผ่าน On the Job 
Training  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 96 % รองลงมาคือ Job Assignment 93% ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับผูใ้ห้
สัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า การเรียนรู้แบบ 70  ส าคญัท่ีสุด เพราะ เป็นการลงมือท าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ไดป้ระสบการณ์ เป็นการลองผิดลองถูก ในส่วนรูปแบบการเรียนรู้ 20: Learning by Other 
การเรียนรู้จากผูอ่ื้น ผูต้อบแบบสัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรียนรู้แบบ Coaching มี
ความส าคญัมากสุด 91.40% ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าการเรียนรู้จาก
ผูอ่ื้น ส าคญัรองลงมา เน่ืองจากเป็นการแชร์ประสบการณ์ ให้เราฟัง เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ของกันและกัน 
ส าคญั รู้ว่าผิดจาก 70  ก็ให้คนอ่ืนสะทอ้น สอน ปรับปรุงเพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดซ ้ า ในส่วนของ 10 : Learning by 
Education ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ในห้องเรียนมากว่า Self – learning โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ให้ความเห็นว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย เป็นส่วนหน่ึงของการน าไปใช ้ควบคู่กนัไป ช่วยเปิด
ความคิด ให้กลา้คิด แตกต่างออกไปจากท่ีเคยท า และทดลองท า เป็นตน้  

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ทศันคติการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคลและองค์ประกอบของแผนการ
พฒันาบุคลากรรายบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประสงค์ให้มี IDP เน่ืองจากจะไดท้ราบ
เป้าหมายของตนเอง ( 23 จาก 40 คน) สามารถความแผนความกา้วหน้าของตนเองได ้ทั้งน้ีในปัจจุบนัพนกังานยงัไม่
เห็นแผนการพฒันาดงักล่าว เน่ืองจาก การส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ(12 จาก 40 ) และจากการสอบถามองคป์ระกอบ
ของแผนการพฒันาบุคคลากรรายบุคคล พบว่าพนกังานประสงค์ให้มี Career  path ( 12 จาก 40 คน) แผนยุทธศาสตร์
องคก์ร ( 5 จาก 40) จุดแขง็ จุดอ่อน (8 จาก 40) Competency  (8 จาก 40) และ Training Needs (8 จาก 40 ) โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นต่อแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
 

จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนวทางการแกปั้ญหา ดงัน้ี  
ข้ันตอนที่ 1  ปรับปรุงค านิยามขีดความสามารถให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยส ารวจขีดความสามารถราย

ต าแหน่งและก าหนดขีดความสามารถให้เหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งงาน 
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ข้ันตอนที่ 2 ปรับปรุงระบบการประเมิน ขีดความสามารถหรือ Competency  โดยผูวิ้จัยเสนอกระบวนการ
ปรับปรุงออกเป็น 3 ทางเลือกไดแ้ก่   

ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงระบบการประเมิน ท่ีจากเดิมผูป้ระเมินคือผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายเดียวให้เป็นการประเมินทั้ง 2 
ฝ่าย โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ผูถู้กประเมิน) ด าเนินการประเมินขีดความสามารถตนเองก่อนและผูบ้งัคบับญัชาประเมิน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร (Comment) เพ่ือให้ทั้ง 2 ฝ่ายไดท้ราบถึงปัญหา
พร้อมทั้งวางแผนการพฒันาร่วมกนั   

ทางเลือกที่ 2 กระบวนการประเมินจะเป็นการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายเดียวเช่นเดิม แต่ผูป้ระเมินจะตอ้ง
ระบุรายละเอียดของผลการประเมิน และผูถู้กประเมินสามารถกดยอมรับหรือขอแก้ไขผลการประเมิน โดยหาก
ตอ้งการขอแกไ้ขตอ้งระบุรายละเอียดความสามารถหรือพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั Competency นั้น ๆ  

ทางเลือกที่ 3 คงระบบการประเมิน Competency เดิมของธนาคาร โดยน าผลการประเมิน Competency Gap ของผู้
ท่ีไม่ผา่นการประเมินมาจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล  

ทั้งน้ี การปรับปรุงระบบการประเมินในระยะยาวควรด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 แต่ เน่ืองจากการปรับปรุง
ระบบจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและอาจมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน ดงันั้น เพ่ือให้การประเมินผลเป็น
ระบบมากข้ึน ในปี 2564 ธนาคารอาจด าเนินการตามทางเลือกท่ี 3  

ขั้นตอนที่ 3  ปรับปรุงกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในธนาคาร 
เน่ืองจาก กระบวนการพฒันาบุคลากรของธนาคารปัจจุบนัยงัคงประสบปัญหากระบวนการพฒันาท่ียงัไม่เป็น

ระบบ บุคลากรขาดโอกาสในการพฒันา ไม่มีการวางแผนการพฒันาท่ีชดัเจน และไม่มีเวลาในการพฒันาตนเอง
เน่ืองจาก ปริมาณงานท่ีมาก ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงเสนอวิธีการแกปั้ญหา ดงัน้ี  

ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงระบบการพฒันาบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมวางแผนการพฒันาตนเอง ผ่าน
การจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล ท่ีประกอบด้วย ความคาดหวงัขององค์กรและตวับุคคล พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการพฒันา ดงัรูป   

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงตวัอยา่งแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
  
ทางเลือกที่ 2 จดัท าระบบการพฒันาบุคลากรท่ีพนกังานสามารถก าหนดหลกัสูตร และเลือกหลกัสูตร และวิธีการ

พฒันาตนเองต้องการโดยไม่จ ากัดเวลาการพฒันา พร้อมทั้ง ผูบ้งัคบับญัชาสามารถร่วมวางแผนการพัฒนากับ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยระบบจะระบุ Competency Gap  และยงัสามารถก าหนดความก้าวหน้าทางสาย  ส่ิงท่ีตอ้งการ
พฒันาและ วิธีการพฒันา พร้อมทั้งมีแจง้เตือนการติดตามผลภายหลงัการพฒันา  

ทางเลือกที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการวางแผนร่วมกันระหว่าง ฝ่ายต้นสังกัด 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและฝ่ายพฒันาและบริหารการเรียนรู้ ผา่นระบบ  Learning ของธนาคาร  โดยมุ่งเน้น
การพฒันาผ่านการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การท า Project ประกอบกบัการ Coach ของหวัหนา้งานและการอบรมเพ่ือเสริม
ทกัษะในห้องเรียน  

จากปัญหาในกระบวนการพฒันาบุคลากร คือ บุคลากรไม่มีโอกาสในการเสนอหลกัสูตรในการพฒันารวมถึงไม่
มีแผนการพฒันาตนเองท่ีชดัเจน อีกทั้งหลกัสูตรการพฒันายงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการ โดยจากการศึกษา
รูปแบบการพฒันาพบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การเรียนรู้จากการท างานส าคญัท่ีสุด 
รองลงมาคือการเรียนรู้ผ่านการท า Project  การสอนงาน Coaching และการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยพนักงานมี
ความเห็นว่าแผนการพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลควรมี เน่ืองจากจะได้ทราบเป้าหมายของตนเอง โดยควร
ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน Competency Training Needs ดงันั้น ในระยะยาวผูวิ้จัยเลือกทางเลือกท่ี 2  แต่การ
พฒันาระบบต้องใชร้ะยะเวลาในการพฒันาค่อนข้างมาก ดงันั้น ในระยะสั้นอาจด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 คือ 
ปรับปรุงระบบการพฒันาบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมวางแผนการพฒันาตนเอง ผา่นการจดัท าแผนการ
พฒันาบุคลากรรายบุคคล  เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาตนเอง มีโอกาสในการเลือก และ
ก าหนดหลกัสูตรและวิธีการพฒันา แต่ขอ้เสียของทางเลือกท่ี 1 คือ หากตอ้งด าเนินการวางแผนการพฒันาบุคลากร
ให้ครอบคลุมพนกังานทุกคนจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัท านานและอาจเกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัท าสูง  

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและตดิตามผลการพัฒนา  
เม่ือบุคลากรไดรั้บการพฒันาท่ีตรงกบัความตอ้งการและเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองแลว้นั้น ขั้นตอน

สุดทา้ยคือการประเมินและติดตามผลการพฒันา โดยการประเมินจะตอ้งมีการประเมินทั้งในรูปแบบของความรู้ 
ความเขา้ใจ และความสามารถในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 

 
จากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารจะตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง แต่ปัจจุบนัธนาคารยงัมีระบบการพฒันาบุคคลากรท่ีไม่ชดัเจน ผูวิ้จยัจึงด าเนินการศึกษาการพฒันา
กระบวนการในการประเมินสมรรถนะของบุคคลากร โดยสามารถสรุปกระบวนการวิจยัได ้ดงัรูป 
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รูปที่ 6 แสดงสรุปกระบวนการวิจยั  

 
โดยจากผลการพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล เร่ิมจาก หัวข้อการประเมิน ท่ีมี

เน้ือหาและค านิยามท่ีไม่ชดัเจน รวมถึงระบบการประเมิน Competency  ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากผลการ
ประเมินข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูป้ระเมิน ท าให้ผลการประเมินไม่สะทอ้นความเป็นจริง ทั้งน้ี แมก้ระบวนการพฒันาจะมี
ความแต่ต่างกนัในแต่ละระดบั แต่ ยงัไม่มีการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาท่ีชดัเจน
ครอบคลุม รวมถึงหลกัสูตรการพฒันาท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน โดยพนกังานคือว่า รูปแบบ
การพฒันา 70: Learning by Experience การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง  ส าคญัท่ีสุด วิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมสุดคือ On the Job Training  รองลงมาคือ วิธีการเรียนรู้แบบ 20: Learning by Other การเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
โดยวิธีการ Coaching และ 10 Learning by Education คือ Classroom โดยจากการสอบถามทศันคติ การจัดท า
แผนการพฒันาบุคคลากรรายบุคคล ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ควรมี เน่ืองจากจะไดท้ราบถึงเป้าหมายตนเอง 
โดยควรมี จุดแขง็ จุดอ่อน  Competency Training Needs Career Path และ แผนยทุธศาสตร์องคก์ร โดยผูวิ้จยัเสนอ
แนวทางแกปั้ญหา จ านวน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  ปรับปรุงค านิยามขีดความสามารถให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง
งาน ขั้นตอนท่ี 2 ปรับปรุงระบบการประเมิน ขีดความสามารถหรือ Competency  ขั้นตอนท่ี 3  ปรับปรุง
กระบวนการพฒันาบุคลากรภายในธนาคาร และ ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและติดตามผลการพฒันา 

 
5.2 การอภิปรายผล 

 
ปัญหาในการพฒันาบุคลากร ปัญหาหลกั คือ กระบวนการพฒันาบุคลากรของธนาคาร ท่ีพนกังานไม่มีโอกาส

ในการพฒันา ยงัไม่มีการวางแผนการพฒันาตนเองท่ีชดัเจน  ไม่ครอบคลุมพนกังานทุกระดบั หลกัสูตรในการจดั
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อบรมยงัไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ (รุ่งรัตนา บุญหลง, 2560)แนวทางการ
พฒันาบุคลากรส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  พบว่า การพฒันาบุคลากรภายในส านกันายกรัฐมนตรียงัไม่มีความ
ชดัเจน ทัว่ถึง เป็นระบบ ต่อเน่ือง ขาดการติดตามประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม  ทั้งน้ี ยงัไม่มีการส่งเสริมสนบัสนุน
ความตอ้งการพฒันาของบุคลากร  

5.2.3 เคร่ืองมือหรือวิธีการในการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันาบุคลากร จากการศึกษา
พบว่า เคร่ืองมือท่ีเหมาะกบัการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  การฝึกปฏิบติัจริง On the Job Training 
กระบวนการสอนงาน Coaching  และ การอบรมแบบ Classroom ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปราวีณา กุญแจทอง, 2557) ใน
หวัขอ้เร่ือง การส ารวจการใชเ้คร่ืองมือ การพฒันาบุคลากร โดยผลการศึกษาเคร่ืองมือท่ีองคก์รน ามาใชม้ากท่ีสุดคือ 
การฝึกปฏิบติัจริง On the Job Training การสัมมนา และการสอนงาน Coaching  ทั้งน้ี ในการพฒันาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก ผูพ้ฒันา หวัหนา้งาน และฝ่ายงานทีเก่ียวขอ้ง  

5.2.4 กระบวนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล จากการศึกษาทศันคติการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล
และองค์ประกอบของแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล พบว่า องค์ประกอบของแผนจะประกอบด้วย ความ
คาดหวงัของตนเองและความคาดหวงัขององคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วฒันีย ์โรจน์สมัฤทธ์ิ, เสาวนีย ์เลวลัย,์ 
กมัปนาท บริบูรณ์ สุเนตรา แสงรัตนกูล) การพฒันาคู่มือการจดัท าแผนพฒันาผูต้รวจ พบว่า   ขั้นตอนในการจดัท า
แผนพฒันาผูต้รวจสอบภายในรายบุคคล 6 ขั้นตอน คือ 1 ก าหนดสมรรถนะ   2. ประเมินสมรรถนะ 3 ก าหนด
เคร่ืองมือในการพฒันา 4. จดัท าแผนพฒันา 5 การให้ขอ้มูลป้อนกลบั  6. การติดตามและประเมินผล 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการ โดยธนาคารจะตอ้งเร่งด าเนินการปรับปรุงกระบวนประเมินขีด

ความสามารถและกระบวนการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
และ เร่งด าเนินการพฒันาระบบการวางแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล   

5.3.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจยัในคร้ังนี้   
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของเช้ือไวรัส Covid -19 ส่งผลให้ผูวิ้จยัไม่สามารถด าเนินการสัมภาษณ์

บุคลากรภายในธนาคารเพ่ือคน้หาขอ้มูลเชิงลึกไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูวิ้จยัจึงด าเนินการจดัท าแบบสัมภาษณ์ท่ีโดยใชค้ าถาม
ปลายเปิดในรูปแบบของ Google Form ประกอบกบัการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยปัญหาท่ีพบในการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การตอบแบบสัมภาษณ์ คือ รูปแบบของค าถามท่ี ยากเกินไป ท าให้ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์  
ไม่สามารถตอบได้อย่างตรงจุด และ จ านวนขอ้ค าถามท่ีมากและซับซ้อน ส่งผลให้ผูต้อบแบบสัมภาษณ์และผูใ้ห้
สมัภาษณ์หลายๆท่านไม่สามารถด าเนินการท าแบบสัมภาษณ์ให้ไดแ้ลว้เสร็จ  

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังถัดไป 
1. ควรด าเนินการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การจดัท าแผนการพฒันา รายบุคคลให้บรรลุผล 
2. ภายหลงัแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการประเมินขีดความสามารถและกระบวนการพฒันาบุคลากร พร้อมจดัท า

แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยเสนอให้ศึกษาประสิทธิภาพหลงัการปรับปรุงกระบวนการดงักล่าว 
3. แนะน าให้ศึกษาความต้องการในการพฒันาตนเองของพนักงานภายในธนาคารเพ่ือจัดท าหลกัสูตรท่ี

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาบุคลากร 
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กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการด าเนินธุรกจิค้าส่งผลไม้ที่มี
ผลต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณศึีกษา: ร้านกลุ่มชาวสวน 
Strategies for Competitive Advantage and Fruit Wholesale Business 

Operations which Affecting the Success Factors of Fruit Wholesale Traders in 
Bangkok, Case Study: Kloom Chao Suans' shop 

 

ภัทรวดี ศิลาขาว1  และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Pattarawadee Silakhaow and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไม ้ ปัญหาและผลกระทบและวิธีการแก้ไขของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไม ้และพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านกลุ่มชาวสวน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 10 ราย จากผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล การมีประสบการณ์ส่งผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจค้าส่งผลไม ้และด้าน
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ความใฝ่ใจในความส าเร็จส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจคา้ส่งผลไม ้ ส่วนท่ี 2 
ปัญหาและผลกระทบของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไม ้พบว่าดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและผลกระทบของ
ผู้ประกอบการ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก เศรษฐกิจส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม้ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน การเงินส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม้ และด้านสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขนั การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรมและอ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม ้ ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านกลุ่ม
ชาวสวนพบว่ากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับร้านกลุ่มชาวสวน คือ กลยทุธ์เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ,ผู้ประกอบกำรค้ำส่งผลไม้,ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ,ธุรกิจค้ำส่งผลไม้ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this is a qualitative research study. The objectives of this study are the success factors of 
entrepreneurs, problems impacts and solutions of fruit wholesalers, marketing strategies and business operations 
of fruit wholesalers that affect factors of success in business operations. The method by was in-depth interview 
                                                             
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : khimkelly1539@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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The sample were 10 fruit wholesalers in Bangkok, Thailand which were observed both non-participation 
observations and collecting data from various related documents. From the study, results are divided into 3 parts: 
Part 1. Success factors of fruit wholesalers in Bangkok, found that 1.) Personal factors and self-experience is 
impact on the success of entrepreneurs in the fruit wholesale business. 2.) The characteristics of entrepreneurs. An 
attention to success is impact on their success. Part 2. Problems and effects of fruit wholesalers. We found that the 
business environment factors and the impact of entrepreneurs are; 1.) External environment. Economy is 
influencing fruit-based business success. 2.) Internal environment. Finance affecting the success of fruit 
wholesaling business. 3) Competitive environment. The competition in the industry and Farmers' negotiating & 
bargaining power affects the success of fruit wholesaling business. Part 3. Marketing Strategies for Building 
Competitiveness for the Kloom Chao Suans' shop, found that the most suitable strategy is a strategy to increase 
distribution channels. 
 
Keywords: Factors of Success, Fruit Wholesale Traders, Successful Operation, Fruit Wholesale Business 
 

1. บทน า 
 
จากสถานการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ.2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 12.2 ลดลงจากไตร

มาสแรกของปี 2563 ร้อยละ 9.7 (กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 2563) อ ันเน่ืองมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การลงทุนในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการค้าขาย
ต่างๆขาดสภาพคล่อง ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศธุรกิจขนาดใหญ่เกิดการชะลอตวัและปิดกิจการเป็นจ านวนมาก  

ธุรกิจคา้ส่งถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัมีการปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 9.8 ตามการ
ลดลงของการใชจ่้ายภาคครัวเรือน โดยดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัปรับตวัลดลงจากระดบั 36.0 มาอยู่ท่ี
ระดบั 35.6 (กระทรวงพาณิชย ์2563) คาดว่ามาจากการท่ีประชาชนมีความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ท่ีอาจเกิดข้ึนในระลอกท่ี 2 ซ่ึงแมป้ระเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไดค้่อนขา้งดีแต่ในหลายๆประเทศ
ทัว่โลกยงัประสบปัญหาการระบาดระลอกท่ี 2 ประกอบกบัความผนัผวนทางการเมือง ถึงแมกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ จะเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติแลว้แต่ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากมาตรการ ลอ็กดาวน์ในช่วงท่ีผา่นมา 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินว่าปี 2563 ยอดขายธุรกิจค้าส่งจะเติบโตได้ต ่ า
เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัลง สินคา้ท่ีเติบไดย้งัคงเป็นกลุ่มสินคา้ไม่คงทนเป็นหลกั ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภค
บริโภค อาหาร ยารักษาโรค และเวชภณัฑ ์แมปี้น้ีแนวโน้มธุรกิจคา้ปลีกและการคา้ส่งภาพรวมจะพอขยายตวัไดบ้้าง
แต่หากแยกตามประเภทของผูค้า้พบว่าแนวโน้มผูค้า้ส่งดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นกั ขอ้บ่งช้ีท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ การรุก
ท าตลาดของผูผ้ลิตท่ีเร่ิมใชก้ลยทุธ์ลดสัดส่วนการขายผ่านผูค้า้ส่งหันไปขายผ่านร้านคา้ปลีกรายย่อยแทน รวมไปถึง
ใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือเช่ือมกบัผูบ้ริโภคออนไลน์เพ่ิมข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนคือยอดขายผ่านการค้าส่งลดลงต่อเน่ือง 
ฉะนั้นผูค้า้ส่งควรมีวิธีการอย่างไรท่ีจะท าให้ลูกคา้พึงพอใจในสินคา้และการบริการและเพ่ิมช่องการขายออนไลน์
มากข้ึนภายใตต้น้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ควรมีการปรับตวัดว้ยการอาศยัจุดแขง็ความไดเ้ปรียบดา้นสถานท่ีตั้ง มีสถานท่ีเก็บ
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สินคา้ของตนเองและมีความเช่ียวชาญในระบบขนส่งสินค้า ซ่ึงสามารถต่อยอดด้วยการน าเทคโนโลยีระบบการ
จัดการสินค้าคงคลงัมาใช้เพ่ือบริหารจดัการปริมาณสินค้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีผูค้ ้าส่งอาจต้อง
พิจารณาเพ่ิมช่องทางการขายปลีกของตนเองเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดมากข้ึน 

ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการขายสินคา้หลายรูปแบบ ท าให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ประกอบกบัสถาณการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป การท่ีร้านกลุ่มชาวสวนจะสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้และสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ และพฒันาความส าเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น จึงจ าเป็น
จะตอ้งมีแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ น ากลยุทธ์การตลาดต่างๆมาผสมผสานในการจดัการให้เกิดความส าเร็จใน
การด าเนินงานในธุรกิจของตนเอง ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน   

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจัยจะต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาด ด้าน
เทคโนโลยีนวตักรรมต่างๆ การรับมือกบัเศรษฐกิจท่ีผนัผวน เพ่ือน าความรู้และขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางให้แก่ร้าน
กลุ่มชาวสวนมาใชใ้นปรับปรุงสินคา้และการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เพ่ือเป็นการสร้างยอดขายและรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน และความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านกลุ่มชาวสวน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการ  Frese (2000) ผู้ให้ความสนใจศึกษา
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ไดใ้ห้ความหมายผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ควรมีลักษณะท่ีบ่งบอกประกอบด้วย 6 ลักษณะ ดังน้ี 1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) คือ 
ความสามารถและความตั้ งใจท่ีจะน าตนเองไปสู่โอกาสบุคคลท่ีมีลักษณะท่ีเป็นตัวของตัวเองจะเป็นคนท่ีมี
ความสามารถ ท างานได้ด้วยตนเองและสามารถตดัสินใจได้ในภาวะท่ีบีบบงัคบั หรือมีความจ ากัด  2) ความมี
นวตักรรม (Innovativeness Orientation) คือ การมีความคิดริเร่ิมเก่ียวกับสินคาใหม่ๆ การบริการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 3) ความกลา้เส่ียง (Rick taking Orientation) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การกลา้เส่ียงต่อส่ิงท่ีไม่รู้ 
กลา้ใชท้รัพยสิ์นจ านวนมากส าหรับก่อตั้งธุรกิจ และกลา้กู้ยืมทรัพยสิ์นจ านวนมาก 4) ความก้าวร้าวในการแข่งขนั 
(competitive aggressiveness) หมายถึง ความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะในการแข่งขัน ความพยายามท่ีจะท าคู่แข่งหมด
ประสิทธิภาพ และพาตนเองข้ึนมาอยูเ่หนือคู่แข่งได ้5) ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (stability and learning 
orientation) หมายถึง การท่ีเจา้ของกิจการมีความมัน่คงไม่เก็บส่ิงผิดพลาดมาเป็นอารมณ์ หรือผิดหวงัทอ้แทแ้ต่น าเอา
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน 6) ความใฝ่ใจในความส าเร็จ (achievement orientation) หมายถึง 
มีความชอบงานท่ีทา้ทายมี แรงจูงใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและดีกว่าเดิม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและผลกระทบทางธุรกิจ สมพร นอ้ยส าราญ (2558) ได้
ให้ความหมายทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) ของ Francis J. Aguilar ในปี 
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ค.ศ. 1967 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป เป็นปัจจัยภายนอกในระดับกว้างจะไม่มีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินงานขององค์กร แต่สามารถมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางออ้มต่อการปฏิบติัการของ
องค์กรประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เทคโนโลยี มูฮ ามดั พลี 
(2560) ไดใ้ห้ความหมายสภาพแวดลอ้มท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดแ้ละเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย เป็นปัจจยัท่ี
มีความส าคญัและมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้น
การผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มภายในยงัรวมถึงนโยบายและเป้าหมาย ดว้ยสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ
เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากการด าเนินงานทั้งในดา้นการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน 

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและกลยุทธ์ธุรกิจ Michael E. Porter (1980) ไดก้ล่าวไว้
ว่า สภาวะการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจจะข้ึนอยู่กบัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองค์กรธุรกิจนั้นอยู่ ซ่ึง
ข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการ หรือท่ีเรียกว่า “Five-forces Model” ซ่ึงความเขม้แขง็ของแรงผลกัดนัทั้งหมดจะเป็น
ตวัก าหนดศกัยภาพในการท าก าไรในอุตสาหกรรม ถา้แรงผลกัดนั 5 ประการอ่อนแรงลงมาเพียงใด โอกาสในการ
บรรลุผลงานก็จะมากตามไปด้วย ประกอบด้วย 1.การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม ( Intensity of 
Rivalry among Existing Competitor) 2.การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Barriers to Entry) 3.อ  านาจการต่อรองของผู้
ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers)  4.อ  านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 5.การคุกคาม
ของสินคา้หรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute) สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั (2556 : 201-202) ไดใ้ห้ความหมาย
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กันมากในการวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถมองเห็น
ภาพรวมสถานการณ์กลยทุธ์องคก์ารไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยตั้งอยูบ่นขอ้สมมุติฐานท่ีว่า กลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิผลเกิดจาก
การเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ระหว่างทรัพยากรภายในองค์การในการใชจุ้ดแข็งและโอกาสส าหรับการ
ด าเนินงาน ในขณะเดียวกนัองคก์ารตอ้งพยายามลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรคให้เหลือนอ้ยท่ีสุด  

แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด E. Jerome McCarthy (1984) ได้ให้ความหมายส่วนประสมทาง
การตลาด หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือยอ่ 4P ซ่ึงโดยปกติแลว้กลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 4P เป็นกลยทุธ์พ้ืนฐานของการตลาด
ทัว่ไป ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้ั้นมีอยู ่4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทาง
จัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทั้ง 4 ประการน้ีจะต้องสอดคล้องเป็นไปในทางทิศ
เดียวกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างลงตวั ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ี
น าเสนอกับตลาดเพ่ือสนองความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายบริโภค ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์และคุม้ค่าในสายตาผูบ้ริโภคท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการใชท่ี้ตอบสนองความตอ้งการ
หรือความจ าเป็น การก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑท์างดา้นต่างๆ 2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวั
เงินราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคมกัจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากบัราคาผลิตภณัฑ์นั้นถา้มูลค่าสูงกว่าราคา
ผูบ้ริโภคก็อาจตดัสินใจซ้ือ 3) การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจ าหน่าย
ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการออกจากองค์กรไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายถึงสถาบันตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้าซ่ึง
ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 4) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับผู ้ซ้ือเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ
ติดต่อส่ือสารอาจจะใชพ้นกังานขายท าการขายหรือการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น อาจเป็นการโฆษณาการส่งเสริม
การขาย และการประชาสมัพนัธ์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง 

https://en.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy
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3. วธีิการศึกษา  
 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็น

การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการดว้ยการใช้แบบสอบถามปลายเปิด ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูป้ระกอบการค้าส่งผลไม้ท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 10 ราย มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมามากกว่า 5 ปี และมีผลประกอบการ 1-
2 ปีท่ีผา่นมา ไม่ต ่ากว่า 1,000,000 บาทโดยมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจคา้ส่งผลไมโ้ดยตรง มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ ในการประกอบธุรกิจคา้ส่งผลไม ้  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตวัต่อตวัระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูถู้ก
สัมภาษณ์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญั ซ่ึงผู ้วิจัยจะก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นต่างๆ ให้มีความครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจตลาดในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจะท าการเขา้ไปขออนุญาตการสัมภาษณ์กบัเจ้าของธุรกิจคา้ส่งผลไมก่้อน และก่อนเร่ิม
การท าการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัไดข้ออนุญาตส าหรับการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียง พร้อมทั้งกล่าวถึงวตัถุประสงค์
ของการสมัภาษณ์ และระหว่างการสัมภาษณ์นั้นผูวิ้จยัมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์อย่างเป็นกนัเอง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนและผูถู้กสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อ
สงสยัหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ท่ีเรียกว่าขอ้มูลอ่ิมตวั (Data saturation) จึงหยดุการสมัภาษณ์ และผูวิ้จยัจะน าขอ้มูล
ท่ีถูกบนัทึกดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียงมาท าการถอดเสียงรายวนั จากนั้นจึงตรวจสอบขอ้มูล ท่ีไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น 
เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป และท าการถอดเสียงแบบค าต่อค า ประโยคต่อประโยคแลว้
ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังดว้ยการฟังเคร่ืองบนัทึกเสียงซ ้ า 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยน าข้อมูลท่ีได้จากการถอดความกับเคร่ืองบนัทึกเสียงและการบันทึก
ภาคสนามมา พิจารณาหลายๆ คร้ังเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีได้และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญั 
หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการถอดขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียงแลว้นั้นผูวิ้จยัคดัเลือกเอาขอ้มูลต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งตรง
กบัประเดน็ของการวิจยั และให้รหสัขอ้มูลเพ่ือป้องกนัขอ้มูลทบัซ้อนกนั น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้ของผูป้ระกอบการในเขต
กรุงเทพมหานครแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากนั้นท าการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดยใชแ้นวคิด SWOT Analysis เพ่ือหา
สภาพขององค์กรว่ามีจุดแข็งอะไร จุดอ่อนอะไร มีโอกาสและอุปสรรคหรือไม่ มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้แนวคิด 
TOWS Matrix รวมถึงใชห้ลกัการการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ในผลการศึกษาขอ้มูลส าหรับการคน้ควา้อิสระการวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและ

การด าเนินธุรกิจคา้ส่งผลไมท่ี้มีผลต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา: ร้านกลุ่มชาวสวน” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมภาษณ์ เช่น ช่ือ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจ และประวัติความเป็นมาของธุรกิจค้าส่งผลไม้ พบว่าการมีประสบการณ์ส่งผลต่อความส าเร็จของ
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ผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ ระดบัการศึกษา และเพศ ตามล าดับ 
เพราะว่าในการท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ทั้งในเร่ือง
การวางแผน การแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 70 ปี ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
คา้ส่งผลไมม้ากกว่า 10 ปี ผลประกอบการ 1-2 ปีท่ีผา่นมา 1,000,000 บาทข้ึนไป  

ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการ โดยอา้งอิงจากทฤษฎีของ Frese 
(2020) มาเป็นแนวคิดในการก าหนดแบบสัมภาษณ์ พบว่าความใฝ่ใจในความส าเร็จส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
ธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความกลา้เส่ียง ความก้าวร้าวในการ
แข่งขนั ความเป็นตวัของตวัเอง และความมีนวตักรรม ตามล าดบั โดยผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมท้ั้ง 10 ราย มีความ
ใฝ่ใจในความส าเร็จของแต่ละคนแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเงิน ดา้นยอดขาย ความพยายาม ความขยนั 
ความมุ่งมัน่ตั้งใจ การมีกลยทุธ์พฒันาในธุรกิจ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและผลกระทบของผูป้ระกอบการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี พบว่า 
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม้มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย 
เทคโนโลยี สงัคมและวฒันธรรม ตามล าดบั เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้ธุรกิจของแต่
ละรายยอดขายลดน้อยลง และการบริโภคของผูค้นท่ีเปล่ียนไป ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย  การเงิน 
การตลาด การผลิต การจดัจ าหน่าย สรุปไดว้่า การเงินส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม้มากท่ีสุด 
การตลาด การผลิต การจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจคา้ส่งผลไม ้รองลงมาเท่าๆกนัไม่ว่าจะเป็น
การลงทุน การให้เครดิต ก าไร ยอดขายต่างๆ ลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัและผลกระทบของผูป้ระกอบการ 
การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมและอ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่และการคุกคาม
ของสินคา้หรือบริการทดแทน ตามล าดบั โดยมีการรับมือกบัการแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมในด้าน
การลดตน้ทุนและเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ การสร้างเอกลกัษณ์ของตวัสินคา้พร้อมกบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การเพ่ิม
ช่องทางการขาย การพฒันาสินคา้และรูปแบบการขาย และมีการรับมือในการลงทุนในการท าสวนเพ่ิมข้ึน และการ
ควบคุมคุณภาพราคาของผลไม ้

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยเลือกกลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 4P พบว่า 
1.) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็มี
ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมบ้างรายท่ีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง เพราะมีสินคา้ให้เลือกหลายขนาด หลาย
เกรด และหลายราคา พร้อมทั้งคดัสินคา้ท่ีมีคุณภาพก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ 2.) กลยุทธ์ดา้นราคา ผูค้า้ส่งผลไมไ้ด้
ก าหนดราคาโดยการพิจารณาจากราคาตลาด เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกนั สินคา้แต่ละชนิด
สร้างความแตกต่างไดย้ากสามารถตั้งราคาให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัไดไ้ม่มากและมีการส่งเสริมการตลาดการลดราคา
สินคา้ และผลไมบ้างชนิดจะมีราคาต ่ากว่าตลาดเพราะผูป้ระกอบการแต่ละร้านรับผลไมแ้ต่ละชนิดคนละท่ี จึงท าให้
ตน้ทุนในการซ้ือสินคา้ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะถา้มีการรับสินค้าจากผูท่ี้น ามาส่งโดยตรง 3.) กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย 
ผู ้ประกอบการค้าส่งผลไม้ส่วนใหญ่มีการกระจายสินค้าจ าหน่ายเพียงช่องทางเดียวคือหน้าร้านขายส่ง แต่มี
ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมบ้างรายท่ีเร่ิมมีการกระจายสินค้าจ าหน่ายทางช่องทางออนไลน์ 4.) กลยุทธ์การส่งเสริม
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ทางการตลาด ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมส่้วนใหญ่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาการตลาด เพราะว่าขายส่ง
หนา้ร้านอยูแ่ลว้ลูกคา้เห็นสินคา้อยูแ่ลว้ แต่ก็มีผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมบ้างรายการประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณา
การตลาดโดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ การขายผ่าน Facebook และ Shopee การลดค่าขนส่งหรือฟรี
ค่าขนส่ง การติดป้ายราคาท่ีชดัเจนตวัใหญ่ๆ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถมองเห็นไดง่้ายและลดการถามราคา  

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านกลุ่มชาวสวน โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด 4P 1. ผลิตภณัฑ์ 
(Product) สินคา้ของร้านกลุ่มชาวสวนเป็นผลไมต้ามฤดูกาล ซ่ึงลงทุนในการปลูกผลไมเ้องในบางชนิด และมีการสั่ง
น าเขา้มาจากบริษทัต่างๆ ซ่ึงผลไมจ้ะบรรจุอยูใ่นตะกร้า สินคา้ของทางร้านมีคุณภาพมีการคดัสินคา้ก่อนเสมอ และมี
การบริการขนส่งให้กบัลูกค้าถึงท่ี 2. ราคา (Price) ราคาของสินคา้ถูกกว่าเจ้าอ่ืนในตลาด แต่ดูราคาตลาดเป็นหลกั
ไม่ให้ต ่ากว่าหรือสูงเกินไป 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) วางสินคา้ขายตั้งหน้าร้านง่ายต่อการมองเห็นของลูกคา้
และการขนส่ง 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การขายโดยการเรียกลูกคา้ และการท่ีลูกคา้บอกต่อกนัปากต่อ
ปาก  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์โดยใช ้
TOWS Matrix กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของร้านกลุ่มชาวสวน คือ กล
ยทุธ์เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลยทุธ์เชิงรับจากการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคของร้านกลุ่มชาวสวน ร้าน
กลุ่มชาวสวนยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและการมี
เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมมากข้ึนท าให้มีการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนมากมาย เพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้
ไดง่้ายรวมถึงใชง้บประมาณท่ีไม่สูงมากนกัระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 20 วนั และใชง้บประมาณทั้ งส้ิน 
135,000 บาท 

เป็นทางเลือกท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดในการถ่วงน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั คือ 8.70 คะแนน ดงันั้นจึงควร
ใชจุ้ดอ่อนและอุปสรรคท่ีมีอยูเ่พ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือรักษาฐานลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและการแข่งขนัในระยะยาว  
  

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไม้

ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ส่วนท่ี 1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ พบว่าการมี
ประสบการณ์ส่งผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด และ ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง ความก้าวร้าวในการ
แข่งขนั ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ พบว่าความใฝ่ใจในความส าเร็จส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด  

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบของผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไม้
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของผูป้ระกอบการ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี พบว่า 
เศรษฐกิจส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจค้าส่งผลไม้มากท่ีสุด ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
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ผลกระทบของผูป้ระกอบการดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย การเงิน การตลาด การผลิต การจดัจ าหน่าย 
พบว่าการเงินส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด และดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั
และผลกระทบของผูป้ระกอบการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่
ในอุตสาหกรรม การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ อ  านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ การ
คุกคามของสินคา้หรือบริการทดแทน พบว่าการแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมและอ านาจการต่อรอง
ของผูข้ายวตัถุดิบ ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจคา้ส่งผลไมม้ากท่ีสุด 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 3 เพ่ือศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านกลุ่มชาวสวน จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านกลุ่ม
ชาวสวนและผูป้ระกอบการทั้ง 10 ราย โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด 4P ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์กล
ยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด และการใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis ใน
การก าหนดกลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix สรุปไดว้่า กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนัของร้านกลุ่มชาวสวน คือ กลยุทธ์เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นทางเลือกท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดในการถ่วง
น ้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัย คือ 8.70 คะแนน ดังนั้นจึงควรใช้จุดอ่อนและอุปสรรคท่ีมีอยู่เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือรักษาฐานลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและการ
แข่งขนัในระยะยาว  
 
5.1 ข้อเสนอแนะของการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจคา้ส่งผลไม้

ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ท่ีจะน าไปเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัจากการวิเคราะห์สถานการณ์
อุตสาหกรรมภายใน (SWOT Analysis) และท า TOWS Matrix โดยกลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดคือ กลยทุธ์เพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย โดยผูวิ้จยัมีความเห็นว่าในด้านการกระจายสินค้าของธุรกิจค้าส่งผลไมท่ี้ยงัมีความไม่ทัว่ถึง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการเน้นขายสินคา้จ านวนมากเป็นลงัหรือเป็นเข่งจึงควรกระจายสินคา้เป็นปลีกยอ่ยเพ่ิม เพ่ือขยาย
ส่วนแบ่งการตลาดของลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนสร้างความรวดเร็วในการระบายสินคา้ ขอ้เสนอแนะในคร้ังน้ี ควรก าหนดกล
ยุทธ์ท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กบัธุรกิจการคา้ส่งผลไมโ้ดยตรง เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดกล
ยุทธ์เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงอาจเป็นการแย่งลูกค้ากันกับร้านค้าปลีกและอาจท าให้ลูกค้าปลีกในปัจจุบัน
ลดลง ดงันั้นควรศึกษาและวางแผนในการก าหนดกลยทุธ์และวิธีการแกไ้ขปัญหาให้ดี 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้      

 
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการค้าส่งผลไมท้ั้ง 10 ราย ในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในช่วงของ

เวลาของการสัมภาษณ์ เพราะผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมมี้ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือผลไมต้ลอดเวลาท าให้การสัมภาษณ์มีการ
ขาดช่วงในการสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัจึงตอ้งรอสมัภาษณ์หลงัผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมห้ลงัเวลาเลิกงานหรือช่วงเวลาท่ีมี
ลูกคา้นอ้ย  
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงาน ธ.ก.ส. 

The case study of  factors affecting a decision to switching policies 
in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Provident Fund 

 

ภัทรสุดา ทิพย์สุข1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Pattarasuda Thipsuk and Pattaragit Netiniyom  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. เพ่ือประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงาน โดยเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน ธ.ก.ส. จ านวน 400 คน แปลผลสถิติดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติค ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความถ่ีและ
เหตุผลในการเปล่ียนแปลงนโยบาย ความรู้ความเขา้ใจ ปัจจยัด้านความเส่ียงท่ียอมรับได ้ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
การเมือง ปัจจยัความเส่ียงและผลตอบแทน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปล่ียนปลงนโยบายเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนและปรับความเส่ียง มีความรู้
ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยูร่ะดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง โดยเลือกลงทุนใน
นโยบายท่ีมีความเส่ียงสูง การทดสอบเชิงสถิติ พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสนับสนุนในการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคลากรไม่สนบัสนุนในการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 
 
ค ำส ำคัญ: กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ,  นโยบำยกำรลงทุนหลำกหลำย,  กำรลงทุน 
 

Abstract 
This research objective aims to study factors affecting decisions to switching investment policy in the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives Provident Fund; to benefit related personnel, and related agencies. 
Consequently, this research studies by questionnaires as a tool to collect data from 400 members of the BAAC 
provident fund and using the Ordered Logistic Regression method is use as the tool for this research data analysis. 
Furthermore, the data used in this analysis are investment behavior such as experience, investing frequency, and 
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reasons to switch policies. Similarly, investment knowledge and understanding, acceptable risks, economic and 
political factors, risks and returns, and market mix data are also used in this analysis.    
Thus, the analysis results have shown that most of the members switch policies to increase returns and to adjust 
risks. Furthermore, the members investment knowledge and understanding are moderate to high, and acceptable 
risks are moderate to high, which is the reason why they decide to invest in high-risks policies. Additionally, the 
statistical results have also found economic factors, and marketing mix distribution channels factors to have a 
positive relationship effect on decisions to switching investment policy. However, marketing mix personnel 
factors have shown to have negative relationship effects on decisions to switching investment policy at significance 
level 0.05 
 
Keywords: Provident Fund, Employee’s choice,  Investment 
 

1. บทน า 

 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมาก 

เน่ืองจากมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางในระดบัมหภาคและในระดบัจุลภาค โดยเฉพาะดา้นการเงินและดา้นสุขภาพ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเกษียณจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั (ชมพูนุท  พรหมภกัด์ิ, 2556) ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน ธ.ก.ส. เพ่ือเป็นหลกัประกนัและสวสัดิการแก่
พนกังานเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน มีนโยบายการลงทุนจ านวน 7 นโยบาย ในรูปแบบการเลือกลงทุนหลาย
นโยบาย (Employee’s Choice) มีความเส่ียงลงทุนตราสารหน้ีร้อยละ 100 ไปจนถึงผสมสัดส่วนตราสารทุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 80 สามารถเปล่ียนแปลงวนัท่ี 1-20 ของทุกเดือน และมีผลวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป แต่ไม่เกินปีละ 4 คร้ัง 
ก่อนเกิดการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สมาชิกจะท าการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน (Switching) เฉล่ีย 5 
ปียอ้นหลงั (ปี 2558-2562) ประมาณ 4,469 คนต่อปี ในปี 2563 ท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรง 
ดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ในเดือนมีนาคม 2563 มีจุดต ่าสุดท่ีระดบั 969.08 
จุด จากในขณะท่ีตน้ปี 2563 SET Index ปิดท่ีระดบั 1,579.84 จุด พบว่า สมาชิกมีการ Switching จ านวน 7,807 คน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 3,762 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.00 โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม 2564 เป็นช่วงท่ีสมาชิก 
Switching จากนโยบายท่ีมีส่วนผสมของตราสารทุนไปยงัตราสารหน้ี และมีพฤติกรรมท านองเดียวกันเม่ืออัตรา
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หากสมาชิกท าการ Switching นโยบายการลงทุนในจงัหวะท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ท าการ Switching บ่อยคร้ัง อาจจะส่งผลกระทบต่อเงินออมในระยะยาวไม่เพียงพอส าหรับด ารงชีวิตหลงัเกษียณ 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญั และสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจดา้นการลงทุน การเลือกนโยบายกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. เพ่ือน าผลวิจยัไปปรับใชก้บัการ
ก าหนดรูปแบบการลงทุนและการวางแผนส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจน
น าไปสู่เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาชิกไดรั้บเพียงต่อการด ารงชีวิตภายหลงัการเกษียณ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยให้ความหมายนโยบายการลงทุนหลากหลาย (Employee’s Choice) ว่าสมาชิก
สามารถเลือกนโยบายการลงทุนเองไดต้ามความเหมาะสมเพ่ือให้การลงทุนสอดคลอ้งกบัอายุตวั ความเส่ียงท่ียอมรับ
ได้ และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของแต่ละคน สอดคล้องกับ ณรงค์ จารขจรกุล (2541) อธิบายว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสามารถยอมรับผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนัไป 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุน ณัฐดนยั หวงัพระธรรม (2562) แบ่งนกัลงทุนเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ นักลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk–Average Investor) นักลงทุนท่ีเป็นกลางกับความเส่ียง (Risk– Neutral 
Investor) และนักลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-loving Investor) ในทางการเงินนักลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงวดั
ระดบัความทนทานความเส่ียงไดจ้ากความสามารถในการรับความเส่ียง (ability to take risk) เช่น อาย ุและความเตม็ใจใน
การรับความเส่ียง (willingness to take risk) เช่น ทศันคติ การตดัสินใจ (ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, 2552) 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีดา้นการลงทุน การลงทุน (Investment) คือ การออมเพ่ือให้ไดรั้ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน  
ซ่ึงจะตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2544) โดยความเส่ียงในการลงทุนสามารถแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ ความเส่ียงจากปัจจยัมหภาคเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเล่ียงได ้และความเส่ียงจาก
ปัจจยัจุลภาค เป็นความเส่ียงท่ีสามารถลดลงไดจ้ากการกระจายการลงทุนโดย เพชรี ขุมทรัพย ์(2544) กล่าวว่านกั
ลงทุนมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของนกัลงทุน จากรายงาน
เร่ือง “Determinants of Portfolio Performance” ของ Gary Brinson, Randolph Hood และGilbert Beebower (1986) 
ศึกษากลยทุธ์การลงทุนท่ีเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ไดแ้ก่ การจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
(Asset Allocation) ประเภทต่างๆ การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Stock Selection) และการจับจังหวะตลาด (Market 
Timing) ผลตอบแทนจากการลงทุนมาจากการจดัสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยร้์อยละ 91.50 ไม่เพียงจะช่วยลด
ความเส่ียง ยงัแต่เป็นตวัก าหนดผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว โดยอาศยัการจดัสรรเงินลงทุนในตราสาร
ทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงอีกสองแนวทางไม่ค่อยมีบทบาทมากนกั ทั้งยงัส่งผลในทางลบและท าให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนเกิดความผนัผวนมากข้ึน 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ กุลชลี ไชยนนัตา (2539) กล่าวว่าการตดัสินใจเป็นกระบวนการของการ
เปรียบเทียบผลตอบแทนสูงสุดท่ีจะไดรั้บจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยสถานการณ์ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ (รัฐกร เลิศไกร, 2540) ดงัน้ี 1) การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีแน่นอน (Condition 
of Certainly) เป็นการตดัสินใจท่ีมีขอ้มูลเพียงพอประกอบการตดัสินใจ  2) การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเส่ียง 
(Condition of Risk) อาศยัทฤษฎี ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 3) การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ไม่แน่นอน 
(Condition of Uncertainly) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ มกัอาศยัประสบการณ์ ดุลยพินิจ และสญัชาติญาณในการตดัสินใจ 
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจ มีความส าคญัต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ี
แตกต่างกนัตามระดบัความรู้ตามการศึกษาของพิมพณ์ดา โชคเอนกเพ่ิมพูน (2561) พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจ
จากระดบัต ่าไปสูง จะมีสัดส่วนแนวโน้มการลงทุนในนโยบายตราสารทุนท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั สอดคล้องกบั
การศึกษาของพิชญา ชยัณรงค์เดชากุล (2557) พบว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงและการลงทุน และ
ประสบการณ์ในการลงทุนสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจยัภาวะทางเศรษฐกิจ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) กล่าวว่าเม่ือเศรษฐกิจปรับตวัไปในทิศทางท่ีดี ผนวกกบั
นักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการบริหารประเทศของรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึนนั้น ส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนตามระดบัความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได ้และในทางกลบักนัหากเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงถดถอย หรือการเมืองขาดเสถียรภาพนั้น จะท าให้นกัลงทุนยา้ยเงินทุนมาอยูใ่นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง
น้อยลง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การศึกษาของ มุกดา ตติย
ศุภกรกุล (2559) ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) และลดาวลัย ์พงษ์พนัธ์ (2549) สอดคลอ้งกนัท่ีว่านกัลงทุนให้
ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ความมัน่คงระยะยาวของกองทุน ผูจ้ดัการ
กองทุนมีความเช่ียวชาญ ผลการด าเนินงานผา่นมาและมีความหลากหลายของกองทุนให้เลือกลงทุน ปัจจยัดา้น
ราคา การศึกษาของทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) สอดคลอ้งกบัวศิน อินทรผูก (2555) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการที่เหมาะสมในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จากการศึกษาของ
เฉลิมพล นิฐินนัท์กุลและคณะ (2549) พบว่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถลงทุน
ไดห้ลายช่องทาง อีกทั้งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองค าแนะน าท าธุรกรรม และมีการ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารการลงทุน และปัจจยัดา้นบุคคลในเร่ืองพนักงานขายมีความรู้เก่ียวกบักองทุน และลูกค้า
สมัพนัธ์ (Call Center) สามารถให้ขอ้มูลหรือตอบค าถามครบถว้น ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรในเร่ือง
พนกังานธนาคารให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาของมุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะ
พิจารณาจากรายงานสรุปแสดงสถานะการลงทุน (Statement) แยกตามรายนโยบายเว็บไซต์ มีการให้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ชัดเจน มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุน และปัจจัยด้านกระบวนการ  (Process) จากการศึกษา
ของทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการในการท าธุรกรรม
เก่ียวกบักองทุนท่ีสะดวกรวดเร็วผ่านสาขา การบริการหลงัการขายท่ีดีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice และจากท่ีผูวิ้จยัมีการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมสร้างกรอบแนวคิด ไดด้งัรูปท่ี 1 
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
3. วิธีการวิจัย 
 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส ดว้ยการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เพ่ือรวบรวมขอ้มูล 
จากขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรค านวณของ TaroYamane (1973) ระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 393 คน และส ารองเผ่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด มีการเก็บขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูล กัลยา วานิชย์บญัชา (2545) ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน โดยมีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ก่อนเก็บขอ้มูลจริง ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) มีค่าระหว่าง 0.701-0.880 มากกว่าเกณฑ์การพิจารณา  0.70 ซ่ึงถือเป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
สามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได ้ดงัท่ีกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) ไดก้ล่าวไว ้และแบบจ าลองท่ีประยุกต์มา
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เพ่ือศึกษาโอกาสการตัดสินใจเลือก
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. โดยตวัแปรตามมี 2 ค่าคือ 1 หมายถึง
โอกาสท่ีสมาชิกมีการตัดสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน และ 0 คือโอกาสท่ีสมาชิกมีการตัดสินใจไม่
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน โดยตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษามีทั้งหมด 15 ตวัแปร ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการ
ลงทุน  ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ระดบัการประเมินความเส่ียง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัความเส่ียงและผลตอบแทน 
ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบ่งรูปแบบเน้ือหาของค าถามเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมดา้นการลงทุน 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการลงทุน ความถ่ีและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงนโยบาย ให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple 
Choice Questions)  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัระดบัความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน เพ่ือวดัความรู้ความเขา้ใจในกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ และความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน เป็นการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ส่วนท่ี 4  ปัจจยัระดบั
การประเมินความเส่ียง ให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ส่วนท่ี 5 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัความ
เส่ียงและผลตอบแทน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตวัแปรต้น 

1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน  - ประสบการณ์การลงทุน 
- พฤติกรรมการเปล่ียนนโยบาย  - เหตุผลในการเปล่ียนนโยบาย 
2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจ กองทุนส ารองเล้ียงชีพและการลงทุน 
3. ปัจจยัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
4. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  
5. ปัจจยัความเส่ียงและผลตอบแทน  
6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจเลือกท่ีจะ 

เปล่ียนนโยบายการลงทุน 

(ตวัแปรตามน้ีมีค่าเป็นไป

ได ้2 ค่า คือ เปล่ียน กบั  

ไม่เปล่ียน) 
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ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
เป็นค าถามปลายปิดในลกัษณะแบบ Rating Scale โดยมีสมมติฐาน ไดแ้ก่ 1) ประสบการณ์การลงทุนท่ีความแตกต่าง  
ส่งผลการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย 2) ระดบัความรู้ความเขา้ใจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และความรู้ความ
เข้าใจทางการเงิน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย 3) ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย 4) เศรษฐกิจและการเมือง ความเส่ียงและผลตอบแทน ส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส. โดยปัจจัยท่ีใช้ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยพฤติกรรม 
ดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน ปัจจยัการประเมินความเส่ียง  ปัจจยัเศรษฐกิจและ
การเมือง ปัจจัยความเส่ียงและผลตอบแทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนโดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 30-39 ปี สถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน  
มีอตัราการสะสมเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากท่ีสุดระหว่างร้อยละ 10-15 ซ่ึงมากกว่าอตัราการออมขั้นต ่าในการ
วางแผนทางการเงินท่ีร้อยละ 10 (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2553) และเลือกลงทุนในนโยบายท่ีมี
ความเส่ียงสูงในนโยบายท่ี 5 และ 6 เพ่ือคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงตามระดบัความเส่ียงส่วนใหญ่มีการลงทุน 
ในสินทรัพย ์5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สลากออมทรัพย ์รองลงมาคือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย ์ เงินฝากประจ า กองทุนรวม 
เพ่ือการเล้ียงชีพ  และตราสารทุน ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 6 ปี รองลงมาคือ
ประสบการณ์ในการลงทุน 4-6 ปี 1-3 ปี และน้อยกว่า 1 ปี  ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน จ าแนกเป็นผูท่ี้ไม่เคย
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน จ านวน 157 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.3 และผูท่ี้เปล่ียนแปลงนโยบาย จ านวน  
243 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 1-2 คร้ังต่อปี และ 3-4 คร้ังต่อปี ตามล าดบั  
เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุนและตอ้งการลด/เพ่ิมความเส่ียงของพอร์ต 
 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ตวัแปรด้วยวิธีถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เพ่ือพยากรณ์
โอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส.  
โดยพิจารณาค่านยัส าคญั (Sig) หรือตอ้งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เม่ือทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงผล
ดงัน้ี  
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ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
Variables in the Equation 

ตวัแปร                B          S.E.        Wald       df        Sig. Exp(B) 
 ค่าคงท่ี 
ประสบการณ์นอ้ยกว่า 1 ปี 
ประสบการณ์การลงทุน 1-3 ปี 

0.105 
-0.127             
-0.126 

1.034 
 0.439 
0.275 

0.010 
0.084 
0.211 

1 
1 
1 

0.919 
0.772 
0.646 

1.110 
0.881 
0.881 

 ประสบการณ์การลงทุน 4-6 ปี -0.339 0.293 1.340 1 0.247 0.712 
 ความรู้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ -0.119 0.096 1.552 1 0.213 0.888 
 ความรู้เก่ียวกบัการลงทุน -0.024 0.081 0.086 1 0.769 0.977 

 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 0.021 0.027 0.605 1 0.437 1.021 
เศรษฐกิจและการเมือง 0.462 0.185 6.249 1 0.012* 1.588 
ความเส่ียงและผลตอบแทน -0.034 0.227 0.022 1 0.881 0.967 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.278 0.205 1.852 1 0.174 1.321 
ดา้นราคา -0.210 0.180 1.368 1 0.242 0.810 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.688 0.204 11.371 1 0.001* 1.990 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.372 0.230 2.620 1 0.105 0.689 
ดา้นบุคลากร -0.642 0.244 6.923 1 0.009* 0.526 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ดา้นกระบวนการ 

-0.001 
0.041 

0.164 
0.113 

0.000 1 0.997 0.999 
0.130 1 0.718 1.042 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่เกินกว่าร้อยละ 95 
 

สมมติฐานท่ี 1 ประสบการณ์การลงทุนท่ีความแตกต่างส่งผลการตัดสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. 

จากการวิเคราะห์ค่าสถิติประสบการณ์การลงทุนของสมาชิก จ าแนกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประสบการณ์น้อยกว่า 1 
ปี ระหว่าง 1-3 ปี ระหว่าง 4-6 ปี และมากกว่า 6 ปี โดยการสร้างแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรเชิงคุณภาพมาท าหน้าท่ี
เป็นตวัแปรภายนอกตอ้งท าการเปล่ียนตวัแปรเชิงคุณภาพให้เป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) แลว้น าเอาตวัแปรหุ่น
เขา้ไปเป็นตวัแปรภายนอกในแบบจ าลองถดถอย โดยวิธีการตดัตวัแปรหุ่นตวัใดตวัหน่ึงออกจากแบบจ าลอง (drop 
dummy term)  เพ่ือบอกความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ีเป็น dummy กบัตวัแปรภายในใดๆ (บณัฑิต ชยัวิชญชาติ, 2551) 
ซ่ึงก าหนดประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 6 ปี ข้ึนไปเป็นตวัแปร dummy จากการทดสอบประสบการณ์การลงทุนท่ี
ความแตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน พบว่า เม่ือเทียบระหว่างสมาชิกท่ีมี
ประสบการณ์การลงทุนนอ้ยกว่า 1 ปี 1-3 ปี และ 4-6 ปี กบัสมาชิกท่ีมีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 6 ปี ไม่มีความ
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ขดัแยง้กบัการศึกษาของพิชญา ชยัณรงคเ์ดชากุล (2557) ท่ีพบว่าประสบการณ์ใน
การลงทุนสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ เน่ืองมาจากความสามารถในการยอมรับความ
เส่ียงท่ีแตกต่างกนัตามทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน และการตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนอาจอาศยั
ประสบการณ์ ความเช่ือมัน่และทศันคติมาใชก้ารคาดการณ์ในการตดัสินใจ 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. 

จากการวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัการลงทุนอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก มีค่าสถิติ
เท่ากบั 0.213 และ 0.769 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 คือไม่ว่ามีความรู้ระดบัใดก็ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
นโยบายการลงทุน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของพิมพ์ณดา โชคเอนกเพ่ิมพูน (2561) ท่ี
พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจจากระดบัต ่าไปสูง จะมีแนวโน้มการลงทุนในนโยบายตราสารทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตามล าดบั เน่ืองจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความต่ืนตระหนก (Panic) และหลีกเล่ียง
ความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนตามทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุน  

 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก

เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. 
จากวิเคราะห์ค่าสถิติพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.437 ซ่ึงมากกว่า 0.05 คือไม่ว่ามีระดบัความเส่ียงระดบัใดก็ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบาย จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยู่ในช่วงความเส่ียงปานกลางถึงความเส่ียงค่อนขา้งสูง พบว่าบางส่วนเลือกนโยบายการ
ลงทุนสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียง คือ ผลการประเมินความเส่ียงในระดบัต ่ามกัจะเลือกนโยบายการ
ลงทุนในนโยบายท่ีมีความเส่ียงต ่า ผูท่ี้มีผลการประเมินความเส่ียงในระดบัค่อนขา้งต ่าถึงค่อนขา้งสูง มกัลงทุนใน
นโยบายท่ี 5 เป็นหลกั ส่วนผูท่ี้มีความเส่ียงสูงมกัจะลงทุนในนโยบายท่ีมีความเส่ียงสูงในนโยบายท่ี 6 และ 7 อีกทั้ง
ยงัมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ียงัเลือกนโยบายการลงทุนไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้  
อนัเน่ืองมาจากความเต็มใจในการรับความเส่ียง (willingness to take risk) และผลกระทบจากความผนัผวนของ
ตลาดการเงินท าให้อตัราผลตอบแทนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั   

 
สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัความเส่ียงและผลตอบแทน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. 
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพบว่าตวัแปรท่ีมีค่า Sig คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคลากร มีค่านยัส าคญั 0.012 0.001 และ 0.009 ตามล าดบั โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลในด้านบวกต่อตวัแปรตามท าให้โอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนมากกว่าไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในการตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงนโยบายมากข้ึน 1.601 เท่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) กล่าวว่าเม่ือเศรษฐกิจ
ปรับตวัไปในทิศทางท่ีดี ผนวกกบันกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการบริหารประเทศของรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึนนั้น ส่งผลให้
นกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนตามระดบัความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได ้และในทาง
กลบักนัหากเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงภาวะถดถอย หรือการเมืองขาดเสถียรภาพนั้น จะท าให้นกัลงทุนยา้ยเงินทุนมาอยูใ่น
สินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงน้อยลง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นการลงทุน หากพิจารณาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การแสดงยอดเงินการลงทุน (Statement) และการส่ือสารผลตอบแทน มีโอกาสในการตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลง
นโยบายมากข้ึน 1.966 เท่า สอดคล้องกบัการศึกษาของมุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือก



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1866 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

นโยบายการลงทุน ในขณะท่ีดา้นบุคลากรมีอิทธิพลในดา้นลบต่อตวัแปรตาม กล่าวคือตวัแปรดงักล่าวท าให้โอกาสท่ี
กลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนน้อยกว่าไม่เปล่ียนแปลง ความเช่ียวชาญของผูจ้ดัการ
กองทุน เจ้าหน้าท่ีกองทุนให้บริการดีและน าเสนอขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งมีโอกาสในการตดัสินใจเปล่ียนแปลง
นโยบายลดลง 0.520 เท่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเฉลิมพล นิฐินนัทก์ุลและคณะ (2549) และทรรศวรรณ จนัทร์
สาย (2557) พบว่า พนกังานขายมีความรู้ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ ให้ขอ้มูลหรือตอบค าถาม
ครบถว้น ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุน ความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน ธ.ก.ส. จากการทดสอบแบบจ าลองถดถอย 
โลจิสติคพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สนบัสนุนใน
การตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรไม่สนบัสนุนในการ
ตดัสินใจเลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจไปในทิศทาง
ท่ีดีมีอาจส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุน ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการ
แสดงยอดเงิน (Statement) และการส่ือสารผลตอบแทน อาจท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
และเม่ือกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากร เก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทุนมีความเช่ียวชาญ เจ้าหน้าท่ีกองทุน
ให้บริการดี และน าเสนอขอ้มูลการลงทุนครบถว้นถูกตอ้ง อาจมีแนวโน้มท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ คือควรส่งเสริมความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและความเส่ียงจากการลงทุน
ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือให้พนกังานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีให้ค าแนะน าค าปรึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน ตลอดจนน าไปประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบาย
การลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยก าหนดผลตอบแทนในระยะยาว การส่ือสาร Statement และผลตอบแทนรายนโยบาย 
หน่วยงานจึงควรมีค าแนะน าประกอบการส่ือสารผลตอบแทนเพ่ือให้สมาชิกไดท้ราบทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจ 
รวมทั้งให้ค านึกถึงผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการเก็งก าไรระยะสั้น ในภาวะเศรษฐกิจผนัผวนการเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุนโดยการจบัจงัหวะตลาด อาจส่งผลทางลบต่อผลตอบแทน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาจึง
ไม่ไดท้  าการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลในลกัษณะเชิงคุณภาพ ประกอบกบัการพิจารณาผลตอบแทนและระดบัความเส่ียง
ของนโยบายเพ่ือน าไปสู่การให้ขอ้เสนอแนะท่ีตรงประเดน็ น าไปใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติัมากข้ึน 
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The Image and Strategic Management, a Case Study of Alcoholic Beverages 
(Beer) of Boonrawd Brewery Co., Ltd 

 

ภัทรานิษฐ์ พรมมี1 และ พีรพงษ์  ฟูศิริ2 
Pattranit Prommee and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ ของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ และน าเสนอกล
ยุทธ์ส่งเสริมภาพลกัษณ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยศึกษาแบบปฐมภูมิเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ออนไลน์จ านวน 100 ตวัอย่าง และศึกษาแบบทุติยภูมิวิเคราะห์ผ่านเคร่ืองมือ Five Forces Model, PEST Analysis SWOT 
ก าหนดกลยทุธ์ผา่น TOWN Matrix  การศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั ตลอดจน ภาพลกัษณ์ในดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์เบียร์อยู่ระดบัมาก แต่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญั และยงัพบว่า กลยุทธ์ท่ีควรด าเนินการเชิงรุก
ไดแ้ก่ กลยทุธ์ยกระดบัภาพลกัษณ์องคก์รในการก ากบัดูแลและรับผิดชอบสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 
ค ำส ำคัญ: ภำพลักษณ์, ภำพลักษณ์ต่อองค์กร, ภำพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์, ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม, 
เบียร์ 
 

Abstract 
The aim of this paper is to study the image of Boonrawd Brewery Co., Ltd, factors that affect the company's business, 
and proposed the strategy for a competitive advantage. The primary study by online survey of 100 representatives, and 
secondary analytical study by “Five Forces Model PEST analysis SWOT”, formulate strategies by the TOWN matrix 
process. Overall, the Corporate Social Responsibility (CSR) and image of Alcoholic Beverages (Beer) are accepted with 
high scores. However, the visibility information of the CSR is on average. It was found the strategies should be more 
proactive to enhance the corporate image of CSR. 
 
Keywords: Image, Corporate Image, Product Image, Social and Environmental Responsibility, Beer 
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อ่ืนๆ

1. บทน า  
 

บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ก่อตั้งข้ึนโดย พระยาภิรมยภ์กัดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ในปี พ.ศ. 2474 เป็นบริษทั 
ผูผ้ลิตเบียร์รายแรกและรายใหญ่ของไทย ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมมีคู่แข่งหลกัท่ีส าคญัคือ บริษทั ไทยเบฟเวอร์เรจ จ ากดั 
หรือเบียร์ช้าง ซ่ึงในปี พ.ศ.2561 ส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมเบียร์ไทย บุญรอดบริวเวอร่ียงัเป็นผูน้ าตลาด 62% 
บริษทัไทยเบฟ หรือเบียร์ชา้งมีส่วนแบ่งตลาด 34% บริษทัไทยเอเชีย แปซิฟิก มีส่วนแบ่งตลาด 3% และอ่ืนๆ อีก 1% 
(อา้งอิง: https://www.billionway.com) เม่ือพิจารณาแลว้ส่วนแบ่งตลาดปี 2561 และปี 2562 จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็น
ไดว้่า บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงต่อเน่ืองอย่างมีนยัส าคญั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดเบียร์ไทย 2562  
ท่ีมา : flandersinvestmentandtrade.com, Beer Market in Thailand, January2020 
 

นอกจากนั้น ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและเทรนด์ในการดูแลสุขภาพเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย
มากข้ึน (อ้างอิง: https://il.mahidol.ac.th/ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ) รวมถึงนักด่ืมมีความรู้และรสนิยมท่ี
หลากหลาย ท าให้ปริมาณการด่ืมแอลกอฮอล์โดยรวมลดลงไปด้วย (อ้างอิง : www.hfocus.org. Thu, 2020-11-19)  
ดงันั้น กลยุทธ์จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงในระหว่าง 4-5 ปีท่ีผ่านมา พบว่าการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ธุรกิจท่ีด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)  เป็นตวัช้ีว่าแนวโน้ม
ทิศทางของการท าธุรกิจในอนาคต จ าเป็นตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบสังคมมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรท่ีจดัอยู่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ี
และสังคมส่วนรวม เน่ืองจากการประกอบธุรกิจได้สร้างความเสียหายให้กบัสังคมเป็นวงกวา้ง การด าเนินการจัด
กิจกรรม CSR ยิ่งตอ้งเน้นเพ่ือความย ัง่ยืนให้มากข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ ควรหนัมาทบทวนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เพ่ือให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ขององค์กรในปัจจุบนัซ่ึงจะสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและยกระดบัความความพึงพอใจสูงสุดของสงัคม  

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ในทศันะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบนั 

55%-60% 

4%-5% 0.5%-1% 

35%-40% 

http://www.hfocus.org/
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2.  เพ่ือศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหา ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั บุญรอด 
บริวเวอร่ี จ ากดั 

3. น าเสนอกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมภาพลกัษณ์ในดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นส่วน

ส าคญัต่ออตัราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด 
2. เพ่ือหลีกเล่ียงและป้องกนัปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
3. สามารถก าหนดกลยทุธ์เพ่ือยกระดบัในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ในดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม  เพ่ือสร้าง

การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนให้กบับริษทัฯ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กรและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์   

 
 Philip Kotler; & Nancy Lee (2005:25) ไดอ้ธิบายถึงชนิดของกิจความรับผิดชอบสังคมขององค์กร มี 6 ชนิด 

คือการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาสังคม การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไข
ปัญหาสงัคม การบริจาคเพ่ือการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม 

 Kotler (Kotler, 2000:296) กล่าวไวว้่า องคป์ระกอบทางการบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถจ าแนกภาพลกัษณ์เป็น 3 
คือ  

1.  ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Productor Service Image)  คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ ของประชาชนท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ เพียงอยา่งเดียวไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือตวัธุรกิจ 

2.  ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image)  คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือ
ตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง  

3.  ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional Image)  คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนมีต่อองค์กร
หรือสถาบนั เนน้ตวัสถาบนัหรือองคก์รเพียงส่วนเดียว  

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติ 
 
ปรีชา ศรีศกัด์ิหิรัญ (อา้งถึงใน นภาพร เจตะวฒันะ, 2547: 49) จ ากดัความการรับรู้ของผูบ้ริโภคว่า เป็น “กระบวนการ

ท่ีผูบ้ริโภคให้ความหมายต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบประสาท สัมผสัตลอดจนจดัเก็บและคดัเลือกส่ิงเร้า ผูบ้ริโภคแต่ละคนก็
เลือกรับรู้แตกต่างกนัออกไปตาม ความตอ้งการ ทศันคติ ประสบการณ์ และ ลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
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ธีระพร อุวรรณโณ (2529) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ สภาพทางจิตหรือประสาทของความพร้อม ท่ีจัดรูปข้ึนจาก
ประสบการณ์และส่งอิทธิพลในทางก ากับ หรืออิทธิพลท่ีไม่อยู่น่ิงแก่การตอบสนองของบุคคลต่อท่ีหมายและ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ Pest Analysis และ Five Forces Model 

 
Francis J. Aguilar (1967) กล่าวไวว้่า PEST Analysis ใชส้ ารับวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกทางการตลาดระดบัมหาภาค 

เป็นปัจจัยภายนอกในระดบักว้างมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบติัการขององค์กร ประกอบด้วย P –
Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมืองE – Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์S - Social เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ T-Technology วิเคราะห์
ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อ่ืน  ๆ 

Michael E. Potter (1979) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรมมีผลโดยตรงต่อกลยุทธ์การแข่งขนั ประกอบดว้ย         
5 ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การคุกคามจากคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ (Bargaining 
Power of Suppliers)  อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) การคุกคามจากสินคา้ท่ีทดแทนกนัได ้(Threat 
of Substitute Products or Service) ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors) ท า
ให้เราทราบถึงโอกาสในแข่งขนั และการแสวงหากาไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้น  ๆ 

 
2.4 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis , TOWS Matrix และแนวคดิกลยุทธ์ระดับองค์กร 

 
Albert Humphrey (1960-1970) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมีจุดหมาย

เพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ โดยมี S: Strengths หมายถึง จุดเด่น
หรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน W: Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน O: 
Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก T: Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก   

Michael E. Porter  (1980) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ความสมัพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ท  าให้เกิด
กลยุทธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy ) การประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกันกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมา
พิจารณาร่วมกนักลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) การประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกันกล
ยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) การประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั  

จตุพร สุภีกิตย ์(2554:22-24) กล่าวไวว้่า กลยุทธ์ระดบัองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี กลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy) มุ่งสร้างอตัราการเติบโตท่ีมากกว่าเม่ือเทียบกบั ตลาด มกัใชก้ารพฒันาตลาดใหม่ (Market Development: 
ตลาดใหม่ สินค้าใหม่) พัฒนาสินค้า (Product Development) วิธีการใหม่ (New Process) หรือเจาะตลาดเพ่ิม (Market 
Penetration: ตลาดใหม่ สินคา้เก่า) กลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยทุธ์ท่ีนิยมมากท่ีสุดเน่ืองจากการเติบโตหมายถึง รายไดท่ี้มาก
ข้ึน ราคาหุ้นท่ีสูงข้ึน  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ศศิกานต์ แสงพยบั (2553) กลยุทธ์ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจน ้ ามนั กรณีศึกษา บริษทั ปตท.จ ากดั 

(มหาชน) พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการส่ือสาร จึงควรส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเป็นการตอกย  ้าถึง
กิจกรรมท่ีบริษทัไดท้ าข้ึนมา 

พชัรี มามาก (2553) การศึกษาภาพลกัษณ์เพ่ือเพ่ิมสมาชิกและการใชบ้ริการของหอการคา้ไทย พบว่า การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสอดรับความตอ้งการของลูกคา้ ยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ต่อการเติบโตขององคก์ร 

จตุพร สุภีกิตย ์(2554) กลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์ตลาด และภาพลกัษณ์องคก์รในธุรกิจบริการนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) พบว่า การให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสร้างกลยทุธ์ความแตกต่างให้เกิดความไดเ้ปรียบเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้เกิดข้ึนแก่องคก์ร 
 

3. วธีิการศึกษา  
 
3.1 วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ  เชิงปริมาณ ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) โดย

ใช ้Google Form จากประชากรท่ี ก าลงัศึกษา หรือ ท างาน อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิง มีอายตุั้งแต่ 20 ปี 
ข้ึนไป  

3.2  การเก็บข้อมูลแบบทุตยิภูมิ  ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามส่ือ บทความ 
วารสารต่างๆ วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัทางการตลาด Five Forces Model, วิเคราะห์ปัจจยัภายนอก PEST Analysis 
และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร SWOT และก าหนดกลยทุธ์โดย TOWN Matrix   

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 
ปีข้ึนไป ใช้สูตรก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมูลแบบไม่ทราบขนาดของประชากร ตามแนวทางของ W.G. 
Cochran (1953, อา้งใน อภินนัท์ จนัตะนี, 2549 :13) ระดบัค่าความคาดเคล่ือนเท่ากบั +0.1 ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 90%  
จากการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 96 คน การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเลือกสุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้น (Multi-stage Sampling) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555)โดยแบ่งการเก็บกลุ่มตวัอยา่งตาม เขตการปกครองทั้งส้ิน 
50 เขต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเขต ตามเกณฑ์การแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
โดยแบ่งเป็นกรุงเทพชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างเขตโดยใชเ้กณฑ์ประชากรทั้งหมด
จ านวนหลกัร้อยใชก้ลุ่มตวัอย่างร้อยละ 22 (ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, 2544) (22x50)/96 =11.46 หรือไดเ้ท่ากบั 11 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต และใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่ายดว้ยวิธีการจบัสลาก (Lottery Method) เพ่ือเลือกเขตและใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบก าหนดจ านวน (Quota Sampling) โดยก าหนดตวัอยา่งในแต่ละเขตพ้ืนท่ี จ านวนเท่าๆ กนั คือ (96/11=8.73) หรือ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเขตละ 9 คน รวมแลว้จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 99 คน ซ่ึงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ 
3 คน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 99 คน 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติประมวลผล ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scales) 
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และให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงระดบัความส าคญั แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน บทความวิจยัต่างๆ และใชข้อ้มูล
จากการให้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารต่อส่ือ มาวิเคราะห์โดยใช้หลกัการแนวคิดและทฤษฎี เคร่ืองมือ PEST, Five Forces 
Model, SWOT และ TOWN Matrix เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์องค์กรใน
เชิงพรรณนา 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

 ผลการส ารวจแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) โดยใช ้Google Form ปรากฏว่าไดป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
100 คน ซ่ึงมากกว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีตั้งเป้าไวจ้ านวน 1 คน ผูศึ้กษาจึงไดน้ าประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 100 คน มาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 

4.1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างดา้นประชากรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57 อายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 55 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
ร้อยละ 52 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 42 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 

ผลการวิเคราะห์ความบ่อยคร้ังต่อการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าส่ืออินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ 3.83 รองลงมาเป็นโฆษณาโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.78 และรายการข่าวโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.71 ส าหรับส่ือท่ีความ
บ่อยคร้ังต่อการรับรู้น้อยท่ีสุดไดแ้ก่ข่าวหรือบทความนิตยาสาร และข่าวหนงัสือพิมพ ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ซ่ึงอาจ
วิเคราะห์ไดว้่าปัจจุบนัมีการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตมากข้ึนบางส่ืออาจจะลดบทบาทลงตามยคุสมยั 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั  

  
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์บียร์ 

  การรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์เบียร์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน แปลผล 
มีความรู้สึกคุน้เคยกบั “ตราสิงห์” 4.45 0.73 มากที่สุด 
เบียร์สิงห์ เป็นแบรนดเ์ก่าแก่ที่อยู่คู่กบัคนไทยมานาน 4.40 0.72 มากที่สุด 
เม่ือพูดถึง“เบียร์ไทยของเรา” คุณนึกถึงเบียร์สิงห์ 4.15 0.85 มาก 
เบียร์ทุกยี่ห้อของสิงห์ เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ 4.03 0.85 มาก 
เบียร์สิงห์ เป็นเบียร์ไทยในระดบั World Class 4.00 0.80 มาก 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน แปลผล 
ดา้นการสนับสนุนบริจาคตามหน่วยงานต่างๆ 3.71 1.02 มาก 
เป็นผูส้นับสนุนหลกัของนักกีฬาพาราลิมปิกไทย 3.66 0.93 มาก 
โครงการสิงห์อาสาท าฝายตน้น ้ า ปลูกตน้ไมป่้าชายเลน 3.63 1.05 มาก 
โครงการสร้างรายไดผ้า่นการท างานอาสาสมคัรดูแลทอ้งถิ่นของตน  3.54 1.07 มาก 
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์  ด่ืมเดือนละคร้ังคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา
เป็นด่ืมเดือนละ2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23 และด่ืมสัปดาห์ละ 2-3 คร้ังและไม่ด่ืมเลย คิดเป็นร้อยละ 14 เท่ากนั อย่างมี
นยัส าคญั และร้อยละ 7 มีการด่ืมทุกวนั 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน แปลผล 
เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียงดี 4.26 0.68 มากท่ีสุด 
องคก์รมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ 4.19 0.63 มาก 
คนทัว่ไปช่ืนชอบไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 4.19 0.71 มาก 
มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.18 0.69 มาก 
เป็นองคก์รท่ีน่าไวว้างใจและซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค 4.16 0.71 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาการ

รับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรายกิจกรรมพบว่า การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ เช่น 
โครงการมอบเส้ือกันหนาวช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาว, มอบน ้ าด่ืมให้กบัผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม ฯลฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ เป็นผูส้นบัสนุนหลกัของนกักีฬาพาราลิมปิกไทย และโครงการสิงห์อาสาท าฝายตน้น ้ า ปลูกตน้ไมป่้าชาย
เลน โครงการสร้างรายได้ผ่านการท างานอาสาสมัครดูแลท้องถ่ินของตน ตามล าดบั ส าหรับด้านภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ “เบียร์” โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ นั้น พบว่า เบียร์ตราสิงห์ รู้สึก
คุน้เคยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ในแง่ เบียร์สิงห์ เป็นแบรนดเ์ก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมานาน และยงัพบว่า เบียร์
ทุกยี่ห้อของสิงห์ เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ส าหรับดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ พบว่า เป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียงดี เป็นองค์กรมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ ไดรั้บ
การยอมรับอยา่งกวา้งขวาง มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นองคก์รท่ีน่าไวว้างใจและซ่ือสัตย์
ต่อผูบ้ริโภค ตามล าดบั 

 

4.2 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ   
 
สรุปผลการวเิคราะห์ทฤษฎแีรงกดดัน Five Forces Model และปัจจยัภายนอก PEST Analysis   
การเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ มีจ านวนน้อยราย เน่ืองจากต้องอาศยัเงินลงทุนสูง ดงันั้นจึงท าให้เกิดการแข่งขนั

ระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันค่อนข้างสูงด้วย ต่างต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี
หลากหลาย นอกจากนั้นยงัมีกลุ่มผูผ้ลิตคราฟต์เบียร์รายย่อย เขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งมีการน าเขา้เบียร์ และ
สินค้าทดแทนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ส าหรับบริษัทผู ้ผลิตเบียร์ มี
ความสามารถในการจัดหาวตัถุดิบในการป้อนเข้าสู่ขบวนการผลิตเบียร์ค่อนข้างสูง เน่ืองจากไดเ้ข้าไปเป็นหุ้นส่วนใน
บริษัทวัตถุดิบ ขณะเดียวกันในช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือโรคโควิด-19 
ผูป้ระกอบการ ธุรกิจปิดกิจการหลายแห่ง ท าให้เกิดการว่างงานมากข้ึน การจบัจ่ายของผูบ้ริโภคลดลง กรมสรรพสามิตมีการ
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเหลา้เบียร์ เพ่ือขยายเพดานภาษีเหลา้เบียร์ให้สูงข้ึน ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน มีผลผลิตมวลรวม
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ภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ี4/2563 ลดลงร้อยละ 4.2% รวมทั้ง ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุมีกระแสการรัก
สุขภาพมากข้ึน ซ่ึงหนัมาด่ืมเพ่ือสุขภาพร่างกาย และคลายเครียดจาการท างานเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มีภาพลกัษณ์และช่ือเสียงดา้นการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมยาวนาน มีเครือข่ายสมาชิกทัว่ประเทศ          

มีศกัยภาพสูงดา้นงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม CSR ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและทิศทางขององค์กร ท่ีให้ความส าคญั
กับการรักษาสภาพแวดล้อมโดยมีการบริหารจัดการของเสียบรรจุภณัฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรและการออกแบบท่ีเลือกใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ค านึงถึงการน าวสัดุบรรจุภณัฑ์หลงัการบริโภค
กลบัคืนสู่กระบวนการผลิตเพ่ือลดปริมาณของเสีย โดยให้ความส าคญักบัขบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่สร้างมลภาวะให้
เป็นท่ีเดือดร้อนและสร้างความร าคาญต่อชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมใหม่  ๆและส่งเสริมการสร้างความ
ย ัง่ยืนดา้นทรัพยากรเป็นองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ส าหรับในดา้นการประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรม 
CSR ไม่สามารถท าอย่างทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ มีการรับรู้ต่อการท ากิจกรรม  CSR ของประชาชนมีอยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนั้น ปัจจุบนัมีกระแสความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงภาครัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ความส าคัญและผลกัดันให้ ภาคธุรกิจและชุมชนเกิดความต่ืนตวัและให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมมากข้ึน 

สรุปผลการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWN Matrix  
1. กลยทุธ์เชิงรุก (S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,O1,O2,O3,O4, O5) กลยทุธ์ยกระดบัภาพลกัษณ์องคก์รในการก ากบัดูแล

และรับผิดชอบสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W1,W2,W3,W4,W5,W6,O1,O2,O4) กลยุทธ์ส่งเสริมดา้นประชาสมัพนัธ์มุ่งเน้นระบบส่ือสารหลาย

ช่องทาง  
เหตุท่ีไม่เลือกกลยุทธ์ป้องกนัและกลยุทธ์เชิงรับ เน่ืองจากผูศึ้กษามองว่าธุรกิจมีโอกาสเติบโตไดดี้ประกอบกบั

บริษทัมีจุดแข็งหลายด้าน สามารถด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างหลากหลาย ซ่ึงกลยุทธ์เชิงรุกและกลยทุธ์เชิงแกไ้ข จะเสริมศกัยภาพทางการแข่งขนัในระยะยาวทาง
การตลาดไดดี้กว่า 

อภปิรายผล 
การศึกษาน้ีพบว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัมากแต่ความบ่อยคร้ังต่อการรู้

ข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลมาจากการส่ือสาร มีการประชาสัมพนัธ์
ไม่เพียงพอ  มีส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีนอ้ยเกินไป อาจกระจายไม่ทัว่ถึงและมีความถ่ีไม่เพียงพอต่อการรับรู้ของประชาชน ซ่ึง
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศศิกานต์ แสงพยบั (2553) กลยุทธ์ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจน ้ ามัน 
กรณีศึกษา บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมนอ้ยเป็นผลมา
จากการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคยงัไม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเป็นการตอกย  ้าถึงกิจกรรมท่ี
บริษทัไดท้ าข้ึนมา อย่างไรก็ตามถึงแมอ้งคก์รจะมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งมากมาย แต่หากไม่มี
การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน กิจกรรมเหล่านั้น ก็จะมีการรับรู้อยู่ในวงจ ากัด ดงันั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จตุพร สุภีกิตย ์
(2554) กลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์ตลาด และภาพลกัษณ์องค์กรในธุรกิจบริการนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษทั จดัการและ
พฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) พบว่า การให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการ
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ด าเนินงานของบริษทั เพ่ือเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการด าเนินงานในอนาคต และการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นการสร้าง กลยุทธ์ความแตกต่างให้เกิดความได้เปรียบเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้เกิดข้ึนแก่องค์กร นอกจากนั้น  
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ มีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมสูง  เห็นไดจ้ากเกิดการแตกไลน์เคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีหลากหลายสร้างนวตักรรมใหม่  ๆเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน เน่ืองจากรสนิยมและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พชัรี มามาก (2553) ไดท้  าการศึกษา
วิจยัเร่ือง การศึกษาภาพลกัษณ์เพ่ือเพ่ิมสมาชิกและการใชบ้ริการของหอการคา้ไทย พบว่า การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีสอดรับความตอ้งการของลูกคา้ ยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ต่อการเติบโตขององคก์ร  
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 

ภาพลกัษณ์ของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงภาพลกัษณ์
องคก์รและภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์เบียร์ โดยรวมอยูร่ะดบัมาก และพบว่าการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั
ขององคก์ร รวมถึงการเลือกช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือเป็นช่องทางส่ือกิจกรรมต่าง  ๆท่ีองคก์รไดด้ าเนินการไปถึงผูบ้ริโภค
ให้เกิดการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทศันคติท่ีดี น าไปสู่การเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กรเพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยืน 
อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ภาครัฐยงักดดนัการเติบโต โดยมีการควบคุมท าการตลาดโฆษณา ก าหนด
โซนห้ามด่ืมและมีการรณรงค์จดักิจกรรมเพ่ืองดด่ืมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจดัเก็บภาษีในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน และขณะเดียวกัน 
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2562 ท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงสภาพการ
แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเบียร์อยู่ในระดบัสูง มีคู่แข่งทั้งทางตรง ทางออ้ม และกลุ่มผูผ้ลิตคราฟตเ์บียร์รายย่อย ซ่ึงแต่ละ
รายมีความแข็งแกร่งท่ีแตกต่างกัน นอกจากนั้นยงัมีรสนิยมและความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ต้องการความ
หลากหลาย รวมถึงพฤติกรรมการด่ืมท่ีมีแนวโน้มน้อยลง ดงันั้น ควรมุ่งเนน้ส่งเสริมภาพลกัษณ์ในดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม ยกระดบัการช่วยเหลือสังคม และร่วมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ในสังคมให้มากข้ึนเพ่ือให้เป็นท่ีจดจ าและเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และองค์กรโดยจดัตั้งศูนยก์ลางเครือข่าย “BRB CSR Center”  เป็นการจดัโครงสร้างบริหารด้าน
การด าเนินกิจกรรม CSR ภายใตมู้ลนิธิภิรมยภ์กัดี และมีสิงห์อาสาคอยสนบัสนุน ทั้งน้ี เพ่ือการจดัการและการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพในภาพรวมท่ีใหญ่ข้ึน และยงัสามารถใชส่ื้อหลายช่องทางในการเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม และส่ือโซเชียล
ท่ีเป็นกระแส เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมต่าง  ๆขององคก์ร ให้เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ และเป็นท่ีพึงพอใจสูงสุดของ
สังคม อย่างไรก็ตาม ศูนยก์ลางฯ ยงัสามารถเป็นคลงัความรู้ดา้นกิจกรรมเพ่ือสังคมให้กบัองคก์ร มีการท างานท่ีเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ อยูคู่่กบัองคก์รไดอ้ยา่งยาวนาน 
 

ข้อเสนอแนะ   
 
ดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูร่ะดบัปาน

กลาง โดยอาจวิเคราะห์ไดว้่า มีการประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ ฉะนั้นควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง และมุ่งเน้น
ส่ือสารออกไปให้หลายช่องทาง ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลท่ีก าลงัเป็นกระแส ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเข้าถึงไดง่้าย และ
รวดเร็ว เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี ตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของช่องทางการส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์ร รวมทั้งประเมินผลช่องทางการส่ือสารท่ีใชใ้นแต่ละปี เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในกาปรับปรุงช่องทางการส่ือสาร
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ให้มีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด ในดา้นภาพลกัษณ์ การประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรท่ีจดัอยูใ่น
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ ซ่ึงผลจากการประกอบธุรกิจได้สร้างความเสียหายให้กับสังคม ดงันั้น การด าเนินการจดั
กิจกรรม CSR ตอ้งยกระดบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างความย ัง่ยืนให้มากข้ึน 
 

ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
1. การศึกษาภาพลกัษณ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการให้สมัภาษณ์

ทางส่ือของผูบ้ริหาร มีบางสวนยงัไม่ครอบคลุม เน่ืองจากขอ้มูลทางดา้นนโยบายเป็นขอ้มูลภายในบริษทัไม่อาจเปิดเผย
ได ้ซ่ึงอาจท าให้มีผลต่อการก าหนดนโยบายของคู่แข่ง  

2. เน่ืองจากเป็นธุรกิจเฉพาะการหาเอกสารอา้งอิง หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าไดย้าก 
3. ระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้มีจ ากดั 
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ปภัสรา นามบุญมา1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 
Paphasara Nambunma and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กร  2) การเป็นผูส้นับสนุน
แนะน าองค์กร 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานและอายุงานต่างกนักบัคุณลกัษณะ 
การเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร และการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร  และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรกบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย ์ใน
เขตพ้ืนท่ี 34 โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงาน จ านวน 184 คน เพ่ือวดัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน า
องค์กร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกค้า ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั ดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน 
จ านวน 18 ข้อ ซ่ึงใช้ Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั และเคร่ืองมือวดัการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กร 11 
ระดบั ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 15 ปัจจยั และ
ระดบัเห็นดว้ย 3 ปัจจยั พนกังานร้อยละ 77 เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัแตกต่างกนั อายงุานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุน
แนะน าองค์กรแตกต่างกนัทั้ง 3 ด้าน ต าแหน่งงานและอายุงานต่างกนัมีการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรไม่
แตกต่างกนั  คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างานมีความสัมพนัธ์กบั
การเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร จากการศึกษาน้ีธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนท่ี 34 สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการสร้างกลุ่มผูส้นบัสนุนไดใ้นอนาคต   
 
ค ำส ำคัญ: ผู้สนับสนนุแนะน ำองค์กร, คุณลักษณะกำรเป็นผู้สนับสนนุแนะน ำองค์กร, ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
 

Abstract 
The objectives of this research aimed to study 1) the characteristics of employee advocate, 2) the employee 
advocate, 3) to compare the different between job position and years’ experience on the characteristics of employee 
advocate and the employee advocate, 4) the relationship between the characteristics of employee advocate and the 
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employee advocate of Siam Commercial Bank Area 34. The questionnaires used with 184 employees to estimate 
the characteristics of employee advocate in three aspects, that were commitment to customer, commitment to 
company, and commitment to value proposition, these had 18 items by using scale 5 levels. The employee 
advocate measured by 11 levels of employee net promoter score (eNPS). Results found that; the characteristics of 
employee advocate had 15 items of strongly agree and 3 items of agree, and 77% of employees were promoters. 
Job position had different of the opinion in commitment to company aspect. Years’ experience had different of 
the opinion in three aspects of characteristics of employee advocate. Job position and years’ experience was no 
differences of the employee advocate. The characteristics of employee advocate of commitment to value 
proposition aspect had relationship with the employee advocate. It was proposed that the Siam Commercial Bank 
Area 34 for their benefits from the results of these research findings. 
 
Keywords: Employee Advocate, The Characteristics of Employee Advocate, Siam Commercial Bank 
 

1. บทน า 
 

การสนบัสนุนแนะน าองค์กรของพนกังานนั้นจะน าไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากการสนบัสนุน
ของพนกังานจะเกิดข้ึน ต่อเม่ือพนกังานเกิดความรู้สึกชอบ พึงพอใจในงานท่ีท า รู้สึกผกูพนัและจงรักภกัดีต่อองค์กร 
จึงท าให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น ในการช่วยสร้างผลก าไรทางธุรกิจ ดว้ยการส่งมอบคุณค่าและบริการ
ท่ีดีเยี่ยมให้กบัลูกคา้ รวมทั้งพนกังานมีการแบ่งปันความรู้สึกเชิงบวกไปยงัเพ่ือน ครอบครัว และเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึง
คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รท่ีดีนั้น พนกังานตอ้งมีความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อบริษทั และ
ความมุ่งมัน่ในคุณค่าของการท างาน (Lowenstein, 2012) และ ซ่ึงการวดัระดบัการสนบัสนุนแนะน าองค์กรได้ถูก
พฒันาจากเคร่ืองมือส ารวจความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีถูกพฒันาจาก The Net Promoter Score (Reichheld, 2003) เพ่ือ
สอบถามถึงระดบัการแนะน าองค์กรให้กบัเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน หากพนกังานมีการสนบัสนุนแนะน าองค์กรใน
ระดบัสูง ยอ่มมีการแนะน าบอกต่อเร่ืองราวดี ๆ ขยายออกไปในวงกวา้งมากข้ึน ทั้งต่อเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน และลูกคา้ 
อ ันจะน ามาซ่ึงผลก าไรและความส าเร็จของธุรกิจได้ ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงสนใจท่ีจะน าคุณลักษณะการเป็น
ผูส้นับสนุนแนะน าองค์กร และการวดัการสนับสนุนแนะน าองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
พนกังานให้เป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รต่อไป 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เขต 34 เป็นส านกังานท่ีดูแลการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยมีสาขาท่ีให้บริการทั้งหมด 31 
สาขา มีพนกังานทั้งหมด 273 คน เป็นเขตท่ีมีจ านวนลูกคา้มีบญัชีและฐานลูกคา้ ประมาณ 9 แสนบญัชี แต่มีคะแนน
การสนบัสนุนองคก์รเท่ากบัร้อยละ 86 (ธนาคารไทยพาณิชย ์เขต 34, 2564) ซ่ึงเป็นผลคะแนนท่ีต ่ากว่าเขตอ่ืนท่ีสังกดั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้น เพ่ือให้ธนาคารก้าวสู่การเติบโตและประสบความส าเร็จในการบริการด้าน
การเงิน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้และสังคมอย่างย ัง่ยืนนั้น ธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งให้พนกังานเป็นส่วน
ร่วมในการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ดงันั้น หากพนกังานมีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ยอ่ม
ขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุตามเป้าหมายได ้โดย Lowenstein (2012) กล่าวไวว้่า การสนบัสนุนพนกังานเป็นเป้าหมาย
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ท่ีคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพในการบริการลูกคา้อย่างชดัเจน ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดและย ัง่ยืนท่ีสุด คือ การให้พนกังานมีส่วน
ร่วมโดยตรงและกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของพนกังานแต่ละคนย่อมมี
ระดบัการสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงตอ้งท าการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสร้างพนกังานเป็นผูส้นบัสนุนแนะน า
องคก์รเพ่ิมมากข้ึน  

 ดงันั้น ผูศึ้กษาในฐานะพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เขต 34 จึงมีความสนใจศึกษาคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุน
แนะน าองค์กรของธนาคาร และการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กร ความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน
และอายุงานต่างกนักบัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร และการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน า
องค์กรของธนาคาร ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารกับการเป็น
ผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนวทางการเสริมสร้างพนักงานเป็น
ผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 ต่อไป รวมทั้งประยกุตใ์ชก้บัธนาคารพาณิชยต่์างๆ 
ได ้ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรและตรา
สินคา้ต่อไปได ้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

Kotler, Kartajaya and Setiawan (2017) อธิบายว่า การสนับสนุน หมายถึง เป็นการสนับสนุนให้ผูอ่ื้นใชด้ว้ย 
โดยผูส้นบัสนุนยินดีแนะน าตราสินคา้ท่ีตนชอบให้แก่ผูอ่ื้น เตม็ใจแนะน าเองโดยไม่ตอ้งร้องขอ เล่าเร่ืองราวดีๆ ให้
ฟัง และการเป็นผูเ้ผยแพร่ตราสินคา้ ส่วนใหญ่ผูส้นบัสนุนท่ีภกัดีต่อตราสินค้ามกัไม่แสดงออก ยกเวน้แต่จะถูก
กระตุน้ดว้ยค าถามหรือการสนบัสนุนทางลบ เม่ือเผชิญในลกัษณะน้ี ผูส้นบัสนุนจะเขา้มาแนะน าและปกป้องตรา
สินคา้ท่ีตนรัก เน่ืองจากการแนะน าตราสินคา้เป็นความกลา้เสียงอยา่งหน่ึง ผูส้นบัสนุนตราสินคา้มีแนวโน้มท่ีจะ
ซ้ือตราสินคา้มากข้ึนในอนาคต 

ปิยะชาติ อิศรภกัดี (2560) ไดก้ล่าวว่า ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ (Advocacy) จะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความรู้สึกท่ีพึงพอใจ
สินคา้ ช่ืนชอบ และรับรู้เร่ืองราวของราวสินคา้เป็นอยา่งดี และตราสินคา้สามารถสร้างแรงบนัดาลใจไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยจะไม่เก็บส่ิงเล่าน้ีไวเ้พียงล าพงั แต่จะช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือแบ่งปันประสบการณ์ให้กบัคนรอบขา้ง แต่จะ
ท าบางส่ิงบางอยา่งเสมือนเป็นตวัแทนของตราสินคา้ดว้ยความเขา้ใจและดว้ยความเต็มใจ เป็นการเปล่ียนลูกคา้ให้
เป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีพร้อมจะสนบัสนุนตราสินคา้ 

Lowenstein (2012) ไดก้ล่าวว่า บริษทั ต่างๆ จะให้ความส าคญักบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ธุรกิจได ้เน่ืองจากเป้าหมาย คือ การมีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ียอดเยี่ยมและการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัลูกคา้ ผา่นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ หรือผา่นบริการท่ีโดดเด่น แต่ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด บริษทัส่วนใหญ่หนา้ท่ีการขายการบริการและการตลาดไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  มี
หลายวิธีในการน าความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีไม่ค่อยมีความสัมพนัธ์กันและความสามารถเหล่าน้ีมารวมกัน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในนามของทั้งลูกคา้และพนกังาน ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดและย ัง่ยืนท่ีสุดและมีความแตกต่าง
เชิงกลยุทธ์ คือ การให้พนกังานมีส่วนร่วมโดยตรงและกระตือรือร้นในการท างาน น่ีคือส่ิงท่ีเรียกว่าการสนบัสนุน
พนกังานเป็นเป้าหมายท่ีคุม้ค่าอยา่งชดัเจน องคป์ระกอบของคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ไดแ้ก่  
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1) ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ (Commitment to Customer) เป็นความมุ่งมัน่ของพนกังานในการท าความเขา้ใจกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้และปฏิบติังานในลกัษณะท่ีมอบประสบการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดกบัลูกคา้ ตลอดจนส่ง
มอบผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าบริการในระดบัสูงสุด  

2) ความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อบริษทั (Commitment to Company) เป็นความมุ่งมัน่เชิงบวกเก่ียวกับบริษทั ผ่านความพึง
พอใจของพนักงานและการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในองค์กร รวมทั้งการเป็นสมาชิกท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รอย่างเต็มท่ี 

3) ความมุ่งมัน่ในคุณค่าของการท างาน (Commitment to Value Proposition) เป็นดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการ
ท างานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท ซ่ึงแสดงออกผ่านการรับรู้ถึงความเป็นเลิศ 
ประโยชน์และแนวทางแกไ้ข ในการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

การวดัการเป็นผูส้นับสนุนองค์กรของพนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนแนะน าองค์กร โดยเป็น
เคร่ืองมือส ารวจความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีถูกพฒันา จาก The Net Promoter Score ของ Reichheld (2003) ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่ามีบริษทัเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีสามารถไดรั้บความจงรักภกัดีจากลูกค้า โดยไม่ไดรั้บความร่วมมือจากพนักงาน ซ่ึง
บริษทัไม่สามารถสร้างลูกค้าท่ีมีความจงรักภกัดีได้โดยไม่สร้างพนกังานท่ีจงรักภกัดีก่อน ดงันั้น หากพนกังานมี
ความจงรักภกัดีกบัองค์กรย่อมน าไปสู่การสร้างความจงรักภกัดีจากลูกคา้ การวดัระดบัการเป็นผูส้นบัสนุนองค์กร
ของพนกังานวดัไดจ้ากค าถาม “ในระดบั 0 ถึง 10 มีความเป็นไปไดสู้งมากเพียงใดท่ีคุณจะแนะน าบริษทั A ให้กบั
เพ่ือนของคุณ?” โดย 0 คือ ไม่มีความเป็นไปไดเ้ลย และ 10 มีความเป็นไปไดสู้งมาก ผูท่ี้ตอบ 9 และ 10 จะเป็นกลุ่ม
ผู ้สนับสนุน (Promoters) ผู้ท่ีตอบ 7 หรือ 8 ถูกจัดเป็นกลุ่มท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจไปจากองค์กรหากพบท่ีดีกว่า 
(Passives) และผูท่ี้ตอบ 6 หรือนอ้ยกว่าจะถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีไม่พึงพอใจองคก์ร (Detractors) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ศิระ ศรีโยธิน (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขนั  
ผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งมัน่ของพนกังานท่ีมีต่อเป้าหมายของแบรนด์ ความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหน่ึงของ
ตนเองของพนกังานและ ความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อแบรนด์ พฤติกรรมของพนกังานในการน าเสนอแบ
รนดไ์ปยงัลูกคา้ ทั้งน้ีการส่ือสารพนัธสัญญาของแบรนดอ์งคก์ร จะส่งผลต่อการสร้างทศันคติเก่ียวกบัแบรนด์ของ
พนกังาน และมีอิทธิพลให้พนกังานน าเสนอพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัพนัธสญัญาของแบรนดไ์ปสู่ลูกคา้ในท่ีสุด 

ธรรมกมล อ่อนน้อม (2562) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างให้พนักงานเป็นผูส้นับสนุนตราสินค้า
ไอศกรีมวอลล์: กรณีศึกษาพนกังานของ หจก. ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของพนกังานไอศกรีมวอลลส่์วนใหญ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
แสดงว่าพนกังานมีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกนัมีปัจจยั
คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรไม่ต่างกนัในดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้และความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าใน
การท างาน แต่แตกต่างกนัในดา้นความมุ่งมัน่ต่อองค์กร ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของ
พนกังาน ความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการท างานมีความส าคญัต่อการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 

 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1884 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การศึกษาน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กร ไดแ้ก่ ความ
มุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อบริษทั และความมุ่งมัน่ในคุณค่าของการท างาน และการเป็นผูส้นับสนุนแนะน า
องคก์รของธนาคาร โดยมีตวัแปรอิสระ เป็นขอ้มูลพนกังาน จ าแนกได ้คือ ต าแหน่งงาน และอายงุาน และตวัแปรตาม คือ 
คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร และการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร ดงัรูปท่ี 1  
 

 

           ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
  

 
 

      
               H1 
 
       

                  H3 
         H2 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

สมมตฐิานการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สงักดัเขตพ้ืนท่ี 34 ท่ีมีต าแหน่งงานและอายุงานแตกต่างกัน 

มีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สังกดัเขตพ้ืนท่ี 34 ท่ีมีต าแหน่งงานและอายุแตกต่างกนั มี

การเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 3 (H3) คุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัการเป็น

ผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารศึกษาเชิงส ารวจ (Survey) 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักับการศึกษาน้ี คือ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 จ านวน 273 คน 
(ธนาคารไทยพาณิชย ์ เขตพ้ืนท่ี 34, 2564) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 

การเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของ
ธนาคาร 

คุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน า
องค์กรของธนาคาร 
1. ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ 
2. ความมุ่งมัน่ต่อบริษทั 
3. ดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน 

ข้อมูลพนักงาน 
1. ต าแหน่งงาน 
2. อายงุาน 
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ไดท้ าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการก าหนดขนาดตวัอย่างส าหรับตวัแปรจดักลุ่ม (Categorical - 
Data) ของ Barlett, Kotrlik and Higgins (2001) จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ เท่ากับ 159.56 คน 
เพ่ือให้สะดวกในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งและการค านวณ จึงเพ่ิมจ านวนให้เป็นจ านวนเตม็ 180 คน  

การสุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาได้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เพ่ือให้ได้ขอ้มูลจากพนกังาน 
ทุกสาขาท่ีสงักดัธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 ซ่ึงมี 31 สาขา จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากรท่ีเป็น
พนกังานของแต่ละสาขา เน่ืองจากบางสาขาทศนิยมเท่ากบัหรือมากกว่า 0.5 ในทางวิชาการจึงมีตอ้งการปัดเศษเป็น
จ านวนเตม็ (สรชยั พิศาลบุตร, 2557) ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งเก็บรวรวมขอ้มูลจ านวน 184 คน  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี ขอ้มูลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายงุาน โดย

ใชม้าตรวดันามบญัญติั  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร  โดยดดัแปลงมาจากงานวิจยั

ของ Lowenstein (2012) ท่ีมีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร 3 ดา้น ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่
ต่อองค์กร และความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน มีขอ้ค าถามทั้งหมด 18 ขอ้ แบ่งเป็น ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ 5 ขอ้ 
ความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร 5 ขอ้ และความมุ่งมัน่ในคุณค่าในการท างาน 8 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัขอ้คิดเห็นในระดบัต่าง ๆ 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ระหว่างเห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ย โดยก าหนดให้ 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง 
เห็นด้วย 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบสอบถามส่วนน้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา (α- Coefficient) แต่ละดา้น ดงัน้ี ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ เท่ากบั 0.86 ความมุ่งมัน่ต่อ
องค์กร เท่ากับ 0.96 และความมุ่งมัน่ในคุณค่าในการท างาน เท่ากับ 0.94 ซ่ึงมากกว่า 0.8 นั่นคือ อยู่ในเกณฑ์ดี 
(Sekaran and Bougie, 2016)  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง
ตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น เพ่ือจดัล าดบัความส าคญั โดยมีเกณฑแ์ปรผลขอ้มูล ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 3.50-4.49 เห็นดว้ย 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ 1.50-2.49 ไม่เห็นดว้ย 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร ซ่ึงมีดดัแปลงจาก the Net 
Promoter Score ของ Reichheld (2003) ขอ้ค าถาม 1 ขอ้ ให้เลือกตอบจากระดบั 0 ถึง10 เพ่ือวดัการเป็นผูส้นบัสนุน
แนะน าองค์กรของธนาคารโดยลกัษณะค าถามมีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และใช้
มาตราประเมินค่า 11 ระดบั ก าหนดให้ 0 คงจะไม่แนะน าเลย 5 ยงัไม่แน่ใจ 10 คงจะแนะน าแน่นอน  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) โดยมีการน าขอ้มูลมาจดักลุ่มการเป็นผูส้นบัสนุน
แนะน าองคก์รของธนาคาร (Category) ดงัน้ี ผูท่ี้ตอบ 9 และ 10 เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุน (Promoters) ผูท่ี้ตอบ 7 หรือ 8 
เป็นกลุ่มท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจไปจากองคก์รหากพบท่ีดีกว่า (Passives) และผูท่ี้ตอบ 6 หรือนอ้ยกว่าเป็นกลุ่มท่ีไม่พึง
พอใจองคก์ร (Detractors)  
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1886 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในกูเก้ิลฟอร์ม (Google Form) เพ่ือให้พนกังานสะดวกในการ
ตอบแบบสอบถาม และสะดวกต่อผูศึ้กษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์เขต 34 ผา่นช่องทางไลน์ (Line) ท่ีใชส่ื้อสารภายในองคก์ร 
 

3.4 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.4.1 การวเิคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร และการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร

ของธนาคาร โดยมีการน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 

3.4.2 การวเิคราะห์ด้วยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การรายงานผลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ดงัน้ี 
1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานและอายุงานต่างกันกบัคุณลกัษณะการเป็น

ผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร และการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กร ด้วยการหาความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ 
Duncan’s Multiple Range Test หากมีกลุ่มตวัอย่างในแต่ละต าแหน่งงานและอายุงานน้อยกว่า 30 คน ท าการจดั
กลุ่มใหม่ให้กลุ่มต าแหน่งงานและอายงุานมีอยา่งนอ้ยกลุ่มละ 30 คนข้ึนไป 

2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารกับการเป็น
ผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนท่ี 34 ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้      
การวิเคราะห์ Multiple regression (Stepwise) ซ่ึงคดัเฉพาะตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์เขา้สู่สมการ (ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 
2561) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
4.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร 
 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ประกอบดว้ย ร้อยละของขอ้มูลพนกังาน ดงัรูปท่ี 2 
และค่าเฉล่ียผลการศึกษาคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ดงัรูปท่ี 3 
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      ก. เพศ ข. อายุ ค. ระดับการศึกษา ง. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ. ต าแหน่งงาน ฉ. อายุงาน 
 

รูปที่ 2 ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน และอายงุาน 

 
จากรูปท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 89  อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 48 รองลงมา อาย ุ21-30 

ปี ร้อยละ 39 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 85 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 35 รองลงมา 
15,000-25,000 บาท ร้อยละ 34 ต าแหน่งงานระดบัพนกังาน ร้อยละ 59 และอายงุาน 5-10 ปี ร้อยละ 40 

จากผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร ทั้งหมด 18 ปัจจยั  
ดงัรูปท่ี 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก. ความมุ่งมั่นต่อลูกค้า     ข. ความมุ่งมั่นต่อบริษัท ค. ด้านความมุ่งมั่นในคุณค่าการท างาน 
 
รูปที่ 3 ค่าเฉล่ียของขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร    
 
 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4.51 
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จากรูปท่ี 3 พบว่า คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.30-4.80  
โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 15 ปัจจยั โดยแบ่งเป็น   

ดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ธนาคารมีผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเกินความคาดหวงัต่อลูกคา้ ท่านเคย
บอกลูกคา้ว่าผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารมีคุณภาพดี ท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ท่านมีการ
ปฏิบติังานเพ่ือสร้างประสบการณ์และความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท่านมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร ท่านมีความมุ่งมัน่ต่อการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของธนาคารอยา่ง ท่านภูมิใจท่ีไดท้  างานให้กบัธนาคาร  

ดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท่านมีความภูมิใจท่ีไดเ้ห็นตวัแทนของหน่วยงานน้ีในทุก
เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสมัมนาต่าง ๆ ท่านมีความตั้งใจว่าในปีต่อไปยงัจะท างานกบัธนาคาร ท่านมี
ความเขา้ใจถึงพนัธกิจและเป้าหมายของธนาคารอยา่งถ่องแท ้ท่านมีความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจและเป้าหมายของธนาคาร ท่านมีความมุ่งมัน่ในการท างานเพ่ือให้ผลงานท่ีออกมาไดเ้กินเป้าหมายเสมอ ท่าน
รู้สึกสบายใจเม่ือไดส้ร้างผลงานผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมีคุณค่า ท่านมกัจะชอบท่ีจะมุ่งเนน้การท างานให้บรรลุ
คุณภาพท่ีเป็นเลิศเสมอ  องคก์รจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะท าให้พนกังานมีความสุข  

ส าหรับความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท่านเคยบอกลูกคา้ว่าเป็นสถานท่ีน่าไปสมคัรงาน ท่าน
พึงพอใจกบังานประจ ามาก และท่านมีความตอ้งการท่ีจะแนะน าสถานท่ีท างานของท่านต่อผูอ่ื้น 
 

4.2 ผลการศึกษาการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร 
 

จากผลการศึกษาร้อยละของกลุ่มผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร ดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ร้อยละของกลุ่มผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร 
 

จากรูปท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุน ร้อยละ 77 รองลงมา กลุ่มท่ีไม่พึงพอใจองคก์ร  
ร้อยละ 15 และกลุ่มท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจ ร้อยละ 8 ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ไดเ้ท่ากบั 8.84  
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4.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีต าแหน่งงานและอายุงานต่างกันกับ
คุณลักษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร และการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร 
 

จากการวิเคราะห์ผูศึ้กษาไดจ้ดักลุ่มต าแหน่งงาน และอายุงานใหม่ ให้มีอย่างน้อยกลุ่มละ 30 คนข้ึนไป ท าให้
แบ่งต าแหน่งงาน และอายงุาน 3 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 การจดักลุ่มใหม่จ าแนกตามต าแหน่งงานและอายงุาน 

ต าแหน่งงาน จ านวคน ร้อยละ อายุงาน จ านวคน ร้อยละ 
ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการ 39 21.20 นอ้ยกว่า 5 ปี 41 22.28 
หวัหนา้งาน 36 19.57 5-10 ปี 74 40.22 
ระดบัพนกังาน 109 59.24 11 ปีข้ึนไป 69 37.50 

รวม 184 100.00 รวม 184 100.00 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตามต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั มี
สมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 

สมมตฐิานที่ 1 (H1) พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สังกัดเขตพ้ืนที่ 34 ที่มีต าแหน่งงานและอายุงานแตกต่างกัน 
มีคุณลักษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของแต่ละกลุ่ม โดย
จ าแนกตามต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของแต่ละกลุ่ม 

โดยจ าแนกตามต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั 

คุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร 
ของธนาคาร 

ต าแหน่งงาน อายุงาน 

ผู้จัดการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

หัวหน้า
งาน 

ระดับ
พนักงาน 

น้อยกว่า 
5 ปี 

5-10 ปี 11 ปี 
ขึน้ไป 

ด้านความมุ่งมัน่ต่อลูกค้า       
1. ธนาคารมีผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเกินความ
คาดหวงัต่อลูกคา้ 

4.67a 4.61a 4.46a 4.32a 4.46a 4.74b 

2. ท่านเคยบอกลูกคา้ว่าธนาคารเป็นสถานท่ีน่าไป
สมคัรงาน 

4.46a 4.47a 4.21a 4.10a 4.12a 4.65b 

3. ท่านเคยบอกลูกคา้ว่าผลิตภณัฑแ์ละบริการของ
ธนาคารมีคุณภาพดี 

4.77a 4.83a 4.66a 4.61a 4.65a 4.86b 

4. ท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  4.92b 4.78ab 4.71a 4.61a 4.73a 4.90b 
5. ท่านมีการปฏิบติังานเพ่ือสร้างประสบการณ์
และความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

4.90a 4.86a 4.75a 4.68a 4.76a 4.93b 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของแต่ละกลุ่ม 
โดยจ าแนกตามต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

คุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กร 
ของธนาคาร 

ต าแหน่งงาน อายุงาน 

ผู้จัดการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

หัวหน้า
งาน 

ระดับ
พนักงาน 

น้อยกว่า 
5 ปี 

5-10 ปี 11 ปี 
ขึน้ไป 

ด้านความมุ่งมัน่ต่อบริษัท       
1. ท่านพึงพอใจกบังานประจ ามาก 4.51a 4.50a 4.25a 4.07a 4.36b 4.51b 
2. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะแนะน าสถานท่ีท างาน
ของท่านต่อผูอ่ื้น 

4.36ab 4.69b 4.15a 4.07a 4.15a 4.59b 

3. ท่านมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร 4.74a 4.75a 4.56a 4.44a 4.59ab 4.80b 
4. ท่านมีความมุ่งมัน่ต่อการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของธนาคารอยา่งจริงจงั 

4.79a 4.78a 4.53a 4.41a 4.57a 4.84b 

5. ท่านภูมิใจท่ีไดท้  างานให้กบัธนาคาร 4.77ab 4.86b 4.56a 4.49a 4.59a 4.84b 
ด้านความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน       
1. ท่านมีความภูมิใจท่ีไดเ้ห็นตวัแทนของ
หน่วยงานน้ีในทุกเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และการสัมมนาต่าง ๆ 

4.67ab 4.81b 4.51a 4.29a 4.59b 4.80c 

2. ท่านมีความตั้งใจว่าในปีต่อไปยงัจะท างานกบั
ธนาคาร  

4.59ab 4.78b 4.43a 4.17a 4.53b 4.75b 

3. ท่านมีความเขา้ใจถึงพนัธกิจและเป้าหมายของ
ธนาคารอยา่งถ่องแท ้ 

4.74a 4.72a 4.52a 4.39a 4.55a 4.80b 

4. ท่านมีความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและเป้าหมายของธนาคาร  

4.77a 4.64a 4.57a 4.49a 4.59ab 4.74b 

5. ท่านมีความมุ่งมัน่ในการท างานเพ่ือให้ผลงานท่ี
ออกมาไดเ้กินเป้าหมายเสมอ  

4.72ab 4.83b 4.57a 4.54a 4.57a 4.81b 

6. ท่านรู้สึกสบายใจเม่ือไดส้ร้างผลงานผลิตภณัฑ์
และการบริการท่ีมีคุณค่า  

4.77a 4.61a 4.59a 4.44a 4.64ab 4.74b 

7. ท่านมกัจะชอบท่ีจะมุ่งเนน้การท างานให้บรรลุ
คุณภาพท่ีเป็นเลิศเสมอ  

4.67a 4.81a 4.59a 4.44a 4.65b 4.77b 

8. องคก์รจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งไม่ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะท าให้พนกังานมีความสุข 

4.51a 4.61a 4.47a 4.27a 4.51ab 4.64b 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่งงานและอายงุาน 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กร

ของธนาคาร ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร
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แตกต่างกนั จ านวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ท่านมีความตอ้งการท่ีจะแนะน า
สถานท่ีท างานของท่านต่อผูอ่ื้น ท่านภูมิใจท่ีได้ท างานให้กับธนาคาร ท่านมีความภูมิใจท่ีได้เห็นตวัแทนของ
หน่วยงานน้ีในทุกเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสัมมนาต่าง ๆ  ท่านมีความตั้งใจว่าในปีต่อไปยงัจะท างาน
กับธนาคาร ท่านมีความมุ่งมัน่ในการท างานเพ่ือให้ผลงานท่ีออกมาได้เกินเป้าหมายเสมอ โดยพบว่าหัวหน้ามี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงกว่าระดบัพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากการวิเคราะห์อายุงาน พบว่า อายุงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน า
องค์กรของธนาคาร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 ดา้น และทุกปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นความ
มุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั และดา้นดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างาน โดยพบว่า อายงุานมากกว่า 
11 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงกว่าอายงุานท่ีนอ้ยว่า 5 ปี และ 5-10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 (H2) พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สังกัดเขตพ้ืนที่ 34 ที่มีต าแหน่งงานและอายุแตกต่างกัน มี
การเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารแตกต่างกัน  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตาม
ต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตาม

ต าแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนั 

การเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร 

ต าแหน่งงาน อายุงาน 

ผู้จัดการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

หัวหน้า
งาน 

ระดับ
พนักงาน 

น้อยกว่า 
5 ปี 

5-10 ปี 11 ปี 
ขึน้ไป 

การเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร 9.23a 8.94a 8.66a 8.49a 8.65a 9.25a 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งงาน และอายุงาน ท่ีแตกต่างกนั เป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของ
ธนาคาร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารกับการเป็น
ผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารไทยพาณชิย์ ในเขตพื้นที่ 34 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารกบัการเป็น
ผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร โดยมีสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) คุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัการเป็น
ผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลการศึกษาดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารกบัการเป็นผูส้นบัสนุน
แนะน าองคก์รของธนาคาร 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปรต้น 

การเป็นผู้สนับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร 

B SE β Sig 
Constant -1.326 1.172  0.259 
ความมุ่งมัน่ในคุณค่าในการท างาน 2.209 0.253 0.543 0.000* 

F=76.162 / Sig<0.001 / R = 0.54 / R2= 0.30 / R2 (Adjusted) = 0.29 / VIF = 1.000 

หมายเหตุ * sig < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า สถิติ F=76.162 และ Sig<0.001 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุน

แนะน าองค์กรของธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
พ้ืนท่ี 34 โดยไม่มีปัญหาเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) น้อยกว่า 10 
และมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R) เท่ากบั 0.54 ซ่ึงคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร
ดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร  
 

4.5 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัแตกต่างกนั อายงุานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น ต าแหน่งงานและอายงุานต่างกนัมีการเป็น
ผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รไม่แตกต่างกนั  คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่า
การท างานมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธรรม
กมล อ่อนนอ้ม (2562) พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของพนกังานไอศกรีมวอลลส่์วน
ใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่าง พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกนัมีปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน า
องค์กรแตกต่างกนัในด้านความมุ่งมัน่ต่อองค์กร และปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของ
พนกังานดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการท างานมีความส าคญัต่อการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 

1. คุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารมีค่าเฉล่ีย 4.30-4.80 โดยมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 15 ปัจจยั และระดบัเห็นดว้ย 3 ปัจจยั  

2. การเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์ร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุนถึงร้อยละ 77 
3. ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 อายงุานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รแตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 ดา้น ต าแหน่งงานและอายงุานต่างกนัมีการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. คุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่าการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการ
เป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ 
และดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองคก์รของธนาคาร 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาพนกังานเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ี 34 มีขอ้เสนแนะ
ดงัน้ี  

1. จากผลการศึกษาควรมีการเสริมสร้างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนแนะน าองค์กรของพนกังานในระดบั
พนกังาน และมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ 

2. จากผลการศึกษาควรเสริมสร้างคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรดา้นความมุ่งมัน่ในคุณค่า 
การท างาน เน่ืองจากด้านน้ีมีความสัมพนัธ์กับการเป็นผูส้นับสนุนแนะน าองค์กรของธนาคาร โดยสนับสนุน
พนักงานให้เข้าร่วมในเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสัมมนาต่าง ๆ ก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายของ
ธนาคารให้ชดัเจน สร้างผลงานผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณค่า และสร้างองค์กรท่ีพนกังานมีความสุขในการ
ท างาน 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชยใ์นเขตอ่ืนๆ เพ่ิม 
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การวเิคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

Analysis of factors affecting the loan approval of Krungthai Bank Public 
Company Limited 

 

ภาคภูมิ บุญทั่ง1 และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ2 

Pakpoom boontung and Eakapat Manitkajornkit 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารและวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือ ในส่วนของสินเช่ือบุคคล สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 
โดยจ าแนกตามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร 6 ตวัแปรได้แก่ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
NPLS ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย MRR ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัและดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ โดยการเก็บขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data)ประเภทอนุกรมเวลา(time series) 
โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2553 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2563 รวม 40 ไตรมาส ผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารมีทั้งหมด 2 ตวัท่ีสามารถอธิบายได้อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ท่ีล าดบันยัยะส าคญั 0.05 และ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10  
 
ค ำส ำคัญ: กำรปล่อยสินเช่ือ, สินเช่ือบุคคล , สินเช่ือธุรกิจ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to investigate factors affecting the loan approval of  Krungthai Bank Public 
Company Limited, and to analyze  factors that affecting the approval of  personal loan, home loan and business loan 
of Krung Thai Bank Public Company Limited, classified by influential factors. This study  
focused on six factors, namely: Non-Performing Loan ( NPLs), total bank deposit volume, MRR rate, Consumer 
Price Index (CPI), House Price Index and Business Sentiment Index. Secondary time series data were collected based 
on  a quarterly basis from Q4/2010 to Q3/2020, totaling 40 quarters. The results of this study revealed that there were 
2 factors affecting the bank's loan approval, accepting the set hypothesis, namely: Consumer Price Index (CPI) with 
a statistical significance level of 0.05 and House Price Index with a statistical significance level of 0.10 
.  
Keywords: Lending, Personal Loan, Business Loan 
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1. บทน า 
 

ภาคการธนาคารของไทยอยูใ่นช่วงท่ีวฎัจกัรของธุรกิจค่อนขา้งมีความทา้ทายสูงผลการด าเนินงานของภาคการ
ธนาคารไดมี้การปรับตวัอ่อนแออยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งซบเซา
ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าต่อเน่ืองตามการประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้
ซ่ึงส่งผลให้รายไดเ้ติบโตในระดบัท่ีลดลง ปัญหาของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเป็นปัจจยัท่ีเพ่ิมแรงกดดนั
อยา่งมากยิ่งข้ึนต่อภาคการธนาคารโดยการประกาศปิดสถานท่ีต่าง ๆ ในช่วงท่ีผา่นมาจะยิ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีไดช้ะลอตวัลงแลว้ตั้งแต่ช่วงทา้ยของปี 2562 เน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ความ
ล่าชา้ของงบประมาณประจ าปีและภยัแลง้ปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลให้คุณภาพสินทรัพยแ์ละผลประกอบการของภาค
การธนาคารปรับตวัแย่ลงอย่างมากและคุณภาพสินทรัพยมี์แนวโน้มปรับตวัแยล่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
และปัจจุบนัภาคการธนาคารก าลงัเผชิญกบัแนวโน้มการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้น่ืองจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีสถานะการเงินท่ีอ่อนแอจะมีความ
เปราะบางอย่างมากต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ียืดเยื้อส าหรับในประเทศไทยตามท่ี (ฟิทช์ เรทต้ิงส์, 2563) 
ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มดงักล่าวจะรวมถึงกลุ่มลูกหน้ี SME ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของสินเช่ือรวมของภาคการ
ธนาคารระดบัของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่ม SME มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองมาแลว้แมก่้อนเกิดการ
ระบาดของโคโรน่าไวรัส นอกจากน้ีกลุ่มลูกหน้ีรายยอ่ยน่าจะไดรั้บผลกระทบเช่นกนัโดยเฉพาะในกลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่
ใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยัหากอตัราการว่างงานปรับตวัเพ่ิมข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นถึงความส าคญัของธนาคารกรุงไทยซ่ึง
เป็น 1 ใน  4 ของธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการพยุง
เศรษฐกิจจึงไดมี้บริการดา้นสินเช่ือให้แก่ลูกคา้ของธนาคาร สินเช่ือบุคคล สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือธุรกิจ 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ธนาคารพาณิชยมี์บทบาทส าคญัในการท าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ย่างราบร่ืน

และต่อเน่ืองรวมถึงเป็นช่องทางหลกัในการส่งผา่นการด าเนินนโยบายการเงินของทางการหากธนาคารพาณชยิขาด
เสถียรภาพทั้งจากการไดรั้บผลขาดทุนหรือการมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงอาจสง
ผลกระทบต่อความเช่ืออมนัของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวักลาง
ในการจดัสรรทรัพยากรระหว่างผูท่ี้มีเงินออมไปยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการผลิตและการจา้งงานซ่ึง
เป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชยจ์ะเป็น
ตวักลางท่ีส าคญัในการระดมเงินออมจากประชาชนและน าไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาค
ครัวเรือน  

2.1.2 การธนาคารพาณิชย(์Commercial banks) ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการระดมทุนและ
จดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโดยท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออมและแหล่งเงินให้กูท่ี้ใหญ่และส าคญัท่ีสุด
ในระบบการเงินส าหรับประเทศไทย ใชป้ระโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เช่นให้สินเช่ือ ธนาคารพาณิชยมี์
การด าเนินธุรกิจหลกัท่ีมีความส าคญัต่อระบบการเงินไดแ้ก่ การรับฝากและกูย้ืมเงินจากประชาชน การรับฝากและ
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กูย้ืมเงินดงักล่าว ธนาคารพาณิชยจึ์งมีหน้าท่ีในการจ่ายคืนเงินแก่ผูฝ้ากหรือผูใ้ห้กูย้ืมทั้งเม่ือถูกทวงถามหรือเม่ือส้ิน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามประเภทของเงินฝากและเงินกูย้ืม โดยเฉพาะส่วนท่ีระดมจากผูฝ้ากเงินไปให้บุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการใชเ้งินทุนกูย้ืมเพ่ือน าไปลงทุนหรือใชอุ้ปโภคบริโภคโดยผูกู้ต้กลงจะช าระคืนเงินตน้รวมถึงดอกเบ้ียให้แก่
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นรายเดือนหรือตามสญัญากูย้ืมท่ีตกลงกนั 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยด้านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ (ณัฐธิดา อตัถทิพพหลคุณ, 2559) ท่ีพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ
ธนาคารในทิศทางตรงกนัขา้มแต่การศึกษาของ (สุนนัทา พรมมาศ, 2559) พบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
จะส่งผลต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนถา้อตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนจะท าให้ความตอ้งการขยายสินเช่ือของ
ธนาคารเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากธนาคารได้ดอกเบ้ียท่ีกลบัมาเป็นรายได้สูงข้ึนแต่ความตอ้งการของผูท่ี้จะใช้สินเช่ือจะ
ลดลงเน่ืองจากมีตน้ทุนของเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 

การพิจารณาถึงปัจจยัด้านปริมาณเงินฝากของธนาคารมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปล่อยสินเช่ือของ
ธนาคารผลการศึกษาของ (วิลาสิณี หอมเกษรและสมบติั ธ ารงสินถาวร , 2561)  พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มต่อการปล่อยสินเช่ือ แต่ขดัแยง้กบัการศึกษาของ (เพ็ญวดี ไชยภกัดี, 2561) พบว่าปริมาณเงินฝากรวม
ของธนาคารมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือของธนาคาร ซ่ึงเงินฝากเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุน
ท่ีส าคญัของธนาคารและตอ้งพยามยามรักษาปริมาณเงินฝากให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลท าให้ภาคธุรกิจหลากหลายไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั ขณะท่ีความกงัวลใจต่อการตั้ง
ส ารองหน้ีเสียหรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี ท าให้สถาบนัการเงินจดั
วางมาตรการท่ีเขม้งวดในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนและกลายเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการชะลอตวั
ในภาคธุรกิจจากการศึกษาพบว่าปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร (นริศรา จะงาม, 2557) นั้น
ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไม่มีผลต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร  ซ่ึงขดัแยง้กับผล
การศึกษาของ (จุฑามาส วาสนาทองรักษ์, 2554) พบว่าปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มีความสัมพนัธ์กับ
ปริมาณสินเช่ือรวมในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากธนาคารต้องกันเงินส ารองเพ่ิมตามจ านวนท่ีสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดเ้กิดข้ึนส่งผลท าให้ธนาคารตอ้งควบคุมปริมาณการให้สินเช่ือ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการในแต่ละงวดและใชเ้ป็นตวัช้ีวดั
เงินเฟ้อไดเ้ม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคปรับตวัเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ก าลงัซ้ือลดลงประชาชนตอ้งส ารองเงินเพ่ือใชจ่้ายในการ
บริโภคท าให้ออมเงินลดลงแต่ตอ้งเก็บเงินเพ่ือใช้จ่ายมากข้ึนซ่ึงสามารถวดัค่าครองชีพของประชากรทุกระดบั
รายได ้จากการศึกษาวรรณกรรมของ (วิลาสิณี หอมเกษรและสมบติั ธ ารงสินถาวร, 2561) และ (ธารทิพย ์ทองค า, 
2557) ท่ีได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคาร พบว่าดชันีราคา
ผูบ้ริโภคนั้นไม่มีผลต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารแต่การน าดชันีราคาผูบ้ริโภคมาใชห้าสาเหตุถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัค่าครองชีพของประชาชนใชว้ดัระดบัเงินเฟ้อของ
ประเทศนอกจากน้ียงัใชว้ดัระดบัรายไดท่ี้แทจ้ริงของประชาชนและคนกลุ่มต่างๆ  
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ปัจจยัดา้นดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (HINDEX) นบัเป็นเครืองช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีใชติ้ดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ภาคอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเศรษฐกิจโดยรวมเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาท่ีอยูอ่าศยั
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตั้งแต่ระดบัครัวเรือนไปจนถึงภาคเศรษฐกิจในวงกวา้ง (ณฐัธิดา อตัถทิพพหลคุณ, 2559) 
ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารผลการศึกษาวิจยัพบว่า ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัมีผลอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารเป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัการปล่อยสินเช่ือของ
ธนาคารพบว่าข้ึนอยูก่บัความน่าเช่ือถือของผูกู้ห้ากราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนสามารถสะทอ้นถึงความมัง่คัง่ของ
ผูกู้ไ้ด ้ 

ปัจจยัดา้นดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) เป็นการช้ีวดัการลงทุนหมุนเวียนในระยะสั้นผลประกอบการว่าจา้ง
งานของธุรกิจ เม่ือดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจสูงข้ึนจะท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมแต่ไม่สามารถ
วดัประสิทธิภาพการด าเนินของแต่ละธุรกิจแบบเจาะจงไดจ้ากการศึกษาของ (เมธิดา โหสกุล, 2560) ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจและมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไวด้ชันีความเช่ือมนัทาง
ธุรกิจ จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนปริมาณ
สินเช่ือธุรกิจก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจ ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ
สินเช่ือธุรกิจและไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูวิ้จยัสร้างกรอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 
                                                                        

3. วธีิการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีผูศึ้กษามุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยใน
ส่วนของสินเช่ือบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ือธุรกิจ โดยการเก็บข้อมูลทางสถิติซ่ึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data)ประเภทอนุกรมเวลา(time series) โดยจะเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 
2553 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2563 รวม 40 ไตรมาส เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือ
ของธนาคารกรุงไทยโดยไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวิจยั วารสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลใน
ดา้นต่าง ๆตวัแปรท่ีใชคื้อ ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้NPLS ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  (หน่วย 
: ลา้นบาท) ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย MRR ของ
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) (หน่วย : ร้อยละ) ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัและดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจ (BSI) การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเพ่ือ

-ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง
ธนาคารกรุงไทย(NPL) 
- ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารกรุงไทย(DEP) 
-.อตัราดอกเบ้ีย MRR ของธนาคารกรุงไทย(MRR) 
-.ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 
-ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั(HINDEX) 
-ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) 
 

-สินเช่ือบุคคล (PL) 
-สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั(HL) 
-สินเช่ือธุรกิจ(SME) 
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ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและวางแผนการท างานให้สอดคลอ้งกับนโยบายการปล่อยสินเช่ือของ
ธนาคาร 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ หลายตวักบัตวัแปร 1 ตวั 
เพ่ือศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัพยากรณ์ การผนัแปรของตวัแปรตามไดโ้ดยเขียนความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบของสมการจึงน าสมมุติฐานการศึกษามาท าการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) จะไดส้มการเป็นดงัน้ี 

 
𝑃𝐿      = 𝐶 + 𝛽1𝑁𝑃𝐿 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝐷𝐸𝑃 + 𝛽4𝑀𝑅𝑅 + 𝛽5𝐻𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 + 𝛽6𝐵𝑆𝐼                                                 (1) 

     สมการท่ี (1) แสดงแบบจ าลองของสินเช่ือบุคคล 
 

𝐻𝐿     = 𝐶 + 𝛽1𝑁𝑃𝐿 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝐷𝐸𝑃 + 𝛽4𝑀𝑅𝑅 + 𝛽5𝐻𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 + 𝛽6𝐵𝑆𝐼                                   (2) 

     สมการท่ี (2) แสดงแบบจ าลองของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 

𝑆𝑀𝐸      = 𝐶 + 𝛽1𝑁𝑃𝐿 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝐷𝐸𝑃 + 𝛽4𝑀𝑅𝑅 + 𝛽5𝐻𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 + 𝛽6𝐵𝑆𝐼                               (3) 

     สมการท่ี (3) แสดงแบบจ าลองของสินเช่ือธุรกิจ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีศึกษา 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PL 40 148,552.00 484,257.00 318,134.83 95,202.90 
HL 40 175,048.00 423,690.00 317,966.18 78,107.68 

SME 40 301,360.00 1,114,378.00 961,774.13 152,235.55 
NPL 40 1,508.00 115,037.00 78,864.50 30,017.77 
DEP 40 1,248,051.00 2,352,523.00 1,894,687.95 304,017.70 
MRR 40 6.22 8.00 7.50 0.54 
CPI 40 91.43 102.94 99.63 2.81 

HINDX 40 108.23 168.73 138.21 18.76 
BSI 40 38.50 55.50 49.80 3.19 

 
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียของตวัแปร โดยสินเช่ือบุคคล (PL) พบว่ามีปริมาณการปล่อย

สินเช่ือเฉล่ียอยูท่ี่ 318,134.83 ลา้นบาท มีปริมาณการปล่อยสินเช่ือสูงสุดอยูท่ี่ 484,257.00 ลา้นบาทและ มีปริมาณการ
ปล่อยสินเช่ือต ่าสุดอยู่ท่ี 148,552.00 ลา้นบาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 95,202.90 ลา้นบาท โดยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(HL) พบว่ามีปริมาณการปล่อยสินเช่ือเฉล่ียอยู่ท่ี 317,966.18 ล้านบาท มีปริมาณการปล่อยสินเช่ือสูงสุดอยู่ท่ี 
423,690.00 ลา้นบาท มีปริมาณการปล่อยสินเช่ือต ่าสุดอยูท่ี่ 175,048.00 ลา้นบาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 78,107.68 
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ล้านบาท โดยสินเช่ือธุรกิจ (SME) พบว่ามีปริมาณการปล่อยสินเช่ือเฉล่ียอยู่ท่ี 961,774.13 ล้านบาท มีปริมาณการ
ปล่อยสินเช่ือสูงสุดอยูท่ี่ 1,114,378.00 ลา้นบาทและ มีปริมาณการปล่อยสินเช่ือต ่าสุดอยูท่ี่ 175,048.00 ลา้นบาท มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 152,235.55 ล้านบาท โดยปัจจยัด้านปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย 
(NPL) พบว่ามีปริมาณเฉล่ียอยูท่ี่ 78,864.50 ลา้นบาท มีปริมาณสูงสุดอยู่ท่ี 115,037.00 ลา้นบาท มีปริมาณต ่าสุดอยูท่ี่ 
1,508.00 ล้านบาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 30,017.77 ล้านบาท โดยปัจจัยด้านปริมาณเงินฝากรวมของ
ธนาคารกรุงไทย (DEP) พบว่ามีปริมาณเงินฝากเฉล่ียอยู่ท่ี 1,894,687.95 ล้านบาท มีปริมาณเงินฝากสูงสุดอยู่ท่ี 
2,352,523.00 ลา้นบาท มีปริมาณเงินฝากต ่าสุดอยูท่ี่ 1,248,051.00 ลา้นบาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 304,017.70 ลา้น
บาทโดยมีปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ีย MRR ของธนาคารกรุงไทย (MRR) พบว่ามีอตัราดอกเบ้ีย MRR เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
7.50 มีอตัราดอกเบ้ีย MRR สูงสุดอยูท่ี่ 8.00 มีอตัราดอกเบ้ีย MRR ต ่าสุดอยูท่ี่ 6.22 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 โดย
ปัจจยัดา้นดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยูท่ี่ 99.63 มีดชันีสูงสุดอยูท่ี่ 102.94 มีดชันีต ่าสุดอยู่ท่ี 91.43 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.81โดยปัจจยัดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (HINDEX) พบว่ามีดชันีเฉล่ียอยูท่ี่ 139.21  มีดชันีสูงสุดอยู่
ท่ี 168.73 มีดชันีต ่าสุดอยูท่ี่ 108.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18.76 โดยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) พบว่ามีดชันี
เฉล่ียอยูท่ี่ 49.80 มีดชันีสูงสุดอยูท่ี่ 55.50 มีดชันีต ่าสุดอยูท่ี่ 38.50 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.19 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Eviews เพ่ิมจากการทดสอบความคงท่ี
ของขอ้มูล (Unit Root Test) และทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยวิธี Variance Inflation Factor (VIF) จากนั้นจึงท า
การรัน Regression เพ่ือหาความสมัพนัธ์และความเช่ือมัน่ในเชิงสถิติของสมการเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น R 
Square(R)  , Adjusted Coefficient of Determination (Adj.R ) แล ะค่ า  Significant (Sig.) แล้ ว ทดสอบ ปัญหา 
Autocorrelation ด้วย (Durbin Watson statistic:d) และทดสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธีการทดสอบ Breush-
Pagen-Godfrey Test  น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม
ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อสินเช่ือบุคคล  Dependent 
Variable: D(LNPL) 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
LNNPL 0.007480 0.009082 0.823553 0.4167 
D(LNDEP_SA) 0.201052 0.126573 1.588427 0.1227 
D(MRR) 0.015314 0.052014 0.294421 0.7705 
LNCPI_SA -0.531822 0.230640 -2.305860 0.0282** 
D(LNHINDEX_SA) 0.783979 0.593680 1.320541 0.1966 
D(LNBSI_SA) -0.010606 0.136053 -0.077957 0.9384 

 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 6 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อสินเช่ือ

บุคคล อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก กบั สินเช่ือบุคคล 
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัDependent 
Variable: LNHL 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
LNNPL -0.008372 0.013668 -0.612527 0.5447 
D(LNDEP_SA) -0.026978 0.155236 -0.173790 0.8632 
D(MRR) -0.031957 0.041542 -0.769272 0.4476 
LNCPI_SA 3.456848 1.298212 2.662777 0.0122** 
D(LNHINDEX_SA) -0.929110 0.525133 -1.769286 0.0867* 
D(LNBSI_SA) -0.049373 0.111419 -0.443133 0.6607 

 
ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 6 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อสินเช่ือท่ี

อยู่อาศยั อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภคและดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก 
กบั สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั   
 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อสินเช่ือท่ีธุรกิจDependent 
Variable: LNSME 
ตวัแประอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob) 
LNNPL 1655.267 43835.68 0.037761 0.9701 
D(LNDEP_SA) 18565.68 516555.2 0.035941 0.9716 
D(MRR) -48344.97 162947.0 -0.296691 0.7687 
LNCPI_SA 3033655. 1689257. 1.795852 0.0823* 
D(LNHINDEX_SA) 492820.5 1616069. 0.304950 0.7624 
D(LNBSI_SA) 174766.2 386059.4 0.452693 0.6539 

 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 6 ตวัแปรนั้น พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อสินเช่ือ

ธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก กบั สินเช่ือธุรกิจ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ือธุรกิจ  ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและวางแผนการท างานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการปล่อยสินเช่ือเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและธนาคารเพ่ือน าไปใช้เป็น
ตวัก าหนดกลยทุธ์ แนวทางในการด าเนินงานทางดา้นสินเช่ือให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
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จากการศึกษาพบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณการปล่อยสินเช่ือบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัและสินเช่ือธุรกิจของธนาคารในทิศทางเดียวกนัเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลง
ราคาสินคา้และบริการในแต่ละงวดสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัเงินเฟ้อได ้ เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคปรับตวัเพ่ิมข้ึน ส่งผล
ให้ก าลงัซ้ือลดลงประชาชนตอ้งส ารองเงินเพ่ือใชจ่้ายในการบริโภค ท าให้การออมเงินลดลงแต่ตอ้งเก็บเงินเพ่ือใช้
จ่ายท่ีมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเน่ืองจากรายไดเ้ท่าเดิมแต่ราคาสินและบริการเพ่ิม
สูงข้ึนท าให้การขอสินเช่ือน้อยลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้และผลการศึกษาของ ธารทิพย ์ ทองค า 
(2557) พบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงปริมาณสินเช่ือสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือ
อุปโภคบริโภคในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

ส าหรับปัจจยัดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  ผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัมีผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติมีผลต่อ
ปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารในทิศทางเดียวกนั ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัเป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ระดบัราคาโดยทัว่ไปของท่ีอยู่อาศยัราคาของท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัสูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก แต่ในความจริงแลว้
ราคาของท่ีอยู่อาศยัท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นอาจมาจากปัจจัยด้านลกัษณะท่ีอยู่อาศยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัอุปสงคห์รือการเก็งก าไร การจดัท าดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัจากฐานขอ้มูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารพาณิชยไ์ทยนั้นเป็นสินเช่ือเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่ากลางและสูงเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ นริศรา  จะงาม (2557)  พบว่าดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบั
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร  

ในส่วนของขอ้เสนอแนะขอ้มูลท่ีไดใ้ชจ้ากการรวบรวมในคร้ังน้ี ระหว่างปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19  ซ่ึงส่งผลโดยตรงกับปริมาณสินเช่ือ เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่กล้าท่ีจะลงทุน หรือขยายกิจการ 
ในช่วงเวลานั้น ความเส่ียงท่ีภาคธุรกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ียงัมีความไม่แน่นอน ท าให้ธนาคารเพ่ิมความ
เขม้งวดและเพ่ิมความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบของการระบาด COVID-19 
ในส่วนของสินเช่ือบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัความตอ้งการสินเช่ือยงัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการสินเช่ือ
อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ เพ่ือใชจ่้ายและบริหารสภาพคล่อง แต่อยา่งไรผลกระทบของการระบาด COVID-19 ส่งผลท า
ให้ภาคครัวเรือนจะระมดัระวงัการใชจ่้ายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ท าให้ความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัมีแนวโน้มปรับลดลงและธนาคารยงักงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความน่าเช่ือถือของผูกู้้รวมทั้งความเส่ียงของ
หลกัทรัพยท่ี์น ามาค ้าประกนั จากงานวิจยัน้ีท าให้ทราบว่าธนาคารควรค านึงถึงปัจจยัดา้นปริมาณเงินฝากเน่ืองจาก
เป็นแหล่งเงินทุนของธนาคารและเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
โดยพิจารณาจากแนวโน้มเคร่ืองช้ีวดัทางเศรษฐกิจดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนถ้ามีแนวโน้มการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ธนาคารควรระดมเงินฝากเพ่ือเพียงพอส าหรับปล่อยสินเช่ือให้
ผูป้ระกอบการในการลงทุนหรือขยายธุรกิจเพ่ิมส่งผลถึงภาคครัวเรือนมีการจ้างงานท าให้เกิดรายไดค้วามตอ้งการ
ของสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 
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The effective factors relating to the purchasing decision of mangosteen  
through online platforms in Bangkok 

 

ภานุวัตร เจนวิทยาการกลุ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 
Panuwat Janewittayakarnkrun and Jaratchwahn Jantarat 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
ผ่านช่องทางออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) การรับรู้คุณภาพของสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่น
ช่องทางออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) การรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 15 ปี
ข้ึนไป  จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
การรับรู้คุณภาพของสินคา้ดา้นความสวยงาม และการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ 
และลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่าง
กนั 
  
ค ำส ำคัญ: มงัคุดออนไลน์, ส่วนประสมทำงกำรตลำดออนไลน์, กำรรับรู้ควำมเส่ียง, กำรตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract  
The objective of this research is to study about 1) The online marketing mixture relating to the purchasing decision 
of mangosteen through online platforms in Bangkok. 2)The difference of demography relating to the purchasing 
decision of mangosteen through online platforms in Bangkok. 3)The perspective on product quality relating to the 
purchasing decision of mangosteen through online platforms in Bangkok. 4)The perspective of the risk relating to 
the purchasing decision of mangosteen through online platforms in Bangkok. Including the 15 years old above of 
example group living in Bangkok. From the results of the study, it was found that Online marketing mix 
Distribution channels and marketing promotion Perception of the quality of beauty products And the perception 
of risk influences the decision to buy mangosteen through online channels of And the demographic characteristics 
of different sexes influence the decision to buy mangosteen through online channels. 
 
Keywords : Online mangosteen, Online marketing mixture,, Perspective of risk, Purchasing decision  
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1. บทน า 
 

ประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นการผลิตและส่งออกผลไมเ้มืองร้อนท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียและเป็นประเทศ
ท่ีส่งออกมงัคุดเป็นอนัดบั 1 ของโลกมงัคุดเป็นผลไมท่ี้ไดรั้บฉายาว่า“ Queen of Fruits” เป็นไมผ้ลท่ีถูกก าหนดให้เป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีจะตอ้งเร่งรัดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการส่งออกเน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการสูงทั้งตลาดภายในและตลาด
ต่างประเทศท าให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนทุกปีและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั
อาทิสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรวมทั้งความตอ้งการสินคา้ในตลาดอาเซียนและตลาดเกิดใหม่ต่าง ๆ  (Wikipedia, 2563) 
แหล่งผลิตมงัคุดท่ีส าคญัคือภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก จะเห็นไดว้่าการส่งออกมงัคุดมีมูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากความ
ตอ้งการของตลาดยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะมงัคุดคุณภาพดี แต่ตลาดภายในประเทศนั้นกลบัมีมงัคุดคุณภาพดีไหลเวียน
อยูน่อ้ยมากเพราะ ผูบ้ริโภคภายในประเทศติดภาพจ าท่ีว่ามงัคุดนั้นตอ้งมีราคายอ่ยเยาว ์ไม่แพงจนเกินไป แต่มงัคุดคุณภาพดีมี
ราคาท่ีค่อนขา้งสูงชาวเกษตรกรจึงให้ความส าคญักบัการขายเพ่ือส่งออกกบันายหนา้มากกว่าขายภายในประเทศ แต่ในปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคกลบัหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีมีความคุม้ค่าคุม้ราคามากข้ึน จึงท าให้เกษตรกรสวนมงัคุด
ไดเ้ห็นถึงความส าคญัจึงน ามงัคุดคุณภาพดีกลบัมาขายในตลาดภายในประเทศมากข้ึน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) อีกทั้งตลาด
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนเช่นเดียวกบัปัจจุบนั โดยจะเห็นไดว้่าการขายมงัคุดคุณภาพดี ภายในประเทศผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรภายในประเทศเพ่ิมข้ึนและเป็นตลาดใหม่ในการกา้วเขา้สู่
ยุคเทคโนโลยีในอนาคตของเกษตรกรอีกดว้ย  แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของคนภายในประเทศมากนัก เพราะเน่ืองจากการท่ี
ผูบ้ริโภคมีความคิดว่าสินคา้มีราคาสูงกว่าการไปซ้ือในตลาดทัว่ไป และตอ้งเสียค่าส่งจึงไม่กลา้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งการคา้
ขายมงัคุดในปัจจุบนัชาวสวนจะให้ความส าคัญกบัการขายมงัคุดคุณภาพดีให้กบันายหน้ารับซ้ือมงัคุดเพ่ือส่งออก เพราะ
สะดวกและประหยดัเวลากว่า และไม่ตอ้งท าการตลาดเพ่ือขายและเสียตน้ทุนเพ่ิม จึงท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้เกรดต ่ากว่า
สินคา้จริงเม่ือไปซ้ือในตลาดทัว่ไป แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความรู้สึกไม่เสียดายเงินมากนกัเพราะมีราคาท่ีไม่สูง แต่ในความเป็นจริง
ผูบ้ริโภคนั้นไม่ไดรั้บความคุม้ค่าเท่าท่ีควร เพราะมงัคุดคุณภาพดีถูกคดัออกและส่งออกหมดแลว้ และอีกหน่ึงขอ้ท่ีส าคญัคือ
ชาวเกษตรกรสวนมงัคุดขาดความรู้ดา้นการขายสินคา้ออนไลน์ และการท าการตลาดต่าง ๆ  ผ่านทางช่องทางออนไลน์ จึงไม่
สามารถขายสินคา้ไม่มากแบบท่ีตั้งเป้าหมายไวท้  าให้เกษตรกรสวนมงัคุดลม้เลิกไปจากตลาดหลายราย (kaset1009, 2020) โดย
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั การ
รับรู้คุณภาพของสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร การรับรู้คุณภาพ
ของสินค้า และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างไร ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรสวนมงัคุด และร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายมงัคุด ไดน้ าไปใชใ้นการ
วางแผนกลยทุธ์ ของธุรกิจการขายมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  หมายถึงลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัวเพศอายุ
การศึกษาประสบการณ์ระดบัรายไดอ้าชีพเช้ือชาติสัญชาติซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์(ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) 

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์(Online Marketing Mix) เป็นองคป์ระกอบการตลาด แบบใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 P’s 
ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ ส่ิงท่ีน าเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 2. ราคา เป็นส่ิงท่ีก  าหนดมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตราหรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ 3. การจัดจ าหน่าย เป็น
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กระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย 4. การส่งเสริมการตลาด  เป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้บริการ 5. การรักษาความเป็นส่วนตวัเป็นนโยบายท่ีผูป้ระกอบการหรือองค์กร
ต่าง ๆ ไดป้ระกาศให้สาธารณชนไดท้ราบว่า ตนจะให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไว ้ไปในทางใดบา้ง 6. การ
ให้บริการส่วนบุคคล เป็นการบริการแบบโตต้อบร่วมกัน ระหว่างผูป้ระกอบการกับลูกคา้แบบเจาะจงบุคคลโดยส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยั มีความเก่ียวเน่ืองกนั และมีความส าคญั อย่างยิ่ง ในการด าเนินการตลาดออนไลน์ 
(วิเชียร วงศณ์ณิชชากุล และ คนอ่ืน ๆ , 2550) และ (จิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ,์ 2553) 

ลูกคา้จะซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ดา้นต่าง ๆ  เหล่าน้ี 1. ประสิทธิภาพการท างานเป็นการวดัถึง
คุณภาพหลกัของผลิตภณัฑ์ว่าสารมารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดห้รือไม่ 2. ความทนทานทั้งระยะเวลาและรูปแบบการใชง้าน
ตามสภาพต่าง ๆของผลิตภณัฑว์่าเป็นไปตามท่ีก าหนด 3. ความสวยงามรูปแบบในการน าเสนอของผลิตภณัฑเ์ช่นความน่า
ดึงดูดใจความสวยงามและความน่าใชง้านของผลิตภณัฑ์ 4. บรรจุภณัฑ์เป็นคุณสมบติัอย่างหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของ
สินคา้ว่าสินคา้มีคุณภาพท่ีดีหรือไม่หากออกแบบบรรจุภณัฑไ์ดดี้มีคุณภาพลูกคา้เกิดการยอมรับและเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึง
ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการซ้ือได ้5. สมรรถนะเป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานในการด าเนินงานของผลิตภณัฑ์นั้ น 6. ลกัษณะทาง
กายภาพของสินคา้จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัถึงตวัสินคา้ไดเ้หมือนเป็นการทดลองสินคา้ในระยะเร่ิมแรก 7. 
ราคาจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัตวัสินคา้ผูบ้ริโภคจึงจะตดัสินใจซ้ือหากตั้งราคาท่ีไม่สมเหตุสมผลกบัคุณภาพสินคา้จะท า
ให้สินคา้ขายไม่ได ้8. การรับประกนัเม่ือผลิตภณัฑ์ไม่สามารถท างานไดใ้นระยะเวลาหรือประประสิทธิภาพท่ีควรจะได้
สามารถมีการคืนสินคา้หรือรับเปล่ียนไดเ้ป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ไดอี้กทางหน่ึง 9. วตัถุดิบวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต
จะตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเป็นการสร้างความมัน่ใจและยงัเป็นการเอาใจใส่ในตวัลูกคา้ดว้ย 10. ความปลอดภยั
เป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พราะเป็นความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นการแสดงถึงการมีคุณธรรมใน
ตวัผูผ้ลิต 11. มาตรฐานผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัลว้น แต่มีการผลิตมาจากเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทั้งส้ินเพราะเป็นการ
ควบคุมคุณภาพของสินคา้ไดง่้ายและท าให้สินคา้ทุกช้ินมีมาตรฐานเดียวกนั (Kotler, 2003) 

ผูบ้ริโภคสามารถท าการรับรู้ความเส่ียงของสินคา้ท่ีซ้ือไดห้ลายประเภทซ่ึงอาจสรุปประเภทของความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ไดด้งัต่อไปน้ี 1. ความเส่ียงท่ีสินคา้ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีเราคาดหวงัเอาไวเ้ช่นการซ้ือตุม้หูเพชรมาใส่ แต่กลบัได้
เพชรปลอมแทน 2. ความเส่ียงต่อร่างกายของตนเองและผูอ่ื้นเช่นการซ้ือสินคา้ท่ีมีสารเคมีอนัตรายเจือปนอยู่ดว้ยซ่ึงอาจ
เป็นอนัตรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหากเก็บรักษาไม่ดี 3. ความเส่ียงจากความไม่คุม้ค่าท่ีซ้ือผลิตภณัฑม์าเช่นการซ้ือพ่อพนัธุ์สุนัข
มา แต่เม่ือถึงบา้นได ้2 วนักลบัถูกรถชนตาย  4. ความเส่ียงจากการเส่ือมเสียเกียรติและช่ือเสียงเช่นการท าส่ิงผดิกฎหมาย 5. 
ความเส่ียงจากจิตใจถูกกระทบกระเทือนเช่นการตดัสินใจผ่าตดัสมองซ่ึงอาจเสียชีวิตไดซ่ึ้งจะท าให้จิตใจคนรอบขา้งถูก
กระทบกระเทือน 6.  ความเส่ียงจากการเสียเวลาเช่นการเจรจาท่ีไม่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีคาด ผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมี
ความสามารถในการรับรู้ความเส่ียงแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์การให้ความส าคญัของผูบ้ริโภค
และการรับรู้ความเส่ียงเหล่าน้ีจะส่งผลไปยงัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละราย (Kotler & Armstrong, 2001) 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive 
Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยซ้ือมังคุดผ่านช่องทางออนไลน์ และอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูล และใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการฝากลิงค์แบบสอบถามไวท่ี้กลุ่มท่ีมีการซ้ือ
ขายมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ และฝากไวท่ี้กลุ่มช่วยกันตอบแบบสอบถามในช่องทาง Facebook พร้อมทั้งส่งให้
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรง ผ่านทางช่องทางติดต่อ Messenger Line และ Instagram โดย
แบบสอบถามประกอบไปด้วย ส่วนแรกเป็นค าถามคัดกรอง โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check- List) ส่วนท่ีสองเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) เช่นกนั ส่วนท่ีสาม เป็นค าถามเก่ียวกับการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ปัจจยัการรับรู้คุณภาพ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิ  เคิร์ท (Five-Point Likert Scales) และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ สถิติพรรณนา 
ประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมานประกอบดว้ย Independent Sample T-Test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยมีการรวมค่าน ้ าหนักของการประเมิน
เป็น 5 ระดบัของตวัแปรโดยใชว้ิธีค่าเฉล่ียก่อนน ามาวิเคราะห์ในแต่ละดา้น  ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้
ทั้งหมด (Enter Regression) เพ่ือหาว่า ตวัแปรอิสระ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
ปัจจยัการรับรู้คุณภาพ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อตวัแปรตาม ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์
อยา่งไร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลของการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.5)  ท่ีมีอายุระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 34.8)  มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 20,001-40,000 บาท (ร้อยละ 
50.3)  และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 36.3) 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์ ( X ) S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.98 .435 มาก 
ดา้นราคา 4.01 .484 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.89 .384 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.01 .411 มาก 
ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 4.03 .436 มาก 
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 4.02 .543 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

มงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดับมาก ( X = 
4.01) รองลงมาคือ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =4.02)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น จ าแนกตามการรับรู้คุณภาพของสินคา้ 
การรับรู้คุณภาพของสินคา้ ( X ) S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นความสวยงามของสินคา้ 3.98 .507 มาก 
ดา้นสรรมถนะของสินคา้ 4.02 .532 มาก 
ดา้นการรับประกนัและความปลอดภยั 3.98 .502 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพของสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่าน

ช่องทางออนไลน์ พบว่า ดา้นสมรรถนะของสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) รองลงมาคือ ดา้นความ
สวยงามของสินคา้ และ ดา้นการรับประกนัและความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =3.99)  

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น จ าแนกตามการรับรู้ความเส่ียง 
การรับรู้ความเส่ียง ( X ) S.D. ระดบัความคิดเห็น 

3.84 .359 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่าน

ช่องทางออนไลน์ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) 
 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั จ  าแนก
ตามเพศและการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ df t Sig. 
การตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ 398 0.230 0.04 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample T-Test พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั จ  าแนก
ตามอายแุละการทดสอบสมมติฐาน 
การตดัสินใจซ้ือมงัคุออนไลน์ SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.178 4 0.045 0.251 0.909 
ภายในกลุ่ม 70.239 395 0.178   
รวม 70.417 399    

 
จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่6 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและการทดสอบสมมติฐาน 
การตดัสินใจซ้ือมงัคุออนไลน ์ SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.060 3 0.353 2.018 0.111 
ภายในกลุ่ม 69.357 396 0.175   
รวม 70.417 399    

 

จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิน ใจซ้ือมังคุด
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่7 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั จ  าแนก
ตามอาชีพและการทดสอบสมมติฐาน 
การตดัสินใจซ้ือมงัคุออนไลน ์ SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.444 4 0.111 0.627 0.644 
ภายในกลุ่ม 69.973 395 0.177   
รวม 70.417 399    

 

จากตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ไม่แตกต่าง
กนั 

 

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้
ทั้งหมด (Enter Regression) 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์ B Beta t Sig 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .054 .056 1.106 .269 
ดา้นราคา .079 .091 1.800 .073 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .176 .160 3.259 .001 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .163 .159 3.223 .001 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์ B Beta t Sig 
ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .032 .033 .639 .523 
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั .047 .061 1.228 .220 

R2 = 0.075, Adjusted R2 = 0.061, F = 5.342, *p < 0.05, Constant=1.736 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมแสดงให้เห็นส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทาง
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ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Beta = 0.160) มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta = 
0.159) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร ตามล าดับ และเม่ือ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R Square =0.075) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อตวัแปร
ตามคือ การตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ร้อยละ 7.5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 
92.5 มาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบพบว่ามีค่า F= 5.342 ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมี อิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที ่9 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
ผ่านออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter 
Regression)  
การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ B Beta t Sig 

ดา้นความสวยงามของสินคา้ .176 .212 4.283 .000 
ดา้นสมรรถนะของสินคา้ -.043 -.054 -1.065 .287 
ดา้นการรับประกนัและความปลอดภยั .052 .062 1.232 .219 

R2 = 0.050, Adjusted R2 = 0.043, F = 7.008, *p < 0.05  
 
จากตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระคือ การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ ในภาพรวมแสดงให้เห็นการ

รับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสวยงามของสินค้า (Beta = 0.212) มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R 
Square =0.050) พบว่า การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้มีผลต่อตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ร้อยละ  5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 95 มาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติทดสอบพบว่ามีค่า F= 7.008 ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวัมี 
อิทธิพลต่อตวัแปรตาม  คือดา้นความสวยงามของสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที ่10 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครดว้ยวิธีการเลือกตวัแปร โดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) 

การรับรู้ความเส่ียง 
B Beta t Sig 

.513 .438 9.709 .000 
R2 = 0.192, Adjusted R2 = 0.189, F = 94.271, *p < 0.05  
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จากตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระคือ การรับรู้ความเส่ียงสินคา้ ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าการรับรู้
ความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเส่ียง (Beta = 0.438) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครเม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R Square =0.192) พบว่า การ
รับรู้ความเส่ียงมีผลต่อตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 19.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 80.8 มาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบพบว่ามีค่า F= 94.271 ซ่ึงมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมี อิทธิพลต่อตวัแปรตาม   
 

อภปิรายผล 
 

งานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.04 ซ่ึงนอ้ยกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง คือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภรณี แยม้พนัธ์ (2559) ไดท้  าการศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัผลไมแ้ปรรูปตราดอยค า พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑผ์กัผลไมแ้ปรรูปตราดอยค า แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสิน ใจซ้ือ
มงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ  พบว่ามีค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง คือปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
ผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร  จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ  พบว่ามีค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง คือปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปรม
กมล หงส์ยนต ์(2562)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลา
ซาดา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้)  

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพของสินคา้ดา้นความสวยงามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่ามีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 
ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง คือปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพของสินคา้ดา้นความสวยงามมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐสิทธ์ิ แจวเจริญวฒันา (2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
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ความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ในภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการ
หลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่ามีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง คือปัจจยัดา้นการรับรู้คความเส่ียงของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
ออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สวรส อมรแกว้ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัดา้น
การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นหน้าท่ีของสินคา้ดา้นร่างกายดา้นการเงินดา้นสังคมดา้นจิตใจและดา้นเวลามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1. ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั  
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 
3. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 
4. ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 
5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการ

รับรู้คุณภาพของสินคา้ดา้นความสวยงาม และ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงของสินคา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
และลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์แตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจยัน้ีสามารถระบุว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถบอกถึง

ระดบัความส าคญัในแต่ละปัจจยัว่าส่งผลกบัการตดัสินใจมากน้อยเพียงใด ซ่ึงในงานวิจยัน้ียงับอกถึงความส าคญัในดา้น
ต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถประยุกต์ใชใ้นธุรกิจการขายมงัคุดออนไลน์ไดด้งัน้ี ดา้น
แรกลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการแยกเจาะกลุ่มการโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คได ้ด้านท่ีสองเร่ือง
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานครนั้ นสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจขายมงัคุดออนไลน์ได้โดยเพ่ิมช่อง
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ทางการขายให้มากข้ึน ตกแต่งหนา้ร้านออนไลน์และรูปภาพท่ีลงให้มีความสวยงาม ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของทางร้านไดง่้ายข้ึน ดา้นท่ีสามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการตลาด นั้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครเช่นกนั และ สามารถประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจขาย
มงัคุดออนไลน์ได ้โดยการจดักิจกรรมและโปรโมชัน่ต่าง ๆ ในการขายเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดลูกคา้ รวมถึงการโฆษณาผ่านคน
ดงัในส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงร้านและความน่าเช่ือถือของร้าน ก็จะท าให้เพ่ิมโอกาสการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดผา่นช่องทางออนไลน์ไดม้ากยิ่งข้ึน ดา้นท่ีส่ีคือปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพของสินคา้ดา้นความสวยงาม ก็
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์เช่นกนั และสามารถประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจขายมงัคุดออนไลน์ได ้โดยคดัสรรมงัคุดท่ี
มีความสดใหม่ สีสวย ไม่มีรอยบุบหรือขีดข่วนให้กับลูกค้า จะท าให้เพ่ิมโอกาสการตัดสินใจซ้ือมงัคุดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ไดม้ากยิ่งข้ึน ดา้นสุดทา้ยปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงของสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมงัคุดออนไลน์ ใน
เร่ืองต่าง ๆ  หาก ชาวสวน และเจา้ของร้านคา้ขายมงัคุดผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถท าให้ความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน
นั้น ลดลง หรือ หายไปไดก้็จะสามารถเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์ เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอย่างได้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศยัวิธีการสังเกต 
การสนทนากลุ่ม  หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม และผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น อาจเป็นผลท าให้การเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างไม่ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคเพียงพอ จึงควรศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และความ
สอดคลอ้งในตนเองท่ีมีอิทพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบสมมติฐาน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพตราสินคา้และความสอดคลอ้งในตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกกบัความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการรับรู้ตรา
สินคา้ระดบัโลกไม่มีอิทธพลเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้ตรำสินค้ำระดับโลก, กำรรับรู้คุณภำพตรำสินค้ำ, ควำมสอดคล้องในตนเอง, ควำมจงรักภักดี
ของผู้บริโภค 
 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate the relationships among perceived brand globalness, perceived brand 
quality and self-congruity in the context of the effect on customer loyalty of Levi’s in Bangkok. This research is 
quantitative research by using questionnaires for collecting data. The data was collected from 384 Thai customers 
who live in Bangkok then the data was analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis. 
The research found that perceived brand quality and self-congruity are positively influenced on the effect of 
customer loyalty of Levi’s in Bangkok. However, the research found that perceived brand globalness no significant 
relationship on the effect of customer loyalty of Levi’s in Bangkok. 
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1. บทน า 
 

ในยุคปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้ระหว่างประเทศของตราสินคา้ต่าง ๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ไดจ้ ากดั
อยู่ในขอบเขตของประเทศใดประเทศหน่ึงแต่เป็นการแข่งขันกันข้ามทวีปแบบไร้ขอบเขต อันเน่ืองมาจาก
ความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจึงท าให้การขนส่งและการติดต่อส่ือสารท าไดง่้ายประเทศ
ต่างๆ จึงมีความเช่ือมโยงกนัไดง่้ายข้ึน ท าให้ตราสินคา้ในประเทศหน่ึงถูกน าเสนอขายไปยงัอีกประเทศหน่ึง    

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของเศรษฐกิจโลกในแง่ของการลงทุน การคา้ การจา้ง
งาน และถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์มีความส าคญัในหลายดา้น ปัจจุบนัมีตราสินคา้
ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายมากมายท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาดของไทยซ่ึงถือไดว้่าเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีน่าสนใจ โดย
จะเห็นไดจ้ากมูลค่าการน าเข้าและส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปี 
2562 มีมูลค่าการน าเขา้ 1,801.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.88 เทียบกบัปี 2561 ในขณะท่ีการส่งออกมีมูลค่า
อยู่ท่ี 2,566.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 3.78 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของสินคา้ประเภท
เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มในตลาดของไทย (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดยีนส์
เมืองไทยในช่วง 4-5 ปี เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเพราะคนไทยนิยมใส่ยีนส์อย่างต่อเน่ือง ผลส ารวจในปี 2019 พบว่าคน
ไทยมียีนส์เฉล่ีย 8-10 ตวัต่อคน (Cotton USA, 2018) จากท่ีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบนัตลาดยีนส์มี
มูลค่าถึง 22,000 ลา้นบาท (Euromonitor International, 2019) 

ตราสินคา้ Levi’s เป็นตราสินคา้ระดบัโลกท่ีมีต้นก าเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1853 ซ่ึงนบัว่า
เป็นตราสินคา้ท่ีมีประวติัมาอย่างยาวนาน มีคุณภาพมาตรฐานของเน้ือผา้และการออกแบบท่ีทนัสมยัจนท าให้ตรา
สินคา้ Levi’s เป็นท่ียอมรับและตอ้งการของผูบ้ริโภคจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงในประเทศไทย และถูกจดัอนัดบัตรา
สินคา้ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในโลกอยู่ในล าดบัท่ี 23 ของปี 2020 (Brand Finance Apparel 50, 2020) จากการจดัอนัดบัน้ี
จึงเป็นตวับ่งบอกว่า การเป็น “ตราสินคา้ระดบัโลก” มีความส าคญัในดา้นความมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท า
การตลาดไปยงัผูบ้ริโภคทัว่โลก ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ว่า Levi’s ยงัเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคจากทัว่โลก
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามตราสินคา้ Levi’s ในประเทศไทยไม่ไดมี้อตัราการเติบโตในตลาดมากท่ีสุด
ในประเทศไทยและยงัตอ้งอยู่ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง อนัเน่ืองมาจากมีตราสินคา้ใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนัในตลาด 
โดยเฉพาะกลุ่มยีนส์แบรนด์ไทยรวมไปถึงตราสินค้า Fast fashion ต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนาทั้ งในงานดีไซน์และ
นวตักรรมแฟชัน่ท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มยีนส์น าเข้า (Inter Brand) แต่มีราคาถูกกว่า ท าให้ Levi’s มีส่วนแบ่งการตลาด
ลดลงเทียบจากปี 2014 ในขณะท่ีตราสินค้า Fast Fashion อย่าง Uniqlo มีส่วนแบ่งการตลาดสูงข้ึนถึง 75%  
(Euromonitor International, 2019)  

กล่าวไดว้่าการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้เป็นส่ิงธุรกิจต่างก็มีเป้าหมายท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า เพราะเม่ือผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินค้าแล้ว จะท าให้ตราสินค้าอ่ืนเขา้มา
แข่งขนัไดย้ากเน่ืองจากตอ้งลงทุนสูงข้ึนในการเขา้สู่ตลาดเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราเดิมอยูแ่ลว้ (Aaker, 
2010 อา้งถึงใน ณัฎฐกร สระวาสี, 2560) ตราสินคา้ Levi’s ให้ความส าคญักบัการสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
เพ่ือท่ีจะช่วยเพ่ิมระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไดต่้อไปในอนาคต เพ่ือจะท าให้ Levi’s กลบัมาเป็นผูน้ าในตลาด
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ยีนส์เมืองไทยไดอี้กคร้ัง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธุรกิจประเภทเคร่ืองนุ่งห่มเช่นเดียวกบัตราสินค้า Levi’s สามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปสู่ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคในอนาคตและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดไดต่้อไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้ตราสินค้าระดับโลก (Perceived Brand Globalness) 

 
ตราสินคา้ระดบัโลก หมายถึง ตราสินคา้ท่ีไม่ไดมี้การท าการตลาดเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยงัมีการท าการตลาด

ในต่างประเทศดว้ย (Ozsomer and Altaras, 2008) ส่ิงท่ีท าให้ตราสินคา้ระดบัโลกมีความส าคญันั้น เน่ืองมาจากตรา
สินคา้ระดบัโลกมีการพฒันาและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ท ัว่ทุกมุมโลกไดอ้ย่างต่อเน่ือง เป็น
การสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภคว่าตราสินคา้นั้นมีคุณภาพเน่ืองจากเป็นตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคในระดบัตลาดโลก (Holt, Quelch and Taylor, 2004) ความเป็นตราสินคา้ระดบัโลกสัมพนัธ์ถึง
ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับการเข้าถึงและหาซ้ือได้ง่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดโลก โดยยึด
แนวความคิดท่ีว่าตราสินคา้ระดบัโลก คือตราสินคา้ท่ีท าการตลาดในหลายประเทศ (Steenkamp, Batra and Alden, 
2003) นอกจากน้ีในการศึกษาเปรียบเทียบแบรนด์ระดบัโลกและระดบัท้องถ่ิน พบว่าผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
ให้กบัตราสินคา้ระดบัโลกมากกว่าตราสินคา้ทอ้งถ่ินซ่ึงบ่งบอกถึงความไดเ้ปรียบของความเป็นสากลของตราสินค้า 
ดงันั้นความเป็นตราสินคา้ระดบัโลกจะเป็นส่วนส าคญัของผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีจะเป็นปฏิสมัพนัธ์ขั้นสุดทา้ยของ
สินคา้ ระหว่างการวางต าแหน่งตวัเองในระดบัสากลกบัการรับรู้ของลูกคา้ (Baek, Kim, Kim, D.H. and Byon, 2020) 

สรุปไดว้่า ตราสินคา้ระดบัโลกเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกั มีวางจ าหน่ายในหลายประเทศทัว่โลก และเป็นตรา
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคให้ความไวว้างใจในดา้นคุณภาพ ดงันั้นตราสินคา้ Levi’s เป็นหน่ึงในตราสินคา้ระดบัโลก  ซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าตวัแปรด้านการรับรู้ตราสินค้าระดบัโลกมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ แต่ยงัไม่พบว่ามี
การศึกษาถึงความมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค  

จากการทบทวนวรรณกรรมในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1: การรับรู้ตราสินค้าระดบัโลกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า Levi’s ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceived Brand Quality) 
 
การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived Brand Quality) หมายถึง การใชวิ้จารณญาณของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ 

หรือความเหนือกว่าและความแตกต่างของตราสินค้า (Akram and Merunka, 2011) ซ่ึงเกิดจากความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภคท่ีตั้งไว้ สินค้าจะมีคุณภาพสูงเม่ือคุณภาพท่ีได้รับตรงกับความต้องการท่ีคาดหวงัไว้โดยผู้บริโภคจะ
พิจารณาจากการใชง้านท่ีเหมาะสม ความคงทน ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ และมีความถ่ีใน
การเสียนอ้ยท่ีสุด (Antioned and Van Raaij, 1988 อา้งถึงใน ปรียานารถ หนูทอง, 2560) 
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กล่าวไดว้่า การรับรู้คุณภาพ คือ การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินว่าผลิตภณัฑ์ใดมีความเหนือกว่าและมีความเป็นเลิศกว่า
ผลิตภณัฑ์หน่ึง ซ่ึงการรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคนั้นมีความส าคญัต่อการท าการตลาด และเป็นส่ิงส าคญัในการวดั
คุณค่าตราสินคา้ ท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคของตราสินคา้นั้นไดแ้ละยงัมีผลต่อความเช่ือมัน่และ
ความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้นั้นๆ (Aaker, (1991); Zeithaml (1988) อา้งถึงใน เสาวภา พิณเขียว และ นภวรรณ 
ตนัติเวชกุล, 2017) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Yoo, Donthu and Lee (2000) ท่ีมองว่าการรับรู้คุณภาพตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของมูลค่าตราสินคา้ซ่ึงจะน าไปสู่การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง มากกว่าตราสินคา้คู่แข่งอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพตราสินค้ายงัเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู ้บริโภครับรู้คุณค่า 
(Perceived Value) ดว้ย กล่าวคือคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ (Customer-Perceived Value: CPV) คือความคาดหวงัทางด้าน
ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคมองหาจากการจ่ายเงินซ้ือสินคา้ (Total customer benefit) ทั้งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
การบริการ คนขาย หรือภาพลกัษณ์ ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผูบ้ริโภค (Total customer cost) คือการรับรู้ความ
คาดหวงัในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งเสียไป เพ่ือจะก่อให้เกิดการประเมิน การไดรั้บ การใช ้การท้ิง รวมไปถึงค่าใชจ่้ายท่ี
เป็นตวัเงิน เวลา แรงงาน และความเส่ียง  

ดงันั้นการรับรู้คุณภาพตราสินค้า จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ของตราสินค้าซ่ึงจะมีส่วนในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด (Tsiotsou, 2005) และคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ถือเป็นปัจจัยหลกัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคและเป็นรากฐานของความส าเร็จในระยะยาวของ
ผลิตภณัฑ์ (Mitra & Golder, 2006) สรุปไดว้่าการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพทุกอย่างของผลิตภณัฑ์หรือบริการจน
เกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากตราสินค้า ส่งผลให้
การตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไปเป็นเร่ืองท่ีง่าย และผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายในระดบัราคาท่ีสูงข้ึน  ดงันั้นหากผูบ้ริโภค
เช่ือว่าผลิตภณัฑ์ของเราดีท่ีสุด ไม่ว่าจะใช้มาตรการใดก็ตามหรือถูกวิจารณ์อย่างไร ผูบ้ริโภคก็จะยงัเช่ือมัน่ใน
ผลิตภณัฑข์องเรา 

จากการทบทวนวรรณกรรมในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 2: การรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีความสอดคล้องในตนเอง (Self-Congruity) 
 
ความสอดคลอ้งในตนเอง (Self-congruity) หมายถึง ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคท่ีสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ

ผูใ้ชต้ราสินคา้ (Brand-user Image) รวมถึงการเปรียบเทียบความคลา้ยกนัระหว่างตวัผูบ้ริโภคและตราสินคา้ ซ่ึง
ความสอดคล้องในตนเองถือเป็นส่ิงสาคญัท่ีช่วยสร้างความเข้าใจในภาพลกัษณ์ท่ีตราสินค้าต้องการส่ือสาร 
(Parker, 2005 อา้งถึงใน ชนินนัท ์ทิพยธ์ญัญา, 2559) 

นอกจากน้ีความสอดคลอ้งในตนเอง ยงัเป็นกระบวนการในการแสดงออกถึงการเปรียบเทียบตนเองกบัวตัถุ
อ่ืนๆ ในลกัษณะของการเหมือนหรือต่างกนัระหว่างภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคกบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ทฤษฎี
ความสอดคลอ้งในตนเองนั้นแสดงให้เห็นว่าว่าผูบ้ริโภคมกัใชค้วามหมายของตราสินคา้ในการแสดงออกถึงตวัตน
ของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีดีต่อตนเอง กล่าวได้ว่าผลิตภณัฑ์และตราสินค้านั้นท าหน้าท่ีเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Sirgy, 1986 อา้งถึงใน Parker, 2005) และผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้หรือ
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แบรนด์ท่ีมีภาพลกัษณ์สอดคลอ้งตรงกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Dolich, 1996; Graeff, 1997; Sirgy, 1982; Stern, 
1977 อา้งถึงใน ณัฐพล อสัสะรัตน์, 2552) ถา้ความสอดคลอ้งในตนเองสูงหมายความว่าผูบ้ริโภครับรู้ว่าตราสินคา้
นั้นมีความใกลเ้คียงกบัภาพลกัษณ์ของตนมากและผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะซ้ือตราสินคา้นั้น ๆ ดว้ยเช่นกนั หากมองว่า
ตราสินคา้นั้นมีความเหมาะสมกบัตนเอง (Liu, Li, Mizersi and Soh, 2012) เช่นเดียวกบั Parker (2005) ท่ีกว่าวว่า 
ความสอดคลอ้งกนัในตนเองสูงจะเกิดข้ึนเม่ือการรับรู้ของผลิตภณัฑห์รือภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ตรงกบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของตนเองและความสอดคลอ้งในตนเองต ่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีความไม่ตรงกนัระหว่างผลิตภณัฑแ์ละ หรือ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑก์บัภาพลกัษณ์ของตนเอง ความสอดคลอ้งกนัในตวัเองจึงเป็นการเปรียบเทียบท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดร้ะหว่างส่ิงต่าง ๆ เช่นร้านคา้และตราสินคา้  

กล่าวได้ว่าการบริโภคของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการให้ความหมายต่อตนเองมากข้ึน 
ผูบ้ริโภคจึงมกัแสดงความสอดคลอ้งระหว่างตวัผูบ้ริโภคและสินค้าท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคลอ้งทางความคิดระหว่างคุณลกัษณะของสินคา้และภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง
และความสอดคลอ้งในตนเองถือว่ามีความส าคญัต่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพราะถา้หากการ
บริโภคสินคา้และบริการสามารถสะทอ้นตวัตนของผูบ้ริโภคได ้ท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ตดัสินใจท่ีจะเลือกสินคา้
ท่ีสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตนเองเป็นอนัดบัแรก (Solomon, 2011; Aaker, 1996; Sirgy et al., 1997 อา้งถึงใน 
สวียา นุชพิทกัษ,์ 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bhattacharya and Sen (2003) ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคมีแนวโน้ม
ท่ีจะคน้หาตราสินคา้ท่ีตนเองสนใจมากข้ึน เม่ือตราสินคา้นั้นตรงกบัความรู้สึกของตวัเองก็ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
แสดงออกไดถึ้งความรู้สึกของตนเองอยา่งเต็มท่ีและแทจ้ริงมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ Sirgy, Lee, Johar 
and Tidwell (2008) ท่ีพบว่า การจัดกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกับกิจกรรมท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงความสอดคลอ้งกนัระหว่างภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้นั้น ซ่ึง
ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้   

จากการทบทวนวรรณกรรมในดา้นความสอดคลอ้งในตนเอง ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 3: ความสอดคล้องในตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า Levi’s ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีความจงรักภักดีของผู้บริโภค (Customer Loyalty) 

 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการซ ้ า อนัเกิดจากความพึงพอใจท่ี

มีต่อสินคา้หรือบริการนั้น และมีความผูกพนักบัตราสินคา้จนเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า โดยท่ีไม่มีการคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัตราสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ (Oliver, 1999 อา้งถึงใน ธนสน เลิศชูโต, 2558) ในขณะท่ี วิทวสั รุ่งเรืองผล 
(2019) อธิบายไวว้่า ความภกัดีคือความรัก ความผกูพนั ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้และแสดงออกดว้ยการซ้ือซ ้ าหรือ
เป็นลูกคา้ประจ า โดยใชต้วัวดั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ การแนะน า (Refer) การบอกต่อ (Review) และการซ้ือซ ้ า (Repurchase) 
นัน่คือหากผูบ้ริโภคยิ่งแนะน าปากต่อปาก และซ้ือซ ้ ามากยอ่มแสดงถึงความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้นั้นมากตาม 

Oliver (1999) ไดแ้บ่งความภกัดีต่อตราสินคา้เป็น 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ขั้นการรับรู้ (Cognitive Loyalty) : ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตราสินค้า มีขอ้มูล และมีความรู้

ความเขา้ใจถึงคุณประโยชน์ของตราสินคา้ 
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2) ขั้นความรู้สึก (Affective Loyalty) : ความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้นั้น เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
3) ขั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ (Conative Loyalty) : ผูบ้ริโภคจะแสดงออกดา้นการกระท าท่ีมีต่อตราสินคา้ 

เช่น มีการทดลอง มีความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 
4) ขั้นแสดงพฤติกรรม (Action Loyalty) : เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกถึงความตอ้งการกลบัไปซ้ือผลิตภณัฑ์

อีกคร้ัง หรือพฤติกรรมซ้ือซ ้ านัน่เอง 
ในเชิงพฤติกรรม Aaker (1991) อธิบายว่าความจงรักภักดีต่อตราสินค้าควรวดัจากจ านวนตราสินค้าท่ีซ้ือ 

เปอร์เซ็นต์การซ้ือ และความตั้งใจซ้ือในอนาคต ถา้ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีเขาจะซ้ืออย่างต่อเน่ืองแมว้่าตรา
สินคา้จะท าการปรับเปล่ียนคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือเพ่ิมราคา และยงัไดอ้ธิบายถึงระดบัของความภกัดีต่อตรา
สินคา้ แบ่งออกได ้5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) ระดบัไม่มีความภกัดี (No Brand Loyalty) คือผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีอาจมอง
หาความหลากหลายอยูต่ลอดเวลาหรือความไวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาและซ้ือสินคา้ทนัทีเม่ือมีการลดราคา 

2) ระดบัพึงพอใจหรือซ้ือจนเคยชินเป็นนิสยั (Satisfied/Habitual Buyer) คือผูบ้ริโภคท่ีมกัจะซ้ือจะซ้ือต่อไปโดย
ไม่มองหาตราสินคา้อ่ืน อนัเน่ืองมาจากความพึงพอใจและซ้ือจนเคยชินเป็นนิสยั 

3) ระดบัพึงพอใจ (Satisfied Buyer) คือผูบ้ริโภคท่ีไม่เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนเป็นตราสินคา้อ่ืนทดแทนเน่ืองจากการ
เปล่ียนตน้ทุนในดา้นเวลาเงินและความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ  

4) ระดบัช่ืนชอบตราสินคา้ (Likes the Brand) คือระดบัท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบตราสินคา้เน่ืองจาก   ความผกูพนัทาง
อารมณ์ความรู้สึกโดยไม่รู้ตวัว่าเพราะอะไรถึงช่ืนชอบ ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีความเป็นมิตรกบัตราสินคา้บนพ้ืนฐาน
ของความสมัพนัธ์ระยะยาวในเชิงบวกและมีความภกัดีในอนัดบัตน้ ๆ 

5) ระดบัมุ่งมัน่และยึดติดกับตราสินค้า (Committed Buyer) คือะระดบัสูงสุดท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือตราสินค้านั้น
ต่อไปโดยไม่ค านึงถึงราคาหรือเปล่ียนแปลงเน่ืองจากพวกเขามีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัการครอบครองหรือใชต้รา
สินคา้นั้น และมีความภาคภูมิใจในตราสินคา้มากกว่าผูบ้ริโภคระดบัอ่ืน 

ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินค้าใดแลว้ จะท าให้ตราสินคา้อ่ืนๆ ต้องใช้ความพยายามในการ
แข่งขนัและการลงทุนท่ีสูงข้ึน เพ่ือเขา้สู่ตลาดและดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีตราสินคา้เดิม
อยูแ่ลว้ นอกจากน้ี การรักษาผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีไวถื้อเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีการใช้
จ่ายเพ่ิมมากข้ึนและคงความเป็นลูกคา้ให้กบัตราสินคา้นั้นยาวนานข้ึน จากผลการวิจยัพบว่า ตน้ทุนของบริษทัใน
การรักษาลูกคา้เดิมไว ้ถูกกว่าตน้ทุนในการหาลูกคา้ใหม่ถึง 5 เท่า (Aaker, 2010; Kotler and Armstrong, 2016 อา้ง
ถึงใน ณฎัฐกร สระวาสี, 2560)  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
                                       ตวัแปรต้น                                                                               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
   
 
 
 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบอิทธพลของตวัตวัแปรอิสระ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การเก็บแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน จากการค านวณขนาดตวัอย่าง
จากสูตรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran (1953) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยเร่ิมจาก 1.) การเลือกกรอบการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Frame) จากสถานท่ีห้างสรรพสินคา้ท่ีมีผลิตภณัฑ์
ของตราสินคา้ Levi’s วางจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ดว้ยวิธีการจบัสลาก เพ่ือสุ่มเลือก 3 สถานท่ีเพ่ือเป็นตวัแทนท่ีจะใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ไอคอนสยาม 
และเซ็นทรัล เวิลด ์โดยเก็บแบบสอบถามสถานท่ีละ 128 ชุด 3.) การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผูก้รอกแบบสอบถามด้วยตนเองและค าถามทั้งหมดเป็นลกัษณะปลายปิด (Closed-ended 
Question) ใชม้าตรวดัเรียงบญัญติั (Ordinal Scale) และมาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) ส าหรับขอ้ค าถามดา้น
ประชากรศาสตร์ จ านวน  5 ข้อ และด้านพฤติกรรม จ านวน 5 ข้อ และใช้มาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ส าหรับขอ้ค าถามด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้าระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ความสอดคลอ้งในตนเอง 
และความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค จ านวน 20 ขอ้ 
 
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

1.การรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก 
(Perceived Brand Globalness) 
2. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 
(Perceived Brand Quality) 
3.ความสอดคลอ้งในตวัเอง 
(Self-Congruity) 

ความจงรักภกัดีของ
ผู้บริโภค 

(Customer Loyalty) 
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1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย น ามา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชส้ าหรับแปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Method) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ของตวัแปรต้นท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 
      

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
สรุปผลการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการน าไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

จ านวน 40 ชุด และน ามาค านวนหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในตวั
แปรทุกตวัพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิมากกว่า 0.7 ทุกตวั ซ่ึงสรุปไดว้่าค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ (ชุติภาส อุดมสุด, 2560) 

  
4.2 ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จ านวน 197 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท/เดือน โดยในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาผูต้อบแบบสอบถามเคยซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้ 
Levi’s จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือนึกถึงกางเกงยีนส์จะนึกถึงตราสินคา้ Levi’s เป็นอนัดบัแรกจ านวน 
377 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 เม่ือนึกถึงเส้ือยีนส์จะนึกถึงตราสินคา้ Levi’s เป็นอนัดบัแรก จ านวน 372 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.90 มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้ Levi’s 3 เดือน/คร้ัง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ
มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 2,001 – 4,000 บาท/คร้ัง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2  

สรุปผลการศึกษาจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และความสอดคลอ้งในตนเอง ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมีค่าเฉล่ีย 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 4.22 รองลงมาคือด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้าอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
ค่าเฉล่ีย 4.21 และดา้นความสอดคลอ้งในตนเองอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 4.07 ตามล าดบั 

 

4.3 ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ตราสินคา้ระกบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

และความสอดคลอ้งในตนเองท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ตวัแปรตน้ B S.E. β t Tolerance VIF 
(Constant) .888 .212  4.184*   

การรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก (X1) -.162 .054 -.140 -2.999* .630 1.587 
การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (X2) .436 .059 .395 7.346* .476 2.102 
ความสอดคลอ้งในตนเอง ((X3) .503 .052 .451 9.635* .629 1.589 

     R = .691, R2 = .477, Adj R2 = .473, SE = .349, F = 115.478, Sig. = 0.000*, P<0.05  
 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์หารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรทั้ง 3 ดา้น พบว่าตวั

แปรตน้ทั้ง 3 ตวั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก (Beta = -0.140, Sig 
= 0.003) ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Beta = 0.395, Sig = 0.000) และความสอดคลอ้งในตนเอง (Beta = 0.451, Sig = 
0.000)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 สามารถน ามาเขียนในรูปแบบสมการไดด้งัต่อไปน้ี  
 Y = .888 -.162 (X1) + 0.436 (X2) + 0.503 (X3) 
 Y = .888 -.162 (การรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลก) + 0.436 (การรับรู้คุณภาพตราสินคา้) + .503 (ความสอดคลอ้งใน
ตนเอง) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 อภิปรายผล     
 

การศึกษาการรับรู้ตราสินค้าระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และความสอดคลอ้งในตนเอง ท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผล
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้3 สมมติฐานไดด้งัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณภาพตราสินค้าระดบัโลก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ 
Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่า Beta = -0.140 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ตราสินคา้ระดบั
โลกส่งมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรง
ขา้มจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือหากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลกเพ่ิมข้ึน ก็ไม่ไดท้  าให้
ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ Levi’s เพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวภา พิณเขียว และ นภวรรณ 
ตนัติเวชกุล (2017) ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ความเป็นตราสินคา้ระดบัโลกมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการรับรู้คุณภาพตราสินคา้
และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นจะเห็นไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการรับรู้ตราสินคา้
ระดบัโลกมีอิทธิพลเชิงบวกในมิติของการตั้งใจซ้ือสินคา้ แต่จากการศึกษาในมิติของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
กลบัพบว่าการรับรู้ตราสินคา้ระดบัโลกไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตราสินค้า Levi’s ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตรา
สินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุดารักษ ์วงษเ์จริญ (2556) พบว่าคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร Blackmore และความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 3 ความสอดคลอ้งในตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตราสินค้า Levi’s ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความสอดคลอ้งในตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตรา
สินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติภาส อุดมสุต (2561) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการตอ้งการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีจะช่วยส่งเสริมสถานะของตนเอง จะเลือกแบรนดเ์ส้ือผา้ท่ีมีภาพลกัษณ์สอดคลอ้งกนักบัภาพลกัษณ์ของตน 
เพราะเลง็เห็นว่าจะช่วยในการแสดงถึงเอกลกัษณ์ท่ีตนเองปรารถนาให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ออกมาได ้ เช่น ในการมองว่า
เป็นคนท่ีหรูหรา เป็นคนท่ีชาญฉลาด หรือ เป็นคนท่ีทนัสมยั เป็นตน้  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

1. การใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ทั้งดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพตราสินคา้ และความสอดคลอ้งในตนเอง 
เน่ืองจากผลวิจยัพบว่าตวัแปรดงัท่ีกล่าวมามีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ดงันั้นจึงควรส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ความเป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ดว้ยการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคผา่นการ
โฆษณาท่ีเนน้การน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ Levi’s ควบคู่ไปกบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือช่วย
ตอกย  ้ าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทับใจต่อตราสินค้า ส่วนในด้านความสอดคล้องในตนเองผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญักบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์ โดดเด่น ให้มีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค รวมถึง
การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในการแสดงออกถึงความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

2. การเพ่ิมกลยุทธ์ด้านความจงรักภกัดีให้ผูบ้ริโภคท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า Levi’s อยู่แล้วมีความ
จงรักภกัดีมากยิ่งข้ึน โดยการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความผูกพนัในตวัสินคา้ เช่น เกิดความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของตรา
สินคา้และยอมจ่ายเงินซ้ือสินค้าในราคาปกติ เช่น การเพ่ิมร้านค้าให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงสินค้าไดง่้ายข้ึน การรับฟัง
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคและการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ  
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ Levi’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ดงันั้นผูท่ี้สนใจควรศึกษาและเปรียบเทียบกบัตราสินคา้ระดบัโลกอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เช่น 
Uniqlo และ Zara เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสองตราสินคา้ เพ่ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรวมถึงผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัสามารถสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดใน
อนาคตให้เหมาะสมกบัตราสินคา้นั้น  

2. นกัวิจยั นกัวิชาการ หรือผูท่ี้สนใจควรศึกษาปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ หลายตวัแปร เช่น ดา้นทศันคติ ดา้น
ความพึงพอใจ และดา้นแฟชัน่ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและเพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

3. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1925 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

บรรณานุกรม 

 
ชนินนัท ์ทิพยธ์ญัญา. (2559). ความสอดคลอ้งในตนเอง คุณภาพของสินคา้และบริการ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ

การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบรนดย์นิูโคล่ (Uniqlo) ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ชุติภาส อุดมสุต. (2560). การศึกษาทศันคติของกลุ่มชายรักชาย (เกย)์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้ แบรนดเ์นมเพ่ือ
การส่งเสริมสถานะทางสงัคม. การศึกษาคน้ควา้อิสระ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณฎัฐกร สระวาสี. (2560). ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจตราสินคา้ต่อความ
ภกัดีราสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ามะพร้าว 100%. การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ณฐัพล อสัสะรัตน์. (2552). วรรณกรรมปริทศัน์เก่ียวกบับุคลิกภาพของแบรนด.์ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน์ ปีท่ี 31 
ฉ.121 ก.ค.-ก.ย. 52  

ธนสน เลิศชูโต. (2560). อิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ดา้นคุณภาพ คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นราคา และคุณภาพการให้บริการต่อ
ความพึงพอใจ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ การกลบัมารับประทานซ ้ าและการบอกต่อของลกูคา้ร้าน Sweet 
Addict. การศึกษาคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

ปรียานารถ หนูทอง. (2560). ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใชบ้ริการท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทวสั รุ่งเรืองผล. (2019). เส้นทางสู่ความภกัดี From Customer Journey to Brand Loyalty (Online) 
https://marketeeronline.co/archives/91075, 9 ตุลาคม 2563 

สุดารักษ ์วงษเ์จริญ. (2556). คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Blackmore:   
การคน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ. (2563). สถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย เดือนกรกฎาคม 
2563. (Online) https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.2056.3.0.html, 9 ตุลาคม 2563 

สวียา นุชพิทกัษ.์ (2555). ความสอดคลอ้งระหว่างแนวคิดเก่ียวกบัตนเองและบุคลิกภาพตราสินคา้ต่อการ
ตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค. วารสารการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 2555 

เสาวภา พิณเขียว และ นภวรรณ ตนัติเวชกุล. (2017). การส่ือสารความเป็นตราสินคา้ระดบัโลกของตราสินคา้
ระดบัโลกและตราสินคา้ทอ้งถ่ินในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  
ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press: New York. 
Akram, A., Merunka, D and Akram M.S.(2011).Perceived brand globalness in emerging markets and the 

moderating role of consumer ethnocentrism. International Journal of Emerging Markets 6(4) pp. 291-
303 

Baek, W. Kim, K. Kim, D.H. and Byon, K. (2020). The Impacts of the Perceived Golf Course Brand Globalness 
on Customer Loyalty through Multidimensional Perceived Values. 

https://marketeeronline.co/archives/91075
https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.2056.3.0.html


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1926 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Bhattacharya, C. and Sen, S. (2003). Consumer company identification: a framework for understanding   
consumers’ relationships with brands. The Journal of Marketing, Vol. 67 No. 2, pp. 76-88. 

Brand Finance Apparel 50. (2020). Top 50 most valuable apparel brand 1-50 (Online).  
https://brandirectory.com/rankings/apparel/2020, October 27, 2020 

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc. 
Cotton USA. (2018). Global Lifestyle Monitor: Thailand (Online). https://lifestylemonitor.cottoninc.com/global-

lifestyle-monitor-thailand/, October 16, 2020 
Euromonitor International. (2019). Jeans in Thailand (Online). 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.utcc.ac.th, October 16, 2020 
Holt, D.B., Quelch, J.A. and Taylor, E.L. (2004). How Global Brand Compete. Harvard Business Review, 

September 
Kotler and Keller. (2016). Marketing Management. Global Edition 
Liu, F., Li, J., Mizerski, D. and Soh, H. (2012). Self-congruity, brand attitude, and brand  loyalty: a study on 

luxury brands. European Journal of Marketing, Vol. 46 No. 7/8, pp. 922-937 
Mitra, D. and Golder, P. N. (2006). How does objective quality affect perceived quality? Short-term effects, 

long-term effects, and asymmetries. Marketing Science, 25(3), 230-247. 
Oliver, R. (1999). Whence consumer loyalty?  The Journal of Marketing Vol.63 (Special Issue 1999), 33-44.  
Ozsomer, A. and Altaras, S. (2008). Global Brand Purchase Likelihood: A Critical Synthesis and an Integrated 

Conceptual Framework. Journal of International Marketing 2008, American Marketing Association 
Vol. 16, No. 4, 2008, pp.1-28 

Parker, B.T. (2005). This Brand’s for me: Brand personality and user imagery based self-congruity. Unpublished 
doctoral dissertation, University of Florida, USA. 

Sirgy, M.J., Lee, D.J., Johar, J.S. and Tidwell, J. (2008). Effect of self-congruity with sponsorship on brand 
loyalty. Journal of Business Research 61 (2008) 1091-1097  

Steenkamp, J-B.EM., Batra, R., and Alden D.L. (2003). How perceived brand globalness create brand value. 
Journal of International Business Studies  

Tsiotsou, R. (2005). Perceived Quality Levels and their Relation to Involvement, Satisfaction and Purchase 
Intentions. Marketing Bulletin, 16, Research Note 4. 

Yoo, B. Donthu, N. and Lee, S. (2000). An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity. 
Journal of the Academy of Marketing Science 28; 195. 

 

https://brandirectory.com/rankings/apparel/2020
https://lifestylemonitor.cottoninc.com/global-lifestyle-monitor-thailand/
https://lifestylemonitor.cottoninc.com/global-lifestyle-monitor-thailand/
http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.utcc.ac.th/


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1927 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การศึกษาคุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อการกลบัมาใช้ซ ้า  
ที่ศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร สาขาหลกัส่ี 

Involvement of satisfaction and service quality for customer revisit at Toyota 
Mahanakorn center service, Laksi branch  

 

ภิญญดา ห่อทองค า1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 

Pinyada Horthongkham and Supasan Preedawiphat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหา
นครสาขาหลกัส่ี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งมีต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า เพ่ือศึกษาคุณภาพในการให้บริการ ท่ีมีผลการ
กลบัมาใชบ้ริการท่ีซ ้ า เพ่ือศึกษาการกลบัมาใช้บริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยต้ามหานคร สาขาหลกัส่ี ไดท้  าการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยท าการสุ่มตวัอย่างจากการเก็บแบบจ านวน 420 คน และท าการสมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีน ารถมา
เขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี จ านวน 5คน ผลสรุปจากการวิเคราะห์ทั้งแบบสอบถาม 
และบทสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบหาค่า (t-test) หาค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVAและ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาขอ้สรุปและอภิปรายผล 

 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, คุณภำพในกำรให้บริกำร, กำรกลับมำใช้ซ ำ้.   
 

Abstract 
In research about Involvement of satisfaction and service quality for customer revisit at Toyota Mahanakorn center 
service, Laksi branch, this research has purpose for learning re-purchase service of customer behavior, by gather 
information survey from customer’s around 420 people and specify 5 person from survey for interview  to test for 
t-test, one way variance, one way ANOVA, and multiple regression analysis. 
 

Keywords: Consumer Behavior, service quality, Repurchase. 
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โครงการรถยนตค์นัแรก ซ่ึง เป็นการยกเวน้ภาษีให้กบัผูท่ี้ซ้ือรถยนตค์นัแรก สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ดว้ยสาเหตุ
น้ีส่งผล ให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ดงัตารางท่ี 1.1 อยา่งไรก็ตาม
อุตสาหกรรมน้ีได้มีการชะลอตวัลงในช่วงปี พ.ศ.2561-2562 จากสถานการณ์ การเมืองท่ีไม่สงบ และสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศท่ีซบเซาลง ส่งผลให้ยอดจ านวนปัญหารถยนต์ท่ีเข้า รับบริการ ศูนย์บริการโตโยต้า ทัว่
ประเทศ มีปริมาณท่ีลดลง ซ่ึงบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์
โตโยตา้ ให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายในการจดัจ าหน่ายรถยนต์โตโยตา้ และเปิดศูนยบ์ริการโตโยตา้ ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งสิน 
147 ผูแ้ทน จ าหน่าย 445 ศูนยบ์ริการโตโยตา้ โดยเพ่ิมข้ึนจากปลายปี พ.ศ.2559 ท่ีมีเพียง 394 ศูนยบ์ริการ โตโยตา้ 
โดยมีจ านวนเพ่ิมข้ึนถึง 51 ศูนยบ์ริการโตโยตา้   ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่ง
การตลาด ระหว่างตวัแทนจ าหน่ายดว้ยกนั และซ่ึงจากเดิมโตโยตา้ซ่ึงเคยมีฐานลูกคา้ท่ีเยอะ ตอนน้ีก็ลดลงเพราะ
ขอ้มูลในส่วนของดา้นการสนบัสนุนไม่เพียงพอ และหาลูกคา้ไม่กลบัมาเขา้ใชบ้ริการซ ้ าและไม่ทราบสาเหตุว่าเกิด
จากอะไรมีผลท าให้ลูกคา้ลดลงเร่ือยๆ ในการศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ า ซ่ึงหาก
ปัญหาน้ีไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลกระทบต่อรายไดข้องศูนย์บริการอุตสหกรรมรถยนต์ ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี โดยท าการศึกษา 

1. ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี 
3. เพ่ือศึกษาคุณภาพในการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี 
ผลจากการศึกษาวิจยั ท าให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้รับบริการ 

และความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ า ของผูใ้ชบ้ริการศูนยโ์ตโยตา้มหานคร 
สาขาหลกัส่ี โดยทั้ง 3 วตัถุประสงคน้ี์ผูวิ้จยัคาดว่าจะน ามาแกปั้ญหา และปรับปรุงในเร่ืองของการให้บริการ น ามา
ซ่ึงในเร่ืองของความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร 
สาขาหลกัส่ี และจากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีผา่นมาผูวิ้จยัไดท้ราบถึงปัญหาของการเขา้รับบริการท่ีศูนยโ์ตโยตา้ ท า
ให้ส่งผลต่อการกลบัมาเขา้รับบริการไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ พฤติกรรม คุณภาพในการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อการ
กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ ทั้งน้ีผูวิ้จยัสามารถน าความรู้และปัญหาจากการท าวิจยัคร้ังน้ีน าไปพฒันา
ต่อยอดในการบริหารงานในองคก์ร เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ลูกคา้ท่ีน ารถมาเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ม
หานคร สาขาหลกัส่ีได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)   

 
จากแนวคิดของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ให้ ทราบถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคโดยใชค้ าถามช่วยในการ
วิเคราะห์เพ่ือคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (How is the Target Market?) หนา้ท่ีของนกัการตลาดคือจะตอ้ง หาว่าใครมีแนวโนม้ท่ี
จะเป็นกลุ่มลูกคา้ของเรา และกลุ่มลูกคา้ของเรามีลกัษณะอยา่งไร เพราะใน ตลาดมีผูบ้ริโภคอยูเ่ป็นจ านวนมากแต่
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ทุกคนในตลาดไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจทั้งหมด นอกจากน้ีนกัการตลาดจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการเขา้รับบริการและการใชข้องกลุ่มลูกคา้ว่าพวกเขามี พฤติกรรมในการเขา้รับบริการอยา่งไร  

2. ตลาดซ้ืออะไร (What Does the Market Buy?) นกัการตลาดตอ้งทราบถึงความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ส่ิง
ท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากการเขา้รับบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

3. ท าไมจึงซ้ือ (Why Does the Market Buy?) นกัการตลาดตอ้ง พิจารณาวตัถุประสงค์ใน การซ้ือหรือการเขา้
รับบริกรของลูกคา้เพ่ือน ามาใชใ้นการปรับปรุง รักษาลกัษณะ และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการเพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือการเขา้รับบริการของธุรกิจ เช่น ลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้หรือการเขา้รับ
บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมการเขา้รับ
บริการจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ได ้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือ พฤติกรรมการ
เขา้รับบริการเกิดจากปัจจยัใดมากท่ีสุด 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?) ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือการเขา้รับบริการ
ของลูกคา้ อาจมีบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ เขา้รับบริการ ผูท่ี้ซ้ือสินคา้อาจ
ไม่ใช่ผูท่ี้ใชสิ้นคา้หรือเขา้รับบริการนั้นโดยตรง ในบางคร้ังผูซ้ื้อหรือผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่มีความรู้ จึงตอ้งอาศยัผูรู้้เขา้
มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือเขา้รับบริการ 

5. ซ้ือเม่ือใด (When Does the Market Buy?) นักการตลาดจะต้องทราบถึงโอกาสในการ  ซ้ือหรือการเข้ารับ
บริการของลูกคา้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการท่ีเพียงพอ และเตรียมแผนส่งเสริมการตลาด ในช่วงท่ี
เหมาะสม เช่น สินคา้และการบริการท่ีมีความตอ้งการมากในบางฤดู 

6. ซ้ือท่ีไหน (Where Does the Market Buy?) นกัการตลาดจะตอ้งทราบถึงแหล่งท่ีลูกคา้ สะดวกท่ีจะซ้ือสินคา้
หรือสะดวกในการเขา้รับบริการ เช่น ศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ เป็นตน้  

7. ซ้ืออย่างไร (How Does the Market Buy?) นกัการตลาดจะตอ้งทราบถึงขั้นตอนในการ ซ้ือของลูกคา้ว่าเป็น
อย่างไร เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล เพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหา การประเมินทางเลือกการตดัสินใจ
ซ้ือหรือเขา้รับบริการ และพฤติกรรมของลูกคา้ภายหลงัจากการซ้ือสินคา้หรือเขา้รับบริการ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วย
ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกบั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ 

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความเก่ียขอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นส่งผล
ต่อการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยต้า ซ่ึงผูวิ้จยัสามารถน าทฤษฎีมาปรับปรุงและพฒันาต่อยอดในการ
บริหารงานในองคก์รให้มีประมีสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎี คุณภาพและการใ ห้บริการ  SERVQUAL (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 
พนมวรรณ ธีระพิบูลย ์2558) 
 

SERVQUAL คือ คุณภาพการบริการทั้ง 5ดา้นของธุรกิจ โดยแต่ละดา้นของ Servqual หรือ Service Quality คือ 
คุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ไดจ้ากการเขา้รับบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตดัสิน หลงัจากเขา้รับบริการ
ดว้ยการน าส่ิงท่ีเขา้รับบริการ ไปเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีคาดหวงัก่อนเขา้รับบริการ 

SERVQUAL หรือ Service Quality คือแนวคิดในการพฒันา “ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการบริการ” ให้เหนือความ
คาดหวงัของลูกคา้ เพ่ือท าให้ลูกคา้พึงพอใจในบริการ ดว้ยคุณภาพบริการ 5ดา้น ดงัน้ี  
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1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและ
สัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้
ให้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ไดช้ดัเจน
ข้ึน  

2. ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บั
ผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ
บริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความ
ไวว้างใจได ้ 

3. การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และ
ไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการให้บริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  

4. การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกับ
ผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และให้ความมัน่ใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  

5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน   

จากทฤษฎีคุณภาพและการให้บริการ SERVQUAL มีความเก่ียขอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาว่า คุณภาพ
และการให้บริการ SERVQUAL นั้นส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ ซ่ึงผูวิ้จยัสามารถน าทฤษฎี
มาปรับปรุงและพฒันาต่อยอดในการบริหารงานในองคก์รให้มีประมีสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการร้องเรียนของลูกค้า Customer Complaints  

 
Exit-Voice Theory  (Hirschman 1970 ตวงพร พ่ึงจิตร 2557) อธิบายว่า การร้องเรียนของลูกคา้จะเกิดข้ึนเม่ือ

ลูกคา้ไม่พึงพอใจในสินคา้หรือบริการ พฤติกรรมท่ีลูกคา้จะแสดงออกมี 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ การร้องเรียน
ไปยงับริษทัผูข้ายสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวเป็นกลุ่มท่ีบริษทัยงัมีโอกาสจะรักษาไวไ้ดข้ณะท่ี
อีกแนวทางหน่ึงคือ การเปล่ียนไปใชสิ้นคา้หรือบริการของ คู่แข่ง ในทางตรงกนัขา้ม หากลูกคา้มีความพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการ ก็จะสะทอ้นออกมาใน ลกัษณะของความจงรักภกัดีในสินคา้ หรือบริษทั ซ่ึงปัจจยัตวัหลงัจะถือ
ว่าเป็นตวัแทน (Proxy) ของ ก าไรของบริษทันัน่เอง เก็บขอ้มูลในเร่ืองการร้องเรียนจะสอบถามถึง จ านวนคร้ังท่ีมี
การร้องเรียนทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในขณะท่ีปัจจยัเก่ียวกบั ความจงรักภกัดีในสินคา้หรือ
บริการ จะสอบถามใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ การซ้ือซ ้ า (Repurchase Likelihood) และการยอมรับไดใ้นการเปล่ียนแปลง
ของราคา (Price Tolerance) และยงัแบ่งสาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้เกิดขอ้ร้องเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. สาเหตุมาจากพนกังานผูใ้ห้บริการ  2. สาเหตุมาจากตวัสินคา้/บริการ  3. สาเหตุมาจากตวัลูกคา้ 4. สาเหตุมา
จากปัจจยัอ่ืน ๆ  
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ทั้งน้ีจากทฤษฎีการร้องเรียนของลูกคา้ มีความเก่ียขอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาการร้องเรียนของลูกคา้
นั้นส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองของการคอมเพลนของลูกคา้ท่ีมี
ผลต่อการน ารถมาเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้  
2.4. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการซ ้า (Repurchase)  

 
การกลบัมาใชซ้ ้ า (Repurchase) หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการประสบการณ์ในการใช ้บริการแลว้เกิดความพึง

พอใจท่ีรับการเอาใจใส่จากผูใ้ห้บริการ รวมถึงความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมี ต่อการบริการ (Taylor and Baker, 
1994 รัสสิญา ศุภธนโชติพงศ, 2562) และส่งผลให้ทศันคติเป็นไปในทิศทางบวกซ่ึงจะส่งผลให้ ผูใ้ชบ้ริการกลบัมา
ใชบ้ริการอีกคร้ังในอนาคต (Oliver, 1997 รัสสิญา ศุภธนโชติพงศ, 2562) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (รัสสิญา ศุภ
ธนโชติพงศ, 2562) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีลูกคา้ท่ีกลบัไปใชบ้ริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพซ ้ า พบว่ามี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
การรับรู้ว่าร้านอาหารท าให้มีสุขภาพท่ีดี การมีคุณค่า ความพึงพอใจและความตั้งใจท่ีจะใช้ บริการ รวมถึงเป็น
พฤติกรรมบริโภคของลูกคา้ มีลกัษณะของพฤติกรรมไปในทางท่ีซับซ้อนอย่างมาก โดยก่อนท่ีลุกคา้จะตดัสินใจซ้ือ
ลูกค้าต้องมีทศันคติท่ีดีและเกิดประสบการณ์จากการทดลองใช้คร้ัง ก่อน รวมถึงอิทธิพลภายนอก เช่น การใช้
พนกังานขาย การลดแลก แจก แถม การตั้งราคา บรรจุ ภณัฑ์ ซ่ึงปัจจยัเหล่าจะส่งผลไปถึงการตดัสินใจซ้ือ การใช้
สินคา้หรือบริการ และความรู้สึกพึงพอใจ หลงัการใชสิ้นคา้หรือการรับบริการต่าง ๆ จนแปรเปล่ียนไปเป็นทศันคติ
ท่ีดีต่อสินคา้ (รัสสิญา ศุภธนโชติพงศ, 2562) 

จากทฤษฎีการการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ านั้นมีผลต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ีอย่างยิ่ง ท าให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนของศูนยบ์ริการในเร่ืองการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ในคร้ังต่อไป และแสดงให้เห็นถึงผลตอบรับของ
ลูกคา้ท่ีน ารถมารับบริการท่ีศูนยโ์ตโยตา้ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ประภสัสร ค าแผ่นไชย (2557) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าใชบ้ริการกับ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋ง ใชบ้ริการศูนยฯ์ ประมาณ 
3 - 4 คร้ัง/ปี เพ่ือบ ารุงรักษา/ตรวจเช็คระยะ โดยพิจารณาท าเลท่ีตั้งของศูนยฯ์เป็นหลกั ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในวนั
เสาร์/อาทิตย/์นกัขตัฤกษ ์8.00-12.00 น. และตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 3,001 – 5,000 
บาท/คร้ัง 

วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ (2562) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการ
ซ ้ าของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 1. ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีเพศ อายุระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการกลบัมาใชบ้ริการ ธนาคารซ ้ า ไม่แตกต่างกนั 2. ทศันคติ
ต่อการบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการบริการ สามารถร่วมกนักนัท านายการกลบัมาใชบ้ริการธนาคาร
ซ ้ า ไดร้้อยละ 33.50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

สมพร ภู่พวง (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของโชว์รูมโตโยต้า
ขอนแก่น ในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง
ต่อแผนกต้อนรับ, แผนกขายรถยนต์, แผนกการเงิน, แผนกบริการและตรวจซ่อม และแผนกลูกค้าสัมพนัธ์ ส่วน
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ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการ ไดแ้ก่ แผนกธุรการและสถานท่ีจากการศึกษาพบว่า ยงัมีปัจจยัท่ีลูกคา้
ไม่พึงพอใจในเร่ือง การส่งมอบรถใหม่ไม่ตรงตามเวลานัดหมาย, การไม่ท าตามขอ้ตกลงท่ีให้ไว ้และขาดการให้
ขอ้มูล และข่าวสารกบัลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
ผูวิ้จยัท าการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาแบบ Mixed method โดยใชท้ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน

การศึกษาเพ่ือให้ไดก้ารวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
การศึกษาคร้ังน้ีจะอา้งอิงจากการแบ่งตามสัดส่วนของจ านวนลูกคา้ท่ีเข้ารับบริการในศูนยโ์ตโยต้ามหานคร 

สาขาหลกัส่ี เป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ ้ า จากฐานขอ้มูลบริษทัจ านวน จ านวน 90,995 ราย ในระหว่างช่วงเดือน 
มกราคม – ธนัวาคม 2562 และท าการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีน ารถมาเขา้รับริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขา
หลกัส่ี จ านวน 5 ราย โดยเลือกตวัอยา่งจากพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีน ารถมาเขา้รับบริการ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผูวิ้จยัจะท าการสุ่มตวัอยา่ง จ านวนลูกคา้ 420 ราย เพ่ือท าการสุ่มแบบโดยสะดวก โดยจะท าการสุ่มจากลูกคา้ท่ี

เขา้มาใชบ้ริการ โดยให้ทางคอลเซนเตอร์เป็นผูเ้ก็บแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัจะแบ่งแบบสอบถามโดยให้ทางคอ
ลเซนเตอร์เป็นผูส้ ารวจแบบสอบถาม จ านวน 320 ชุด และผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามเอง จ านวน100 ชุด และท าแบบ
สัมภาษณ์อีก  5 ราย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์เพ่ื อถอดรหัส 
Coding และท าการสรุป และส่วนผลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์มาวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS โดย
ใช ้การหาค่า T-Test  One Way ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เน้ือหาท่ีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถามออนไลน์ 

(Online Questionnaire) ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลจากเจ้าของกิจการมาวิเคราะห์ถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาผ่านทฤษฎีข้างตน้ 
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฎษฎี โดยมีการใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer behavior defined) ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีศูนยโ์ตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี และวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีคุณภาพในกาให้บริการ SERVQUAL 
ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ า โดยผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการมาวิเคราะห์และสรุป
แบบอุปนยั (Induction) ในรูปแบบเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการทีศูนยบ์ริการโตโยต้ามหา
นคร สาขาหลกัส่ีมารวบรวม พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลมาลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ โดยมีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ผูท่ี้น ารถเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ผูวิ้จยัจะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก(In-
depth Interview) กบัลูกคา้ท่ีน ารถมาเข้ารับบริการท่ีสาขาหลกัส่ี โดยมีเกณฑ์มีระเบียบการคดัเลือกแบบเจาะจง 
เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้ลูกค้ากลบัมาใช้บริการท่ีสาขาหลกัส่ี  โดยผูวิ้จัยใช้แบบสัมภาษณ์ค าถามแบบ
ปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ท าให้ไดข้อ้มูลหลากหลายแง่มุม ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์ ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลจากการ เก็บขอ้มูล มาวิเคราะห์และสรุปแบบอุปนยั (Induction) ในรูปแบบ
เชิงพรรณนา  

ส่วนท่ี 2 ผูท่ี้น ารถเข้ารับบริการท่ีศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร สาขาหลกัส่ี ผูวิ้จัยจะเลือกสัมภาษณ์ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยมีผูวิ้จยัใชค้  าถามแบบปลายปิด เพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่งตอบค าถาม
ท่ีตรงประเดน็ท่ีผูวิ้จยัตอ้งการทราบ ท าให้ไดข้อ้มูลแบบเจาะจงในดา้นพฤติกรรมการเขา้รับบริการ คุณภาพในการ
ให้บริการ และการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า เพ่ือน าไปใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการของศูนยบ์ริการโต
โยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี โดยผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ Facebook และ Line โดยไดท้ า
การเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการใช ้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เช่นความถ่ี และร้อยละ เพ่ือใชบ้รรยายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ล าพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
รถยนตมื์อสองของกลุ่มตวัอยา่ง 

 หลงัจากเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้พ่ือให้เห็นสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเป็น
อย่างไร ผ่านการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากบทสมัภาษณ์ท่ีได ้และกลุ่มตวัอย่างของลูกคา้ท่ีน ารถเขา้รับบริการ มา
ประมวลผลสถิติเชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยก าหนดสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิเคราะห์สรุปผลออกมา เพ่ือศึกษาว่าคุณภาพในการให้บริการขอ้ใดเป็นปัจจยัให้ผูท่ี้น ารถเขา้
รับบริการ ส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการ และน าไปหาค่าความถ่ี ร้อยละเป็นรายสมมติฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูล
คุณภาพโดยใชวิ้ธี Content analysis 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 
 
ในการท ากรอบแนวคิดของานวิจยั ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้หาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเช่ือมโยงเขา้กบัทฤษฎี

ท่ีใชเ้พ่ือท าการวิเคราะห์และอภิปรายผล ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าตวัแปรทั้ง 3ตวัท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษานั้นมีผลต่อการ
กลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ท าให้ผูวิ้จยัไดรั้บรู้ถึงการตอบสนอง และความตอ้งการ
ของลูกค้าว่าอยากน ารถกลบัมาเข้ารับบริการหรือไม่ ซ่ึงจะมีผลต่อการเลือกใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน และ
ผลการวิจยั 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการกลบัมา

ใชซ้ ้ า ไดใ้ชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยั
โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กบักลุ่มตวัอยา่งโดยผา่นคอลเซนเตอร์ โดยใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ท่ีน ารถมาเขา้
รับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า คุณภาพในการให้บริการโดยรวม โดย
พบว่า ผูท่ี้เขา้รับบริการเป็นกลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใช้ซ ้ าท่ี
ศูนยโ์ตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) แสดงให้เห็นว่าผู ้บริโภคท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั เพศกบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีค่า sig. =  0.260 รายได้
กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีค่า sig. =  0.002 อายกุารใชง้านของรถกบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีค่า sig. =  0.000 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลกบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีค่า sig. = 0.000 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียกบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีค่า 
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sig. =  0.627 ซ่ึงส่งผลต่อการการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ทั้งแตกต่าง และ
ไม่แตกต่างกนั  

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของตวัแปรพบว่ามีตวัแปรอิสระ
ทั้งหมดส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานครสาขาหลกัส่ี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (t-test ของปัจจยัมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient)  
ความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่า Sig. = 0.101 ความเช่ือถือไวว้างใจไดมี้ค่า Sig. = 0.167 การตอบสนองต่อลูกคา้
มีค่า Sig. = 0.002 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีค่า Sig. = 0.019 และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีค่า Sig. = 0.000 

จากการวิเคราะห์ การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานครสาขาหลกัส่ี ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์
ปัจจยัต่าง ๆ ท าให้สามารถน าไปใชต้อบสมมติฐานของงานวิจยัในคร้ังต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ผูวิ้จยั

ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาวิเคราะห์ สมมติฐานหาความสัมพนัธ์ 
ระหวางตวัแปรตน้และตวัแปรตามให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดงานวิจัย ซ่ึงตวัแปรต้น ประกอบดว้ย ปัจจยั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คุณภาพและการ
ให้บริการ SERVQUAL ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้การ
ตอบสนองลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และตวัแปรตามคือ การกลบัมาใช้ซ ้ าท่ี
ศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี โดยใช ้การสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเก็บเฉพาะผูท่ี้เขา้มารับบริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี เท่านั้น ผูวิ้จยัไดเ้ก็บ
รวบรวบข้อมูลและแบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์รวมทั้งส้ินจ านวน 400 ชุด โดยได้น ามา
วิเคราะห์ผลพร้อมทั้งสามารถสรุปผลการวิจยั และสรุปผลทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี มีเพียงปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ และปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ท่านั้น ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ
ไม่ไดมี้ผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ผลปรากฎว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการการกลบัมาใชบ้ริการ
ซ ้ าท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี ทั้งแตกต่าง และไม่แตกต่างกนั 

คุณภาพและการให้บริการ ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้
การตอบสนองลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้ าท่ี
ศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร สาขาหลกัส่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 
เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามค่อนขา้งจ ากดั คือประมาณ 1 เดือน (ระหว่าง

เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2564) จึงอาจท าให้ผลคลาดเคล่ือนในการน าไปอ้างอิงกับกลุ่มของ
ประชากรไดเ้พราะกลุ่มประชากรไม่มีการกระจายตวัเท่าท่ีควร  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ี ศูนยบ์ริการโตโยตม้หานคร สาขาหลกัส่ี ควรมีการศึกษาพ้ืนท่ี

ศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร ในสาขาอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิม เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้
บริการซ ้ าว่ามีความแตกต่าง โดยไม่จ ากดัพ้ืนท่ีการให้บริการ ดงันั้นคุณภาพการบริการจึงตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในทุกพ้ืนท่ี ภายใตม้าตรฐานท่ีปรับเปล่ียนไปตามสภาวะการณ์ใน แต่ละยคุสมยัเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพฒันาองคก์รให้มากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงนิฝากของลูกค้ารายย่อยผ่านธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors affecting the decision of retail customer deposit service through 
Government Housing Bank in Bangkok and the Metropolitan Region 

 

ภีรนันท์ จงเจริญในธรรม1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 
Peeranan Jongjalernnaitum and Natthaphan Buawaraporn  

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้ารายย่อยผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" โดยไดศึ้กษาตามแนวคิด ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด(7Ps) 
และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเร่ืองลูกค้าเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีลูกคา้รายย่อย
(วงเงินฝากไม่เกิน 10 ลา้นบาท) ประมาณร้อยละ 27 ของเงินฝากทั้งหมด ท าให้เกิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องจาก
อ านาจการต่อรองของลูกคา้เงินฝากรายใหญ่ การวิจยัน้ีเป็นเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอ้มูลทางแบบสอบถามจาก
กลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ ปัจจัยดา้นจิตวิทยา กับการ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายย่อย ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
ความสมัพนัธ์กนั  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด, ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ, กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร 
 

Abstract 
The Research study “Factors affecting the decision of retail customer deposit service through Government 
Housing Bank in Bangkok and the Metropolitan Region” by studying the factor of   Marketing Mix (7Ps) and 
Psychological Factors. To help solve the problem of deposit customers of the Government Housing Bank There 
are retail customers (deposit limit not exceeding 10 million baht), about 27% of all deposits. This creates liquidity 
risk from the bargaining power of large deposit customers. This research is quantitative. By collecting 
questionnaires from target groups. The results are shown that There is only Marketing Mix Factors 7Ps and 
Psychological factor with choosing to use retail customer deposit services through the Government Housing Bank 
in Bangkok Metropolis Region are related. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Psychological Factors, Decision-Making 
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1. บทน า 
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) ในปัจจุบนัไดมี้ผลิตภณัฑ์เงินฝากหลายรูปแบบ หลาย

ทางเลือกให้ลูกคา้ไดเ้ลือกใช ้แต่ทั้งน้ีจากขอ้มูลลูกคา้เงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าปริมาณเงินฝาก
รวมสลากออมทรัพยน์ั้น มีเพียงประมาณร้อยละ 28 เท่านั้นท่ีเป็นลูกคา้รายยอ่บ(วงเงินฝากไม่เกิน 10 ลา้นบาท)ท า
ให้เกิดปัญหาเร่ืองความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ เม่ือปริมาณเงินฝากส่วนมากมาจากลูกคา้รายใหญ่ อาจท าให้
ธนาคารเกิดการขาดสภาพคล่องไดเ้ม่ือลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมีการโยกยา้ยฐานเงินทุนออกไป เพราะเงินฝากของ
ลูกคา้รายใหญ่นั้น เป็นส่วนมากของปริมาณเงินฝากรวมทั้งหมดของธนาคาร และอาจส่งผลให้ธนาคารตอ้งจดัหา
เงินทุนจากแหล่งอ่ืน เช่น การกู้ยืมระหว่างธนาคาร, การกู้ยืมจาก ธปท. เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ธนาคารต้องแบก
รับภาระตน้ทุนเงินทุนท่ีสูงข้ึนกว่าดอกเบ้ียเงินฝากดว้ย ปัญหาเร่ืองอ านาจการต่อรองของลูกคา้เงินฝากรายใหญ่ท่ีมี
ค่อนข้างมาก ทั้ งการต่อรองอัตราดอกเบ้ีย และสิทธิพิเศษต่างๆ ซ่ึงอาจจะต้องมีต้นทุนเพ่ิมเติมในส่วนน้ี ท่ี
จ าเป็นตอ้งดูแลลูกคา้กลุ่มดงักล่าวให้ยงัคงฝากเงินกบัธนาคาร ปัญหาเรืองการจดัการฐานลูกคา้เงินฝากส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุและเม่ือลูกคา้เสียชีวิต ทายาท หรือผูจ้ดัการมรดก ส่วนมากจะโยกยา้ยเงินฝากออกจากธนาคารไป  
                          

รูปที่ 1 สดัส่วนเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ าปี 2563 
 

โดยหัวขอ้วิจจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี 1.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจัยดา้นราคา (Price) ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) กบั
การเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกค้ารายย่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ 
และดา้นทศันคติ กบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล และ 3.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นต่างๆเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดงันั้น การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมา เพ่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเงินฝากของลูกคา้รายย่อย และน าผลงานวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง และพฒันา
ผลิตภณัฑ์เงินฝาก รวมถึงการใชใ้นการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคาร เพ่ือให้กลุ่มผูบ้ริโภครายยอ่ยเลือกใช้
บริการเงินฝากผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์มากข้ึน ประกอบกับช่วยให้ทราบถึงแนวโน้ม และความต้องการใช้
บริการเงินฝากของลูกคา้รายย่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในยคุปัจจุบนัและอนาคต ส าหรับน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   

 
McGrew & Wilson (1982) (อา้งใน ทิพชญาณ์ อคัรพงศโ์สภณ, 2556) กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจใชซ้ื้อ หรือ

ใชบ้ริการเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ทัว่ไปหรือเป็น
การบริโภคสินคา้และบริการทางธนาคาร กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 1.การรับรู้ความตอ้งการ 2.การคน้หาขอ้มูล 3.การประเมินผลทางเลือก  4.การตดัสินใจซ้ือ 5.พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ เช่น การซ้ือซ ้ า เป็นตน้ 

Schiffman & Kanuk (1994, p.659) (อา้งใน สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล, 2556)  กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคนั้นเป็นขั้นตอนในการเลือกซ้ือสินค้าตั้งแต่ 2 ทาง หรือมากกว่านั้น และพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ
พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และเกิดเป็นพฤติกรรมในการซ้ือในท่ีสุด 

Kotler (2003) การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัตามประเภทของ ผลิตภณัฑแ์บ่งได้
เป็น การตดัสินใจในการซ้ือเก่ียวกบัราคา และความแตกต่างกนัของตราผลิตภณัฑ ์หรือสถาบนัท่ีให้บริการ 
 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
Philip Kotler (2003) ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ซ่ึง

เป็นแนวคิดของธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's มาใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ 

นางสาววริษา ประดบัชยัมงคล (2556)ไดน้ าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7P's ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทิพชญาณ์ อคัรพงศโ์สภณ (2556) ไดน้ าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7P's ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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2.3 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา  
 
แรงจูงใจ Schiffmam&Kanuk, 1994 (อ้างใน สุรัสดา มีด้วง, 2558) ได้ให้ความหมายของค าว่า“แรงจูงใจ” 

(Motivation) หมายถึง “พลงักระตุน้หรือแรงขบัภายในของบุคคลซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั” การเกิดแรงจูงใจใน
บุคคลนั้นเกิดข้ึน ในสภาวะท่ีบุคคลมีความตอ้งการ เม่ือเกิดความตอ้งการก็จะท าให้เกิดแรงขบัเพ่ือสนองตอบความ
ตอ้งการทั้งทางร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Needs) 

การรับรู้  Assael, 1998 (อา้งใน ทิพชญาณ์ อคัรพงศ์โสภณ, 2556) ให้ความหมายการรับรู้ คือ การรับรู้เป็นการ
ท าความเขา้ใจ และตีความจากส่ิงเร้าจากภายนอกให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย โดยผูรั้บแต่ละคนอาจแปลได้ 
เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้

การเรียนรู้ Boone (1986) (อ้างใน สุรัสดา มีด้วง , 2558)  ได้อธิบายความหมาย“การเรียนรู้”ว่าเป็น“การ
เปล่ียนแปลงใน พฤติกรรมหรือความโน้มเอียงของพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา”กระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบไปดว้ยแรงขบั (Drive) ส่ือเร้า (Cue) และการตอบสนอง (Response) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้
เร้าให้กระท าพฤติกรรมเพ่ือลดแรงขบั และได้เห็นส่ือเร้าของผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ ก็จะมีการ
ตอบสนองต่อแรงขบั และส่ิงเร้านั้นในลกัษณะการซ้ือผลิตภณัฑ ์และ  

ทัศนคติ Allpot (อ้างใน สุรัสดา มีด้วง, 2558) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ทศันคติ”ไว้ว่า “ทศันคติเป็น
สภาวะความพร้อมทางจิต และประสาทซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีจะเป็นตวัก าหนดทิศทาง
พฤติกรรม ในการเปล่ียนแปลงการสนองตอบของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ หรือเป็นตวักระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนองของ
บุคคลต่อส่ิงต่างๆ หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

นางสาวสุรัสดา มีดว้ง, 2558 องค์ประกอบของทศันคติ ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบดว้ยกนั คือ 1. ส่วนของ
ความเขา้ใจ (Cognitive Component) ซ่ึงแสดงถึงขอ้มูล การรับรู้ ความรู้ ความเช่ือท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
2. ส่วนความรู่สึก (Affective Component) สะทอ้นถึงอารมณ์ถึงอารมณ์ หรือ ความรู้สึกท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง  3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) สะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือ แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรม
ต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2533) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ทศันคติ” คือ “ความโนม้เอียงท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรม
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งคน วตัถุส่ิงของหรือ ความคิด (Ideas) ทศันคติอาจจะเป็น
บวกหรือลบ ถา้บุคมีทศันคติบวกต่อส่ิงใดก็จะมีพฤติกรรมท่ีเผชิญกบัส่ิงนั้น ถา้มีทศันคติลบก็จะหลีกเล่ียง ทศันคติ
เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเช่ือของบุคคล”  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผูท่ี้ใช้บริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีพกัอาศยั ประกอบอาชีพ และมีสถานท่ีท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นลูกคา้รายย่อยท่ีเคยใชบ้ริการเงินฝากโดยมียอดเงินฝากไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
ผา่นธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวนประมาณ  328,022 บญัชี  (ท่ีมา: สรุปยอดบญัชีเงินฝาก ณ ส้ินปี 2563) 

 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. บุคคล หรือพนกังาน  
6. การสร้าง และน าเสนอส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  
7. กระบวนการ 
Philip Kotler (2003) 

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
1.แรงจูงใจ 
2.การรับรู้ 
3.การเรียนรู้ 
4.ทศันคติ 
Schiffmam&Kanuk (1994), 
Maslow’sHierarchy of Needs, 
Assael (1998), 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. อาชีพ  
4. รายได ้
5. ระดบัการศึกษา 
Boone (1986) 
 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของ 
ลูกคา้รายยอ่ยผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
McGrew & Wilson (1982) 
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3.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง   
 
โดยมีวิธีการสุ่มตวัอย่าง (หรือวิธีการรวบรวมข้อมลู / แหล่งข้อมลู) การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างมาใช้

ประมาณสัดส่วนของประชากร โดยใช้หลกัการของ  ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัในส าคญั 0.05 ความคล
เคล่ือนร้อยละ 5 เม่ือแทนค่าจะไดว้่า    

 
ดงันั้น  n    =  399 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 399 คน ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

 

3.3 ตัวแปรการศึกษา 
 
ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้ดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกายภาพ และ ด้านกระบวนการ 
ประกอบกบัขอ้มูลดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และ ทศันคติ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

3.4 ตัววัดและสเกล    
 
ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม(Questionnaire) ผา่นการแจกแบบ Online บน Google Form 

แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 5 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Question)  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา โดยเป็นค าถาม

แบบให้ เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นค าถามในรูปแบบ Nominal Scale และ Ordinal Scale 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการศึกษา ,ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยาและ ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ราย
ย่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นค าถามในรูปแบบ Likert’s Scale 
โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั โดยแบ่ง คะแนนท่ีสูงท่ีสุดเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉล่ียท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม 
คะแนนสูงท่ีสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนต ่าท่ีสุด คือ 1 คะแนน ค านวณแลว้พบว่าความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
คือ 0.8  จึงสรุปไดต้ามเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน 1.00 - 1.80 , นอ้ย ระดบัคะแนน 1.81 - 2.30 , 
ปานกลาง ระดบัคะแนน 2.61 - 3.40 , มาก ระดบัคะแนน 3.41 - 4.20 และมากท่ีสุด ระดบัคะแนน 4.21 - 5.00 
 

3.5 การตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามตามท่ีไดส้ร้างข้ึนให้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความรายละเอียดความถูก

ตอ้งครบถว้น และความสอดคลอ้งกันของเน้ือหาในแบบสอบถามให้ตรงกบังานวิจยัท่ีท าการศึกษา และไดมี้การ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยผูวิ้จยัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอบาช อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ท่ี 40 
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ชุดแบบสอบถาม พบว่าผลลพัธ์สัมประสิทธ์ิของแอลฟามากกว่า 0.7 ในทุกปัจจยั กล่าวคือเคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจยั
คือชุดแบบสอบถามมีความสัมพนัธ์ในการวดัคุณลกัษณะ โดยมีค่าความเช่ือมัน่จะสูง 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ผูวิ้จยัท าการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี   
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยอธิบาย

และน าเสนอในรูปตาราง แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการ ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ใชก้ารวิเคราะห์ One-way ANOVA 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณนา  ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่วนมากเป็นเพศชายท่ีมีคิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26 - 

35 ปี ร้อยละ 39.5 อาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 52.5 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 23.8 เท่ากนั และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.2  

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าตวัแปรอิสระ มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมท่ี 
0.65272 และมีคะแนนค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ในเร่ืองมีความเช่ือมั่นใน
ระบบการป้องกนั ความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น เทคโนโลยีการเขา้รหัสท่ีป้องกนัการฉ้อโกงโดยบุคคล โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.67  รองลงมาเป็นในเร่ืองสามารถท ารายการธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้ง แม่นย  าและ รวดเร็ว 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.64 อนัดบัท่ีสามเป็นปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จากการระบบ
รักษาความปลอดภยัของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 4.61 อนัดบัท่ีส่ีเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองขอ้มูลการรับ
ฝากมีความถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.59 และอนัดบัท่ีห้าเป็นปัจจยัดา้นบุคคล จากการท่ีพนกังานธนาคารอ านวย
ความสะดวกในการให้ค าปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหาอยา่งดี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.56 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบว่าตวัแปรอิสระ มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมท่ี 0.69704 และมีคะแนน
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยเรียงตาม ค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ในเร่ืองท่านเลือกใชบ้ริการเงินฝากเพราะช่ือเสียงของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ท่ี 4.50 รองลงมาดา้นแรงจูงใจ ในเร่ืองการบริการของธนาคารมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
ท่าน และดา้นการรับรู้ว่า ท่านรับรู้ถึงการมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงของธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.43 
เท่ากนั อนัดบัท่ีส่ีเป็นดา้นการเรียนรู้ว่า ท่านไดศึ้กษาขอ้มูลผลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคารอ่ืนๆเปรียบเทียบก่อนใช้
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บริการเงินฝากของธนาคาร มีความน่าเช่ือถือ 4.36 และอนัดบัท่ีห้าเป็นด้านแรงจูงใจ เร่ืองการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัเงินฝากของธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ราย
ยอ่ยผา่นธนาคาร(ตวัแปรตาม) ของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผ่าน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจจะใชบ้ริการเงินฝากธนาคารท่ีก าลงัประเมินต่อไป 
ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมาเป็นเร่ืองการพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการเงิน
ฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.25 และในเร่ืองท่านตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.20  และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมท่ี 0.69714 

 
4.2 ผลการศึกษาเชิงอนมุาน  ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 พบว่า ลกัษณะดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้

รายยอ่ยผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั กล่าวคือไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก
ของลูกคา้ ธอส. จ านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นราคา ส่วนตวัแปร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล หรือพนกังาน 
และ ดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ ธอส. โดยสามารถเขียนสมการ
ถดถอย คือ D = 0.752 + 0.259X1* + 0.123X2* + 0.204X4 * + 0.223X6* 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเงินฝากผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจยั B  Beta t  Sig.  

ค่าคงท่ี 0.752  3.401 0.001** 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1) 0.259 0.246 4.461 0.000** 
ดา้นราคา (X2) 0.123 0.112 2.052 0.041* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) -0.073 -0.071 -1.291 0.198 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.204 0.221 3.773 0.000* 
ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) 0.099 0.097 1.608 0.109 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (X6) 

0.223 0.191 3.327 0.001** 

ดา้นกระบวนการ (X7) -0.015 -0.014 -0.217 0.828 
R = 0.664,  R² = 0.441,  Adjust R² = 0.431,  F = 76.261,  S.E.est = 0.44697 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 1 สามารถพยากรณ์ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ดว้ยค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณท่ี
ปรับแก้ (Adjusted R²) มีค่าเท่ากับ 0.431 ว่าปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นราคา ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้
รายย่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 43.1 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคุณเท่ากับ 0.664 (R = 0.664) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.44697 
(S.E.est = 0.44697) 

      
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัทางจิตวิทยาพบว่าพบว่ามีตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ ธอส. 

จ านวน 3 ตวัแปร ได้แก่ ทศันคติ แรงจูงใจ และการรับรู้ ส่วนตวัแปร ด้านการเรียนรู้ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ ธอส. โดยสามารถเขียนสมการถดถอย คือ D = 0.400 + 0.278Y1* + 0.124Y2* +    
0.428Y4* 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงิน
ฝากผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจยั B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.400  2.188 0.029* 
ดา้นแรงจูงใจ (Y1) 0.278 0.270 5.802 0.000** 
ดา้นการรับรู้ (Y2) 0.124 0.124 2.360 0.019* 
ดา้นการเรียนรู้(Y3) 0.082 0.077 1.506 0.133 
ดา้นทศันคติ (Y4) 0.428 0.379 7.524 0.000** 
R = 0.733,  R² = 0.538,  Adjust R² = 0.533,  F = 114.870,  S.E.est = 0.40484 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตารางท่ี 2 สามารถพยากรณ์ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ดว้ยค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณท่ี

ปรับแก้ (Adjusted R²) มีค่าเท่ากับ 0.533 ว่าปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นราคา ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้
รายย่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 53.3 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคุณเท่ากับ 0.733 (R = 0.733) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.40484 
(S.E.est = 0.40484) 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายย่อยผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ กบัการ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , ตามสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และดา้นราคา(Price) กบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ราย



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1946 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ยอ่ยผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 , ตามสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติ แรงจูงใจ และการรับรู้ กบัการ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายย่อย ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
ความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 อภิปรายผลของการศึกษา 

 
สมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจัย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบั การศึกษา ท่ี

แตกต่างกนั กบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไม่มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ดา้นการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และดา้นราคา
(Price) กบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติ แรงจูงใจ และการรับรู้ กบัการเลือกใชบ้ริการ
เงินฝากของลูกคา้รายยอ่ย ผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสมัพนัธ์กนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัยงัวิเคราะห์เร่ืองการน าผลการวิจยัไปใชว้่าจะไดรั้บผลกระทบ technology disruption เช่น Mobile 
application , เทคโนโลยีแพลตฟอร์มท่ีใช้เปิดบญัชีด้วยขั้นตอนท่ีง่าย รวดเร็ว ครอบคลุมทุกบญัชี ,เทคโนโลยี 
Facial Recognition ใชย้ืนยนัตวัตน , เทคโนโลยี AI (อุปกรณ์อจัฉริยะ) เป็นตน้ ซ่ึง เทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยท าให้
ธนาคารบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน ลูกคา้สะดวกสบายมากข้ึน และยงัช่วยลดตน้ทุนธนาคารไดอี้กดว้ย ในทาง
กลบักนัยงัส่งผลให้ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือสาขาของธนาคารมีความส าคญัลดลง และปัจจยัดา้นพนกังานท่ีธนาคาร
ตอ้งการใชบ้ริการลูกคา้ลดลง และแทนดว้ยระบบ AI เช่น การรับฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ช าระค่าสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ แต่ในการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วดงักล่าวนั้น ยงัท าให้ธนาคารเกิดคู่แข่งใหม่ คือ 
ธุรกิจ Non-bank ซ่ึงท าธุรกิจคลา้ยธนาคาร เช่น การให้สินเช่ือ ซ่ึงจะสามารถให้บริการไดร้วดเร็ว มีความคล่องตวั
มากกว่าธนาคาร เพราะไม่มีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ียุง่ยากเหมือนธนาคาร 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์อ่ืน 

 
การตรวจสอบ Multicollinearity ผูวิ้จยัจะใชค้่า Variance Inflation Factor (VIF) หรือ ค่า Tolerance ในการตรวจสอบ

โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ Variance Inflation Factor (VIF) ค่า VIF ท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 10 หากเกินกว่าน้ี
แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กันเอง (Miles & Shevlin, 2001)  ส่วนค่า Tolerance หากกค่า Tolerance < 0.2 
(O'Brien, 2001) หรือ Tolerance < 0  (Pedhazur, 1997) แสดงว่าตวัแปรเกิด Multicollinearity 
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จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระทั้งหมดทีละตวัแปร พบว่า VIF ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ 2.999 และ ค่า Tolerance ท่ี
มีค่านอ้ยท่ีสุด คือ 0.333 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั หรือไม่เกิด Multicollinearity  
 

5.3 สรุปข้อเสนอแนะ 
 

ผูวิ้จัยมีความคาดหวงัว่าจากผลการวิจยัน้ี ในอนาคตธนาคารจะสามารถในผลการวิจยัไปวิเคราะห์เพ่ือออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง ยกตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองของส่วนประสมการตลาด ใน
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ท่ีไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากของธนาคาร ดงันั้น ธนาคารในยคุใหม่ไม่
จ าเป็นตอ้งมีสาขามากเหมือนในยคุก่อน ธนาคารควรมุ่งเนน้การให้บริการผลิตภณัฑผ์า่น Mobile Application หรือ 
บน Online มากกว่า รวมถึงดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประเภทเงินฝากท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
มากกว่าการมีประเภทเงินฝากมากๆ เพราะจะยิ่งท าให้ลูกคา้เกิดความสบัสนว่าควรใชผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทใด
ถึงจะเหมาะสมกบัตนเองท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ถึงแมว้่าจะไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั การเลือกใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้รายยอ่ย
ผา่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ก็ยงัสามารถน าขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
มาวิเคราะห์ต่อได้ว่าลูกค้าเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่ในช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี นั้นมี
ลกัษณะการออมเงินอย่างไร หรือมีแนวทางการด าเนินชีวิตอยา่งไร เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีจากช่วงอายุท่ียงัไม่มาก จะ
สามารถเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารไดอี้กยาวนาน หรืออาจจะท าให้เกิด Brand Loyalty ผูวิ้จยัเห็นว่า ธนาคาร
ควรมีแผนการบริการและการขายผลิตภณัฑ ์ เงินฝากส าหรับแต่ละกลุ่มลูกคา้ โดยหากเป็นลูกคา้ท่ีมีอายรุะหว่าง 26 
- 35 ปี หรือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป และ 20,001 – 40,000 บาท ควรให้รายละเอียดหรือมีขอ้เสนอ
ท่ีจูงใจมากกว่ากลุ่ม อ่ืน ๆ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวเป็นฐานลูกคา้ของธนาคาร 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการมีประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ ขอ้มูลการรับฝากตอ้งมีความถูกตอ้ง และมีระเบียบเง่ือนไขการใชบ้ริการเงินฝากไม่ยุง่ยาก เป็นอย่างมาก 
ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัการท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าการฝากเงินเป็นเร่ืองง่าย ไม่มีระเบียบ
หรือเอกสารท่ียุ่งยาก และควรมีการคิดคน้ พฒันาผลิตภณัฑ์ หรือ Campaign .ใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงพฒันาระบบภายใน และฝึกอบรมพนกังานเป็นประจ าเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการท าธุรกรรมต่างๆของลูกคา้  

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาผลิตภณัฑ ์/ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเงินฝากว่ามีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบั
ความสะดวกสบายมากท่ีสุด และความเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาในเร่ืองค่าธรรมเนียมต่างๆ ดงันั้นผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้เก่ียวข้องควรท าให้ลูกค้ารู้สึกคุม้ค่ามากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัราคาผลิตภณัฑ์ หรือค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้
ธนาคาร โดยการบอกกล่าวถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ / บริการของธนาคารให้ชดัเจน 
และหมัน่พิจารณาและเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและระดบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เสมอ เพ่ือ
ปรับให้มีความเหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการท่ีธนาคารจดัมหกรรมพิเศษผลิตภณัฑเ์งินฝากอตัรา
ดอกเบ้ียสูงจูงใจมากท่ีสุด และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งควรมีการส่ือสารให้ลูกคา้รับทราบถึงถึงการจดักิจกรรมต่างๆท่ีมีสิทธิพิเศษให้ลูกคา้ไดรั้บทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 
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ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการมีความทนัสมยัและ สามารถได้รับบริการท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวข้องควร 
ปรับปรุงและพฒันาให้ความส าคญักบัมีระบบการท างานท่ีทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า เขา้ใจง่ายและ
เช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 

ปัจจยัส่วนผสมทางจิตวิทยา ดา้นแรงจูงใจ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบักิจกรรมต่างๆของธนาคาร เช่น การ
โฆษณา มากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการจดักิจกรรมทางการเงิน และประชาสมัพนัธ์ให้ลูกคา้
ไดท้ราบอยูต่ลอด 

ดา้นการรับรู้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการท่ีรับรู้ว่าธนาคารมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงมากท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควร ประชาสัมพนัธ์ถึงความมัน่คงของธนาคารให้ประชาชนโดยทัว่ไปรับทราบเป็น
ระยะๆ และจ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยผลการด าเนินงานผา่นงบทางการเงินแก่สาธารณะดว้ย 

ดา้นทศันคติ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการมีช่ือเสียงของธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อธนาคาร ดว้ยการประชาสัมพนัธ์องค์กรในดา้นท่ีดี รวมถึงปรับปรุง
กระบวนงาน และพนกังานให้มี ความรู้ ความสามารถ ในการให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และบริการแก่ลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
5.4 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือ การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งผา่น
แบบสอบถามออนไลน และเก็บจากกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งโดยตรงค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
Covid-19 จึงอาจท าให้การเก็บขอ้มูล ไม่กระจายตวัและหลากหลายเท่าท่ีควร 
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กรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Product Concept Development of Vitamin Drinking water for consumers in 
Bangkok and Khon Kaen municipality area 

                                                                 
ภูเบศร์  สังพาลี1 และ ทิพย์วรรณา  งามศักดิ์2 

Phubet Sangpalee and Tipvanna Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยศึกษาถึงพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ความชอบในกล่ินของผลิตภณัฑ ์น ามาสร้างและทดสอบแนวคิด โดยการสร้างชุดแนวคิดทางเลือก ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ กล่ิน ส่วนผสมวิตามิน และปริมาตรบรรจุและราคาจ าหน่าย ท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์และ
วิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์รวม ดว้ยวิธี Conjoint Analysis ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑ ์ส าหรับการน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
ต่อไปคือ น ้าด่ืมผสมวิตามินซี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท  
 
ค ำส ำคัญ : แนวคิดผลิตภัณฑ์,  น ำ้ด่ืมผสมวิตำมิน, ส ำรวจผู้บริโภค, สร้ำงและทดสอบแนวคิด,  อรรถประโยชน์  
 

Abstract 
This study aimed was to develop product concept of vitamin drinking water for consumers in Bangkok and Khon 
Kaen municipality. By studying consumer behavior and attitudes, marketing mixed factors and the liking of flavor, 
then product concepts were developed and tested.  The conjoint analysis was used to test for total utility and 
consumer’s satisfaction. The product concept selected for further development was the drinking water mixed with 
vitamin C, mixed berry flavor, 500 ml net volume. With set price of 20 bahts.  
 
Keywords:  Product concept, Vitamin drinking water, Consumer survey, Develop and test product concept, Total 
Utility 
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 1. บทน า 
 

น ้าด่ืมก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ดงัจะเห็นว่าน ้าด่ืมท่ีบริสุทธ์ิเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่าดีท่ีสุดต่อสุขภาพ 
และกลุ่มน ้ าด่ืมท่ีผสมวิตามินนั้นเป็นอีกหน่ึงในตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีน่าสนใจมากจากจุดเด่นส าคญั คือความใส ไร้สี 
และดบักระหายไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าเปล่า แต่ยงัให้สารอาหารเช่น วิตามินซี และ วิตามินบี รวมถึงสารอาหารอ่ืน ซ่ึง
อาจท าให้มีกล่ินหรือรสชาติท่ีแตกต่างจากน ้ าเปล่า ผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินมีมูลค่าส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อย
ละ 1.2 ของมูลค่าเคร่ืองด่ืมทั้งหมดของไทย โดยคาดการณ์ว่าตลาดน ้าด่ืมผสมวิตามินจะเติบโตข้ึนประมาณ 6,000-
7,000 ลา้นบาท ในปี 2564  โดยกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเป็นจุดขายท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีคือ นวตักรรมดา้น
วตัถุดิบและเทคโนโลยีท่ีอยูใ่นกระแสสุขภาพ ความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต และการให้ขอ้มูลเชิงสุขภาพของสินคา้ 
(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2563)   

ผูศึ้กษามองเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มของทิศทางการเจริญเติบโตของเคร่ืองด่ืมท่ีผสมวิตามิน จึงสนใจศึกษา
เพ่ือหาแนวคิดส าหรับน ามาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมท่ีผสมวิตามิน โดยเร่ิมจากศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคจากพ้ืนท่ี 2 
ภาคไดแ้ก่ ภาคกลาง คือพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เน่ืองจากเป็นสถานท่ีตั้งของโรงงานผลิต ทั้งน้ีไดเ้ร่ิมศึกษาจากขอ้มูลผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินท่ีมีอยู่
ในประเทศและต่างประเทศ และการศึกษาคร้ังน้ียงัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ความชอบของวตัถุดิบ เพ่ือน ามาสร้างชุดแบบทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์โดยประโยชน์
จากการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือให้สามารถน าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการศึกษาไปพิจารณาเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ตรง
ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 การพฒันา และทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
การพฒันาผลิตภณัฑ ์คือ สร้างผลิตภณัฑห์รือสินคา้ข้ึน ตวัอยา่งเช่น การปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีกล่ิน               

และรสชาติท่ีดีกว่าเดิม โดยในกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์นั้นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้องมีบุคลากร                             
ท่ีมีความสามารถ นอกจากนั้นแลว้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเงินทุนก็มีความส าคญัเช่นกนั (Fuller, 2016) 

การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์นั้นเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการสร้าง
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์และ
เพ่ือทราบถึงโอกาสท่ีผลิตภณัฑใ์หม่น้ีจะประสบความส าเร็จหรือไม่ (Kotler and Keller, 2016) 
 

2.1.3 พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า หรือ บริการของผูบ้ริโภค                             

ในสถานการณ์ท่ีตดัสินใจยาก เช่น มีหลายตวัเลือก มีของแถมส่งเสริมการขาย การบอกต่อของผูท่ี้เคยซ้ือแลว้ รวม
ไปถึงเหตุผลดา้นราคา ลว้นมีส่วนท่ีท าให้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปไดเ้สมอ (East et al. , 2016) 
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ทฤษฎอีรรถประโยชน์ 
อรรถประโยชน์ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงอรรถประโยชน์นั้นตอ้งสามารถวดัค่า

เป็นหน่วยได ้(วิรุณสิริ ใจมา, 2557) 
 
2.1.4 ทัศนคตขิองผู้บริโภค 
ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์ และการปฏิบติัต่อส่ิงใดๆของบุคคล ท่ีใชเ้พ่ือประเมินความรู้สึกชอบ

หรือ ความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบ (Kotler and Keller, 2016)  
องค์ประกอบของทศันคติ  โดยจ าแนกองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นของความรู้สึก 

(Affective) 2) ดา้นของพฤติกรรม (Behavioral) 3) ดา้นของความรู้และความเขา้ใจ (Cognitive) องค์ประกอบของ
ทศันคติทั้ง  3 ด้านข้างต้นนั้นเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกันท่ีมีล าดบัการเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีน าไปสู่ล าดบัขั้น
ผลกระทบของการเกิดทศันคติ (Solomon, 2013) 

 
2.1.5 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
การจ าแนกกิจกรรมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ี

ถูกเสนอให้กบัผูบ้ริโภค 2) ราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาให้มีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้ หรือ
บริการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค 3) สถานท่ีส าหรับจดัจ าหน่าย (Place) คือกระบวนการน าสินคา้ท่ีผลิตออกสู่
ตลาดเพ่ือจ าหน่ายให้ลูกคา้ และ4) กิจกรรมท่ีส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคผา่นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด เช่น การเสนอผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคโดยผา่นช่อง
ทางการส่ือสารต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Kotler and Keller, 2016) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เกศรา (2559) ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใชเ้ทคนิคเชิงคุณภาพเพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลั 
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลส าคญัต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลัของผูบ้ริโภค เพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์                
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ร่วมกนั (Conjoint Analysis) โดยผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัของรสชาติ คุณค่าทาง
โภชนาการ และราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

รัตนาภรณ์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความง่ายในการหาซ้ือผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากยี่ห้อสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม และ
ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิต รวมถึงการท่ีผลิตภณัฑมี์มาตรฐานรองรับ เช่น ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ ์และ การส่งเสริมการตลาด เช่น 
การมีของแถม เกิดการกระตุน้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการอยากซ้ือมากข้ึน 

ชุตินนัท ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าคุณประโยชน์ท่ีดีต่อร่างกายคือเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด เหตุผลรองลงมาเพ่ือลดการกระหาย และพบว่าตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากสุด เร่ืองส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากกบักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่นการให้ลองชิม และช่องทางการ
จ าหน่าย ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ 
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2.3 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน ศึกษาพฤติกรรม และทศันคติของ
ผูบ้ริโภค ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาความชอบของวตัถุดิบ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ และทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Reseach) 

 
3.1 การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินทั้งท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนผสมวิตามิน กล่ิน ปริมาตรบรรจุและราคาจ าหน่าย เพ่ือใชใ้นการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์
 
3.2 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความชอบของวัตถุดิบ  
 

ประชากร คือผูท่ี้อายุ 20-60 ปี อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 77,780 คน (ส านักทะเบียนทอ้งถ่ิน 
เทศบาลนครขอนแก่น, 2563) และผูท่ี้อายุ 20-60 ปี ท่ีอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 3,382,029 คน (กอง
ยทุธศาสตร์บริหารจดัการ กรุงเทพมหานคร, 2563) การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรส าหรับค านวณ
ขนาดของตวัอยา่งแบบตวัแปรต่อเน่ือง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยสมการ (1) มีค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวน
ประชากร จึงไม่ตอ้งค านวณ  ดว้ยสมการ (2) (Barlett, Kotrlik & Higgins, 2001)  ผูศึ้กษาเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ข้ึนเพ่ือสะดวกต่อการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ (Google Form) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ
จ านวน 120 คน วิธีการเก็บขอ้มูลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการกระจายแบบสอบถามให้บุคคลท่ีอาศยัอยู่ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร และวิธีการเก็บขอ้มูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการวางแบบสอบถามไวท่ี้หน้าเฟ
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ซบุ๊กขอนแก่นลิงค ์ เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  า
แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา โดยใชม้าตรนามบญัญติั และการวดัโดยใชม้าตรา
จดัล าดบั (Ordinary Scale) วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน ปริมาณบรรจุต่อขวดท่ีเลือกซ้ือ ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ ส่วนผสม
วิตามินหลกั ความถ่ีในการซ้ือ ราคาท่ีซ้ือ ช่องทางจ าหน่าย การรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผสมวิตามิน และผู้
ท่ีมีส่วนต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงวดัโดยมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ผลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
แสดงความถ่ี และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 3 ทศันคติดา้นอาหาร โดยใชเ้คร่ืองมือของ (Solomon, 2013) ในการวดัทศันคติ 
3 ดา้น คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นความเขา้ใจ และดา้นพฤติกรรม และใชม้าตร Likert Scale 5 ระดบั ใชเ้กณฑก์ารแปล
ผลแบบอนัตรภาคชั้น มีค่า Cronbach’s alpha ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.918  วิเคราะห์ผลโดยสถิติเชิงพรรณนา และค่าเฉล่ีย 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย และ ดา้นส่งเสริมทางการตลาดโดยใช ้ Important Scale 5 ระดบั ใชเ้กณฑก์ารแปลผลแบบอนัตรภาค มีค่า 
Cronbach’s alpha ทั้งฉบบัเท่ากับ 0.896 วิเคราะห์ผลโดยสถิติเชิงพรรณนา และค่าเฉล่ีย และส่วนท่ี 5 ข้อมูล
ความชอบของกล่ินท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีในน ้ าด่ืมผสมวิตามิน โดยใช ้Hedonic Scale 5 ระดบั วิเคราะห์ผลโดย
สถิติเชิงพรรณนา และค่าเฉล่ีย  
 

3.3 การสร้างและการทดสอบแนวคดิผลิตภัณฑ์น ้าด่ืมผสมวิตามิน 
 

3.3.1 การสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติของผูบ้ริโภค 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความชอบของกล่ินและรสชาติท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีในผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืม
ผสมวิตามินมาพิจารณาเพ่ือสร้างเป็นชุดแนวคิดผลิตภณัฑ์ด้วยค าสั่ง Orthogonal Design ในโปรแกรม SPSS 
version 26 ไดจ้ านวน 12 ชุดทางเลือก ซ่ึงแต่ละชุดทางเลือกประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กล่ิน
ของผลิตภณัฑ ์ส่วนผสมวิตามิน และปริมาตรบรรจุและราคาจ าหน่าย 

 
3.3.2 การทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ ผูท่ี้อาย ุ20-60 ปี อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และอยูใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น                       

โดยเก็บตวัอยา่งกลุ่มละ 150 คน (Orme, 2020) ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยด่ืมน ้าด่ืมผสมวิตามิน เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการศึกษา 
คือ แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ (Google Form) วิธีการเก็บขอ้มูลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการกระจาย
แบบสอบถามให้บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และวิธีการเก็บขอ้มูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยการวางแบบสอบถามไวท่ี้หนา้เฟซบุ๊กขอนแก่นลิงค ์ เพ่ือให้ผูท้  าแบบสอบถามพิจารณาเลือกแนวคิดผลิตภณัฑ์
ท่ีพึงพอใจ และเป็นแนวคิดผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด โดยก าหนดให้ผูท้  าแบบสอบถาม
เรียงล าดบัชุดทางเลือกผลิตภณัฑต์ามความพึงพอใจ วิธีการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อแนวคิดผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสม
วิตามินของผูบ้ริโภค ด้วยวิธี conjoint analysis ในโปรแกรม SPSS version 26 โดยค าสั่ง Command Syntax เพ่ือ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสม
วิตามินในแต่ละชุดแนวคิดทางเลือก 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน โดยพบว่าผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ มีกล่ินของผลไมท่ี้มีกล่ินหอม                        
มีส่วนผสมของวิตามินซี วิตามินบีรวม ปริมาตรบรรจุ 330-500 มิลลิลิตร และจ าหน่ายตั้งแต่ราคา 17-81 บาท 
 

4.2 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความชอบของวัตถุดิบ 
 
4.2.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 120 คน และใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 120 คน โดยพบว่าผูท้  าแบบสอบถามในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 71.7 มีช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 69.2 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 65.0 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 63.3 และมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 48.3 และขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูท้  าแบบสอบถามท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าผูท้  าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
65 มีช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 58.3 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 55.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
ร้อยละ 56.7 และมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 40.8  

 
4.2.2 ผลจากการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือจากผูท้  าแบบสอบถามในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 120 คน และใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 120 คน พบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้ท  าแบบสอบถามในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครโดยส่วนมากตดัสินใจซ้ือจากส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 28.8  มีปริมาตรบรรจุ 480 มิลลิลิตร 
ร้อยละ 50.0 ตอ้งการวิตามินซีในผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 21.60 ความถ่ีของการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ร้อยละ 49.2 ซ้ือท่ี
ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 66.50 รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 46.20 และตนเองมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ร้อยละ 60.60 และผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูท้  าแบบสอบถามในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นพบว่าโดยส่วนมากตดัสินใจซ้ือจาก ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 29.0 มีปริมาตรบรรจุ 
500 มิลลิลิตร ร้อยละ 38.3 ตอ้งการวิตามินซีในผลิตภณัฑ ์ ร้อยละ 20 ความถ่ีของการซ้ือนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ร้อยละ 43.0 ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 74.6 รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 44.3 และตนเอง
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ร้อยละ 56 

 
4.2.3 ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
ผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความรู้สึก (2) ดา้นความเขา้ใจ (3) ดา้นพฤติกรรม 

 
จากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าทศันคติของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่อผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน               

(1) ดา้นความรู้สึก มี 1 ขอ้ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ รู้สึกว่าชอบกล่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.43) (2) ดา้นความเขา้ใจ มี 3 ขอ้            
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ การผลิตไดรั้บรองมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.40) มีหลายช่องทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.43)               
และส่วนผสมแสดงตรงฉลาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ(3) ดา้นพฤติกรรม มี 1 ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ ด่ืม
น ้ าด่ืมผสมวิตามินแทนน ้ าหวานเพราะรู้สึกสดช่ืนแต่ไม่ให้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.46) และส าหรับทศันคติของ
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีต่อผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามิน (1) ดา้นความรู้สึกมี 2 ขอ้ในระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่งคือ รู้สึกว่าชอบกล่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.44)  และรู้สึกชอบรสชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.22) (2) ดา้นความเขา้ใจมี 2 ขอ้ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ การผลิตไดรั้บรองมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.29) และมีหลายช่องทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
และ(3) ดา้นพฤติกรรม มี 1 ขอ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย คือ ด่ืมน ้ าด่ืมผสมวิตามินแทนน ้ าหวานเพราะรู้สึกสดช่ืนแต่
ไม่ให้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.07)  
 

4.2.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น แสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 ค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยม และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
แบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นราคา (3) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (4) ดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด 

 
จากรูปท่ี 3 ผลจากการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู ้ท  าแบบสอบถามในจังหวัด

กรุงเทพมหานครให้ความส าคญัมากท่ีสุด (1) ดา้นผลิตภณัฑ์คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ค่าเฉล่ีย 4.68) (2) ดา้นราคาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 
4.32) และราคาเหมาะสมกบัปริมาตร (ค่าเฉล่ีย 4.32)  (3) ดา้นช่องทางการจ าหน่ายคือ การหาซ้ือง่าย เช่นตามร้าน
สะดวกซ้ือทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ (4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดคือ การมีส่วนลดยอดขาย (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
และผูท้  าแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ความส าคญัมากท่ีสุด (1) ดา้นผลิตภณัฑ์คือ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดรั้บรองมาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ค่าเฉล่ีย 4.67) (2) ดา้นราคาคือ ราคาจ าหน่าย
เหมาะสมกับคุณค่าของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.40) (3) ด้านช่องทางการจ าหน่ายคือ การหาซ้ือง่าย เช่นตามร้าน
สะดวกซ้ือทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ (4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดคือ การมีส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (4.17) 
 

4.2.5 ผลการศึกษาความชอบของกลิ่นที่มีในผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
จากการศึกษาความชอบของกล่ินท่ีมีในผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินโดยใชเ้กณฑ์การแปลผลท าการจดัระดบั

ค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งของอนัตรภาคชั้น พบว่าผลของผูท้  าแบบสอบถามในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
มีความชอบท่ีอยู่ในระดบัชอบมากท่ีสุดมีดงัน้ี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี (ค่าเฉล่ีย 4.37) กล่ินดอกเก็กฮวย (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1958 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

และกล่ินพีช (ค่าเฉล่ีย 4.43) และผลของผูต้อบแบบสอบถามในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีความชอบท่ีอยูใ่น
ระดบัชอบมากท่ีสุด มีดงัน้ี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี (ค่าเฉล่ีย 4.60) โดยคดัเลือกตวัแปรท่ีอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุดมาสร้าง
ชุดทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์
 

4.3 ผลการศึกษาการสร้างและการทดสอบแนวคดิผลิตภัณฑ์ 
 
4.3.1 ผลการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 

     ผลการศึกษาดา้นทศันคติ และดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด กบักล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นทศันคติดา้นความรู้สึก และให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสม
กบัคุณค่า และปริมาตรบรรจุ ซ่ึงเป็นลกัษณะดา้นราคา โดยน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ และ
ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพ่ือค้นหาคุณลักษณะส าคัญ (Key Attributes) ของ
ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน ท่ีจะสร้างอรรถประโยชน์ (Utilities) หรือระดบัความพึงพอใจให้กับผูบ้ริโภค โดย
ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการน าผลการศึกษาดา้นทศันคติ และดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มาเพ่ือก าหนด
คุณลกัษณะ และระดบัของคุณลกัษณะท่ีส าคญั เพ่ือก าหนดรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีองคป์ระกอบหลายปัจจยั โดยจดัท า
เป็นชุดทางเลือก จ านวน 12 ชุดทางเลือกท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์คือ กล่ินพีช กล่ินดอกเก็กฮวย และกล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี 2) ปัจจยัดา้นส่วนผสมวิตามิน คือ 
วิตามินซี และวิตามินบีรวม และ 3) ปัจจยัดา้นปริมาตรบรรจุ และราคาจ าหน่าย คือ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท และ 
480 มิลลิลิตร ราคา 16 บาท  
 

4.3.2 ผลการทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
ผลจากการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑโ์ดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชุดทางเลือก

แนวคิดผลิตภณัฑ์ดว้ยแบบสอบถามถามจากผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม คือในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นโดยเก็บตวัอยา่งกลุ่มละ 150 คน เพ่ือใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี Conjoint Analysis แสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ในแต่ละคุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะ ระดับของคุณลกัษณะ ระดับความพึงพอใจ ค่าความคลาดเคล่ือน 

กทม. ขอนแก่น กทม. ขอนแก่น 
กล่ิน พีช 0.294 0.280 0.368 0.363 
 ดอกเกก็ฮวย -2.248 -2.162 0.368 0.363 
 มิกซ์เบอร์ร่ี 1.954 1.882 0.368 0.363 
ส่วนผสมวิตามิน วิตามินซี 1.582 1.539 0.260 0.257 
 วิตามินบีรวม -1.582 -1.539 0.260 0.257 
ปริมาตรและราคา 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท 1.769 1.737 0.260 0.257 

 480 มิลลิลิตร ราคา 16 บาท -1.769 -1.737 0.260 0.257 
Constant  6.500 6.500   
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จากตารางท่ี 1 พบว่าผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินในระดบัต่างๆ พบว่าหากผลิตภณัฑมี์กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี จะมีระดบัความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.954 หน่วย หากผลิตภณัฑ์มีส่วนผสมของวิตามินซี จะมีระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.582 
หน่วย และหากผลิตภณัฑ์มีขนาดบรรจุ 500 มล. ราคา 20 บาท จะมีระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.769 หน่วย และ
ผลจากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์
น ้ าด่ืมผสมวิตามินในระดบัต่างๆ พบว่า หากผลิตภณัฑ์มีกล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี จะมีระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.882 
หน่วย หากผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของวิตามินซี จะมีระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.539 หน่วย และหากผลิตภณัฑ์มี
ขนาดบรรจุ 500 มล. ราคา 20 บาท จะมีระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 1.737 หน่วย  

จากตารางท่ี 1 เม่ือน าระดบัความพึงพอใจในแต่ละระดบัแทนค่าในสมการอรรถประโยชน์รวม ไดด้งัน้ี 
     Y = 6.500 + 0.294 f1 – 2.248f2 + 1.954f3 + 1.582v1 -1.582v2 + 1.769vp1 – 1.769vp2                                            (1) 

สมการ (1) สมการอรรถประโยชน์รวมของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
     Y = 6.500 + 0.280 f1 – 2.162f2 + 1.882f3 + 1.539v1 -1.5392v2 + 1.737vp1 – 1.737vp2                                           (2) 

สมการ (2) สมการอรรถประโยชน์รวมของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

โดยท่ี  Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมดของผลิตภณัฑ,์ f1 คือ ผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินกล่ินพีช, f2 
คือ ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินกล่ินดอกเก็กฮวย, f3 คือ ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินกล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี, v1 คือ 
ผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินซี, v2 คือ ผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินบีรวม, vp1 คือ ปริมาตรบรรจุ 500 มิลลิลิตรและ
ราคา 20 บาท และvp2 คือ ปริมาตรบรรจุ 480 มิลลิลิตรและราคา 16 บาท  

ผลจากการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) และการจดัเรียงล าดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑน์ ้าด่ืม
ผสมวิตามินในแต่ละคุณลกัษณะชุดทางเลือกของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยพบว่า ชุดทางเลือกท่ี 11 
มีค่าอรรถประโยชน์รวม (Total Utility) สูงท่ีสุด เท่ากบั 11.805 โดยชุดทางเลือกท่ี 11 ประกอบดว้ย น ้ าด่ืมผสม
วิตามินซี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท ผลการวิเคราะห์น้ีแสดงให้เห็นว่ากล่ินมิกซ์
เบอร์ร่ีส าคญัมากท่ีสุด และความส าคญัท่ีรองลงมาคือส่วนผสมวิตามินซี ท่ีมีผลท าให้ค่าอรรถประโยชน์รวม (Total 
Utility) เพ่ิมสูงข้ึน 

ผลจากการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) และการจดัเรียงล าดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑน์ ้าด่ืม
ผสมวิตามินในแต่ละคุณลกัษณะชุดทางเลือกของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แสดงให้เห็นว่า ชุด
ทางเลือกท่ี 11 มีค่าอรรถประโยชน์รวม (Total Utility) สูงท่ีสุด เท่ากบั 11.658 โดยชุดทางเลือกท่ี 11 ประกอบดว้ย 
น ้ าด่ืมผสมวิตามินซี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท ผลการวิเคราะห์น้ีแสดงให้เห็นว่า
กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ส าคญัมากท่ีสุด และความส าคญัท่ีรองลงมาคือส่วนผสมวิตามินซี ท่ีมีผลท าให้ค่าอรรถประโยชน์
รวม (Total Utility) เพ่ิมสูงข้ึน 
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4.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 2  กลุ่ม คือผูบ้ริโภคท่ีอาศยั
อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ
21-30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท 
ตดัสินใจเลือกซ้ือจากส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ความถ่ีของการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ช่องทางการจ าหน่ายคือร้าน
สะดวกซ้ือ รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รู้สึก
ชอบผลิตภณัฑท่ี์มีกล่ินหอม    และผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน ดา้นความชอบในกล่ินพบว่า กล่ินพีช กล่ินดอก
เก็กฮวย และกล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี คือกล่ินท่ีผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มตอ้งการให้มีในผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามิน 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผลท่ีไดส้อดคลอ้งกนักบัการศึกษาของ เกศรา (2559) ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั 
กล่ินและรสชาติ ราคา และคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ นอกจากนั้นแลว้ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ รัตนาภรณ์ (2559) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีแสดงถึง
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และชุตินนัท ์(2560) ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัช่องทางการจ าหน่าย ร้านสะดวก
ซ้ือ และตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาความชอบของกลิ่น                      

ที่ผู้บริโภคต้องการให้มีในผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
(1) ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูท้  าแบบสอบถามกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ21-30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,000 บาท  

(2) ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกซ้ือจากส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ มี
ความถ่ีของการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

(3) ดา้นทศันคติ ใชค้่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์พิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่าง เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่ารู้สึกชอบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีกล่ินหอม ได้รับรองมาตรฐาน หาซ้ือง่าย ส่วนผสมตรงตามฉลาก ด่ืมแทนน ้ าหวานเพราะไม่ให้
พลงังาน  

(4) ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดา้นราคาคือ ราคาเหมาะสมกบั
คุณค่าของผลิตภณัฑ์และปริมาตรบรรจุ ดา้นช่องทางการจ าหน่ายคือ การหาซ้ือง่าย เช่น ตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป 
และดา้นส่งเสริมทางการตลาดคือ การมีส่วนลดยอดขาย  
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(5) ด้านความชอบกล่ินท่ีผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่างต้องการให้มีในผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน โดยใช้
ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา พบว่ากล่ินท่ีผูบ้ริโภคมีความชอบในระดบั ชอบมากท่ีสุดไดแ้ก่ กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี 
กล่ินพีช และกล่ินดอกเก็กฮวย  
 

5.1.2 ผลการสร้างและการทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์น ้าด่ืมผสมวติามิน 
(1) ผลการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน ได้ทั้ งหมด 12 ชุดทางเลือก โดยแต่ละชุดทางเลือก

ประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กล่ินของผลิตภณัฑ ์ชนิดของส่วนผสมวิตามิน และ ปริมาตรบรรจุ
และราคาจ าหน่าย 

(2) ผลจากการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามิน โดยใชแ้บบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน
กลุ่มละ 150 คน พบว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดต่อคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินซี 
กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท ซ่ึงแนวคิดผลิตภณัฑ์น้ีมีค่าอรรถประโยชน์รวม (Total 
Utility) มากท่ีสุด  

(3) สรุปผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินพบว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ
สูงท่ีสุดต่อคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมผสมวิตามินซี กล่ินมิกซ์เบอร์ร่ี ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท ซ่ึง
เป็นแนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าอรรถประโยชน์รวมมากท่ีสุด ดงันั้นจึงเลือกเป็นแนวคิดส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์
ต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมผสมวิตามินส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

และเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผูศึ้กษาไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
ผูป้ระกอบการควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นเทคนิคของกระบวนการผลิตเพ่ือประเมินความเป็นไปไดข้อง

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการผลิต และท าการศึกษาเพ่ิมเติมทางดา้นการเงินเพ่ือวิเคราะห์ถึงความคุม้ค่า
ส าหรับการลงทุนท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ท าการศึกษาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทัว่ประเทศ ไดแ้ก่  ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลทางการตลาดท่ีชดัเจน เพ่ือใชก้ารพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้ง 4 
ภาค 
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Study the retirement preparation concerning physical, mental, social and 

financial wellbeing of company employees working for Bangkok  
Commercial Asset Management Public Company Limited 

 

มนัสนันท์ รัศมีนพคุณ1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 
Manassanan Ratsameenoppakhul and Nongnaphat Kaewploy 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สงัคม และการเงิน เพ่ือใชชี้วิตในวยัเกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ซ่ึง
เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) อายุ 40-60 ปี จ านวน 252 คน โดยวิเคราะห์ผลดงัน้ี 1.)ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจงความถ่ี,ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.)ใชส้ถิติเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ T-test และ F-test และ LSD 
test พบว่าพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือใชชี้วิตใน
วยัเกษียณอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านร่างกายอยู่ในระดบัมาก และดา้นจิตใจ สังคม 
การเงิน อยู่ในระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดบั
การศึกษา ระดบัเงินเดือน และจ านวนเงินท่ีตอ้งการมีไวใ้ชใ้นยามเกษียณ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนั 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับเกษียณ, วัยเกษียณ, ผู้สูงอำย ุ
 

Abstract 
The purpose of this study was to study personal factors affecting the retirement preparation concerning physical, 
mental, social and financial wellbeing of company employees working for Bangkok Commercial Asset Management 
Public Company Limited. A survey research design was utilized to carry out this study.  The data were collected by 
using questionnaires from a sample of 252 company employees working for Bangkok Commercial Asset 
Management Public Company Limited aged 40-60 years. The statistical results were analyzed by 1) 
Descriptive Statistics including Frequency Distribution, Percentage, Means, Standard Deviation and 2) Quantitative 
Statistics including T-test, F-test and LSD test. It was found that these company employees of Bangkok Commercial 
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Asset Management Public Company Limited prepared for living in retirement age at a moderate level. However, 
when considering each aspect, the results of the study revealed that the physical readiness was at a high level, while 
psychological, social and financial readiness was at a moderate level. In addition, the hypothesis test results were 
found that the personal character factors consisting of gender, education level, salary level and the amount of money 
required for the retirement age affected the retirement preparation of the company employees of Bangkok 
Commercial Asset Management Public Company Limited at different levels. 
 
Keywords: Preparing for retirement, retirement, elderly 
 

1. บทน า 

 
การเพ่ิมข้ึนของประชากรในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยจากขอ้มูลประชากร

ของกรมการปกครองในปี 2560 พบว่าประเทศไทยเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยมีประชากรท่ีอายุตั้งแต่ 60 ข้ึนไป
ประมาณ 10,225,322 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 ของประชากรทั้งหมด และมีประชากรท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ50-59 ปี ซ่ึง
เป็นประชากรท่ีจะเคล่ือนไปเป็นผูสู้งอายใุนช่วง 10 ปีขา้งหน้าอีกประมาณ 9.2 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด และจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีอตัราการเกิดท่ีลดลง ท าให้กลุ่มคนวยั
ท างานท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของประเทศกลบัลดลงเร่ือย ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นสัญญาณบ่งช้ีอย่างชดัเจนว่า
ประเทศไทยไดก้้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวัแลว้ ดงันั้น ถา้ทุกคนไม่มีการเตรียมพร้อมเพ่ือเขา้สู่วยัเกษียณ 
จะท าให้ใชชี้วิตในช่วงวยัเกษียณไม่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี และยงัเป็นภาระแก่ลูกหลานอีกดว้ย 

โดยบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) มีสวสัดิการต่าง ๆ มากมาย โดยสวสัดิการของ 
บริษทัฯ ท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตหลงัเกษียณโดยตรงจะมีแค่ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินชดเชยเม่ือ
เกษียณ ทั้งน้ีจะเห็นว่าสวสัดิการของบริษทัไม่สามารถท าให้ใชชี้วิตหลงัเกษียณไปจนถึงวนัท่ีส้ินอายขุยัได ้ถา้ไม่มี
ลูกหลาน หรือครอบครัวคอยเล้ียงดู หรือมีแหล่งรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ หากไม่มีการวางแผน หรือเตรียมพร้อมใน
การใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุท่ีดีพอ อาจจะท าให้การใชชี้วิตในช่วงวยัเกษียณมีปัญหา ส่งผลให้การด าเนินชีวิตช่วง
บั้นปลายไม่มีความสุข 
 
1.1 วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเตรียมพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน เพ่ือใชชี้วิตในวยั
เกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลการศึกษาน้ีน าไปพฒันาแนวคิด และทฤษฎี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการเตรียมตวัเพ่ือการเกษียณอายสุ าหรับ
พนกังานบริษทัเอกชน 
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2. ผลการศึกษาน้ีน าไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ได้
รับรู้ขอ้มูลเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน เพ่ือเขา้สู่วยัเกษียณของพนกังาน เพ่ือพฒันา 
และปรับปรุง สวสัดิการท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานในวยัเกษียณ หรือหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีท าให้พนกังานให้
ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัเกษียณ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

(รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553) ไดก้ล่าวในหนงัสือการบริหารการเงินส่วนบุคคลว่า การเตรียมรับมือกบัส่ิงต่างๆ ท่ี
ตอ้งเผชิญในช่วงวยัเกษียณอาย ุ และเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคข์องการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณดงักล่าวขา้งตน้ บุคคล
ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวยัเกษียณในดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน 

(จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย,์ 2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายขุองพนกังาน บริษทั ยู
เซ็น โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่ากลุ่มเจนเนอเรชัน่บี เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจนเนอเรชัน่วาย ทั้งหมด 
119 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-34 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด
สถานภาพโสดไม่มีบุตรมากท่ีสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัวมี 3-4 คน อีกทั้งมีภาระเล้ียงดูครอบครัว 1-2 คน เป็น
เจา้ของท่ีพกัอาศยั ส่วนใหญ่มีหน้ีสินหรือภาระผอ่นค่าใชจ่้ายไม่ไดว้างแผนดา้นการท าประกนัสุขภาพและประกนั
ชีวิตเพราะส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัสุขภาพแข็งแรง โดยกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีอายุงานมากกว่า 11 ปี เป็น
พนกังานต าแหน่งปฏิบติังานส่วนใหญ่ รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท 

(ชนัญญา ปัญจพล, 2558) ได้ศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ว ัยผู ้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 50-59 ปี อายุเฉล่ีย 
54.13 ปี สมรสเกินคร่ึงหน่ึง มีจ านวนบุตร 2 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุการท างาน 20-30 ปี และมี
รายได3้0,001-45,000 บาท ต่อเดือน และท่ีอยู่อาศยัเป็นเจา้ของบา้น ในส่วนของความรู้ของขา้ราชการต่อการเป็น
ผูสู้งอายุและผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพมีความรู้อยู่ในระดบัมาก และการรับรู้ของขา้ราชการต่อการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานมีความรู้ในระดบัมาก เช่นกนั และลกัษณะการเตรียมความพร้อมของข้าราชการต่อการเข้าสู่วยั
ผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีลกัษณะการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นเศรษฐกิจมีการ
เตรียมความพร้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นร่างกาย ตามล าดบัส่วนการเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
ระดบัเงินเดือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั มีผลต่อลกัษณะการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัผูสู้งอายอุย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติส่วนความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ และการรับรู้ของการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงาน มีผลต่อลกัษณะการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(นวรัตน์ จัน่เพชร, 2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพของกรม
ควบคุมโรค พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 55 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรีข้ึนไป 
สถานภาพสมรสแลว้ ต าแหน่งเป็นขา้ราชการ มีรายไดต่้อเดือน 30,000 – 50,000 บาท มีรายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือ
เก็บ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ มีโรคประจ าตวัไม่เคยไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเกษียณอายุราชการ มีท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเอง มีหลกัประกนัรายไดเ้พ่ือวยัเกษียณจากหน่วยงานในรูปของ
ระบบบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ(กบข.) ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการเตรียมความ
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พร้อมท่ีมีคุณภาพด้านท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด ในประเด็นการเตรียมท่ีอยู่อาศยัเพ่ือพกัหลงัเกษียณอายุ ปัญหา และ
อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพ่ือวยัสูงอายุท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัน้อย ปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจมากในประเด็นการขาดหลกัหลกัทรัพยเ์พ่ือใชท้  าธุรกรรม ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพ่ือวยัสูงอายท่ีุมี
คุณภาพพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ หลกัประกันรายไดข้องหน่วยงานในรูปของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท่ีต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือวยัสูงอายุด้านสุขภาพท่ี
แตกต่างกัน เพศ รายได้ต่อเดือน และหลักประกันรายได้ของหน่วยงานในรูปของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการท่ีต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือวยัสูงอายดุา้นเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั และอายุ
ท่ีแตกต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือวยัสูงอายุด้านท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(กรรณิกา วาระวิชะนี, 2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้ทางการเงินและความอยูดี่มีสุขทางการเงินของพนกังานใน
สถานบนัการเงินกรณีศึกษาจากพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความรู้ทางการเงินโดย
เฉล่ียร้อยละ 79.14 และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.3 และ 77.0 มีความอยูดี่มีสุขทางการเงินดา้น
หน้ีสิน และดา้นเงินออมเหมาะสม ตามล าดบั ในขณะท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเพียงร้อยละ 24.3 ท่ีมีความอยูดี่มีสุขทางการ
เงินดา้นสภาพคล่องเหมาะสม นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ดว้ยการทดสอบแบบ T-test พบว่าความรู้ทางการเงินมี
ความสมัพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุขทางการเงินดา้นหน้ีสิน และดา้นเงินออมเหมาะสม ในขณะท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความอยูดี่มีสุขทางการเงินดา้นสภาพคล่อง 

(ศรุติ กิตติมหาชยั, 2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการวางแผนการใชชี้วิต การวางแผนเร่ืองการเงิน และการ
พฒันาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการวางแผนการใชชี้วิต การวางแผนเร่ืองการเงิน และการพฒันาการ
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้านการวางแผนการใช้ชีวิตประกอบด้วย ความพอประมาณ ไม่ส่งผลต่อการ
เกษียณอายุของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั 
0.05 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณท าการศึกษาเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจาก
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) จ านวน 252 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie & Morgan(1970) ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้5% โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นการให้ระดบัความส าคญั และระดบัการเตรียมความพร้อมทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ สังคม เพ่ือเขา้สู่วยัเกษียณ และส่วนท่ี 3 เป็นการให้ระดบัความส าคญัทางดา้นการเงิน เพ่ือเขา้สู่วยั
เกษียณ ซ่ึงแบบสอบถามไดผ้า่นการตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 20 คน ซ่ึงไดค้่า
ความเช่ือมัน่ครอนบาร์ค อลัฟ่า เท่ากบั 0.936 โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
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โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ค านวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ค่าสถิติในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ประชากรหรือกลุ่มโดยสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent – 
Sample T-Test) โดยใชส้ถิติแบบ T – test ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 
3 กลุ่มข้ึนไปโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way  ANOVA) 
โดยใชค้่าสถิติแบบ F – Test และเม่ือยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจึงน ามาทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test และน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล และอภิปรายผล 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 252 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และส่วนใหญ่อาย ุ51-55 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 และ
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาโทจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81 และส่วนใหญ่สถานภาพสมรสจ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 และส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 และส่วนใหญ่มีระดบั
เงินเดือน 70,001-100,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 46.83 และส่วนใหญ่คาดการณ์อายุหลงัเกษียณ
จนถึงวนัส้ินอายุขยั 11-20 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 51.98 และส่วนใหญ่ตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยาม
เกษียณ 5,000,001-10,000,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81 

ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมส าหรับเกษียณของพนกังาน ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สังคม ดา้นการเงิน โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียดงัน้ี 1.00-1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 1.81-2.60 หมายถึง น้อย 
2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง มาก และ 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด ซ่ึงสรุปไดต้ามตารางท่ี 
4.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณโดยรวม 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณ x  SD. แปลค่า อนัดบั 
ดา้นร่างกาย 3.41 0.59 มาก (1) 
ดา้นจิตใจ 3.18 0.57 ปานกลาง (3) 
ดา้นสงัคม 3.24 0.57 ปานกลาง (2) 
ดา้นการเงิน 3.01 0.64 ปานกลาง (4) 

ภาพรวม 3.21 0.46 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.1 สรุปการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.21   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง  โดยสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นร่างกาย รองลงมา
ระดบัปานกลาง  ดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และ ดา้นการเงิน ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยตั้งสมมติฐานงานวิจยั และสรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงาน 
H0  =  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน แตกต่างกนั   
H1  =  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน แตกต่างกนั 
โดยมีการตั้งสมมติฐานยอ่ยตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
สมมตฐิานย่อยที่ 1.1 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของ

พนักงาน แตกต่างกัน 
ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ กบั การเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ T – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในรายดา้นการมี
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม 
และดา้นการเงิน โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า T –test = 4.481 ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงต ่ากว่า 0.05  สรุปผลการ
ทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีต่างกนัมีผลต่อการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเกษียณของพนกังาน แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชายจะมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณสูงกว่า 
กลุ่มเพศหญิง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยส่วนใหญ่เพศชายมีความเป็นผูน้ า เป็นหวัหนา้ครอบครัวมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบกบัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ภายในครอบครัว จึงมีการวางแผนท่ีส่งผลในดา้นท่ีดีต่อความเป็นอยู ่ สุข
สบายของครอบครัว รวมถึงการวางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับเกษียณ  

สมมตฐิานย่อยที่ 1.2 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของ
พนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุกบั การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในรายดา้นการมี
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นสงัคม โดยผลการ
ทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 1.771 ค่า Sig. = 0.153 ซ่ึงมากกว่า 0.05 สรุปผลการทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรับ 
H0 หรือ ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของ
พนกังาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานย่อยที่ 1.3 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา กบั การเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในราย
ดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม ดา้นการเงิน โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 20.461 ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงต ่ากว่า 
0.05  สรุปผลการทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มี
ผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้มี
ระดับการศึกษามากกว่า จะมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณท่ีสูงกว่า เน่ืองจากการศึกษาเป็น
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ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีท าให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ และมีโอกาสเจริญก้าวหน้า เติบโตในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณ 

สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส กับ การ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ในรายดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสงัคม ดา้นการเงิน โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 2.684 ค่า Sig. = 0.070 ซ่ึงมากกว่า 0.05  สรุปผล
การทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านจ านวนบุตร มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นจ านวนบุตร กบั การเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในราย
ดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สงัคม โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 2.027 ค่า Sig. = 0.111 ซ่ึงมากกว่า 0.05 สรุปผลการทดสอบไดว้่า 
เป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นจ านวนบุตรท่ีต่างกนั มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเกษียณของพนกังาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานย่อยที่ 1.6 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับเงินเดือน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัเงินเดือนกบัการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในราย
ดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้นการเงิน โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 8.438 ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงต ่ากว่า 0.05  
สรุปผลการทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัเงินเดือนท่ีต่างกนั มีผลต่อ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มคนท่ีมี
ระดบัเงินเดือนสูงกว่าจะมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณมากกว่า เน่ืองจากระดบัเงินเดือนเป็นตวับ่งช้ี
สถานภาพ หากมีระดบัเงินเดือนสูงเพียงพอในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ยอ่มท าให้บุคคลมีโอกาสท่ีจะท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การเก็บออมเงิน การดูแลรักษาสุขภาพ การน าเงินไปลงทุนเพ่ือหารายไดท่ี้มากข้ึน และการท ากิจกรรม
ในงานอดิเรกท่ีตนเองสนใจ  

สมมตฐิานย่อยที่ 1.7 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านจ านวนปีคาดการณ์มีอายุหลังเกษียณจนถึงวนัส้ินอายุขัย มี
ผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นจ านวนปีคาดการณ์มีอายุหลงั
เกษียณจนถึงวนัส้ินอายุขยั กบั การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – 
Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในรายดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. 
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ต ่ากว่า 0.05 จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสงัคม โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 1.533 ค่า Sig. = 0.207 ซ่ึง
มากกว่า 0.05  สรุปผลการทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นจ านวนปีคาดการณ์
มีอายุหลงัเกษียณจนถึงวนัส้ินอายุขยัท่ีต่างกนั มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานย่อยที่ 1.8 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านจ านวนเงนิที่ต้องการมีเงนิไว้ใช้ชีวิตในยามเกษียณ มีผลต่อ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการมีเงินไว้
ใชชี้วิตในยามเกษียณ กบัการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในรายดา้นการมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณผลทดสอบมีค่า Sig. ต ่ากว่า 
0.05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม ดา้นการเงิน โดยผลการทดสอบภาพรวม มีค่า F –test = 3.194 ค่า 
Sig. = 0.024 ซ่ึงต ่ากว่า 0.05  สรุปผลการทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
จ านวนเงินท่ีตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยามเกษียณ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของ
พนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยบุคคลท่ีมีการวางแผนทางการเงิน และมีเงินออมไวใ้ชใ้นยามเกษียณ
จ านวนมาก ย่อมดีกว่าบุคคลท่ีมีเงินออมไวใ้ชใ้นยามเกษียณในจ านวนท่ีน้อยกว่า เน่ืองจากในช่วงวยัเกษียณไม่
สามารถล่วงรู้ไดว้่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินมากน้อยแค่ไหน หากมีการเตรียมความ
พร้อมทางการเงินท่ีดี จะท าให้การด ารงชีวิตในช่วงวยัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข 

สรุปไดว้่าความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และ จ านวน
เงินท่ีตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยามเกษียณ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังาน และ
ความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนบุตร จ านวนปีคาดการณ์มีอายุหลงั
เกษียณจนถึงวนัส้ินอายุขยั ไม่มีผลต่อมีผลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลวิจยัการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานบริษทัมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณ อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง  
โดยมีการเตรียมพร้อมสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นร่างกาย รองลงมาระดบัปานกลาง  ดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และ 
ดา้นการเงิน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิด(รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553) ไดก้ล่าวในหนงัสือการบริหารการเงินส่วน
บุคคลว่า การเตรียมรับมือกับส่ิงต่างๆ ท่ีต้องเผชิญในช่วงวยัเกษียณอายุ และเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
วางแผนเพ่ือวยัเกษียณ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีพบว่าในดา้นร่างกายมีความคิดเห็นสูงสุดการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ
สุขภาพ ดา้นจิตใจมีความคิดเห็นสูงสุดมีความคิดเห็นสูงสุดการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงเม่ือ
เขา้สู่วยัเกษียณอายุ ดา้นสังคมมีความคิดเห็นสูงสุดการติดตามข่าวสารต่างๆในปัจจุบนัและด้านการเงินมีความ
คิดเห็นสูงสุดการไม่มีภาระหน้ีในวยัเกษียณ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยพบว่าความแตกต่างของปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดบั
การศึกษา ระดบัเงินเดือน และ จ านวนเงินท่ีตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยามเกษียณมีผลต่อการเตรียมความพร้อม
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ส าหรับการเกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยผลวิจยัดา้นเพศ
พบว่ากลุ่มเพศชายจะมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณสูงกว่า กลุ่มเพศหญิง ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า
กลุ่มระดบัการศึกษาปวช./ปวส. มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณ ต ่ากว่า กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท ด้านระดบัเงินเดือนพบว่ากลุ่มระดบัเงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท มีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเกษียณ ต ่ากว่า กลุ่มระดบัเงินเดือน 70,001 - 100,000 บาท และมากกว่า 100,000 บาท และ กลุ่มระดบั
เงินเดือน 50,001 - 70,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณต ่ากว่า กลุ่มระดบัเงินเดือน 70,001 - 
100,000 บาท และมากกว่า 100,000 บาท  ดา้นจ านวนเงินท่ีตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยามเกษียณพบว่ากลุ่มระดบั
จ านวนเงินท่ีต้องการมีเงินไว้ใช้ชีวิตในยามเกษียณ 1,000,000 - 5,000,000 บาท และ จ านวนเงิน 5,000,0001 - 
10,000,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณต ่ากว่ากลุ่มจ านวนเงินท่ีตอ้งการมีเงินไวใ้ชชี้วิตในยาม
เกษียณ 10,000,001 - 15,000,000 บาท และ มากกว่า 15,000,00 บาท สอดคล้องกับงานวิจัย(ชนัญญา ปัญจพล, 
2558) ท่ีศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาและระดบัเงินเดือนมีผลต่อลกัษณะการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ
 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
      

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) กล่าวไดว้่าในช่วงเวลาหลงัเกษียณอายุถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีความส าคญัส าหรับบุคคลทัว่ไป เพราะ
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตท่ีตอ้งหยดุพกัจากการท างาน มาด ารงชีวิตให้อยู่รอดไปถึงวนัสุดทา้ย
ของชีวิต และในช่วงวยัน้ีจะพบกบัปัญหา และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย
ท่ีมีการเส่ือมถอยลงไปตามธรรมชาติ และการมีรายไดท่ี้ลดลง ดงันั้นการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม และการเงิน ของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) เพ่ือน าผลการศึกษาไป
พฒันาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเตรียมตวัเพ่ือการเกษียณอายุ และน าผลการศึกษาไปให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของบริษทัไดรั้บรู้ขอ้มูลการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน เพ่ือเขา้สู่
วยัเกษียณของพนกังานเพ่ือพฒันาและปรับปรุงสวสัดิการท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานในวยัเกษียณหรือหา
วิธีการต่างๆ ท่ีท าให้พนกังานให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัเกษียณ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
 

ผลการวิจยัพบว่าพนกังานมีการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย อยู่ในระดบัมาก บริษทัควรให้ความส าคญั
กบัการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาหาความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพ่ือท่ีจะท าให้พนกังานหลกัเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ ส่วนทางดา้นสังคม อยู่ในระดบัปานกลาง บริษทัควรส่งเสริมให้พนกังานท ากิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ี
เหมาะสมกับตนเอง การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมร่วมกบัครอบครัวส่งเสริมให้ความส าคญักบัการ
วางแผนท ากิจกรรมกบัเพ่ือนในเวลาว่าง ส่วนทางดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง บริษทัควรส่งเสริมให้พนกังาน
เรียนรู้ตนเอง และพยายามแก้ไขขอ้บกพร่อง เพ่ือหลีกเล่ียงความเครียด รวมทั้งมีแนวทางในการปรับทศันคติเพ่ือ
เขา้สู่วยัเกษียณ ส่วนทางดา้นทางดา้นการเงิน อยู่ในระดบัต ่าสุด บริษทัควรส่งเสริมให้พนกังานให้ความส าคญัใน
การเรียนรู้พฤติกรรมการใชจ่้าย และมีการออมเงิน จดัสรรเงินเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตช่วงเกษียณได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. งานวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณของพนักงานในรูปแบบ การวิจยัเชิง
คุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเตรียมตวัการ เกษียณอายุของบุคลากรรวมถึง
ติดตามขยายผลหลงัจากบุคลกรเกษียณอายไุปแลว้ 

2. งานวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบโดยจ าแนกลกัษณะงานหรือต าแหน่งงานของพนักงานเพ่ือผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือสามารถท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
5.4 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

1. งานวิจัยน้ีได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นจากความสะดวกผูต้อบแบบสอบถามหรือ
พนกังานบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในการให้ขอ้มูลเพราะดว้ยพ้ืนท่ีการออกส ารวจ
และวิธีการสุ่มตวัอยา่งในการด าเนินการวิจยัมีอยา่งจ ากดั 

2. งานวิจยัน้ีระยะเวลาในการศึกษาและท าการส ารวจแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง ระยะเวลาจ านวน 31 วนั 
ซ่ึงเป็นการศึกษาในช่วงระยะท่ีสั้นและจ ากดัในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยจากระดบัการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 

Factors Affecting Investment Decision in Securities Outside the Stock 
Exchange of Thailand from the Level of Good Corporate Governance 

 

มยุรา ฉิมดี1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Mayura Chimdee and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจากระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กลุ่มตวัอยา่งคือนกัลงทุนทัว่ไป จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชท้ดสอบ
คือ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
ลงทุน ความเส่ียงจากการลงทุน และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ระยะเวลาในการ
ลงทุน และมูลค่าเงินลงทุน มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัดา้นอาย ุมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจ, กำรลงทุน, กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

Abstract 
This study is objective for study factors affecting investment decision in securities outside the stock exchange of 
Thailand from the level of good corporate governance. Number of 400  investor. Data analysis uses Logistic 
regression. Selected factors subject to the analysis have been demographic factors, investment behavior, 
investment risk and good corporate governance. 
The results indicate that difference of investment patterns; income, investment period, fund amount show negative 
relationship with investment decision in securities non-listed in the Stock Exchange of Thailand. Meanwhile, 
factors subjected to age shows positive relationship with investment decision in securities non-listed in the Stock 
Exchange of Thailand.  
 
Keywords: Decision, Investment, Good Corporate Governance 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: mayura.audit@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1974 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 
 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขบัเคล่ือนโดยวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจย่อม หรือ เอสเอ็มอี ซ่ึงเป็น
กลุ่มพลงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคธุรกิจท่ีมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้แขง็แกร่ง เน่ืองจากเอสเอม็อี
ท าให้เกิดการจา้งงานและมีอตัราการขยายตวัของภาคการบริการ ภาคการผลิต และภาคการคา้มาอยา่งต่อเน่ือง หน่ึง
ในขอ้จ ากดัของเอสเอม็อีท่ีส าคญั คือ ขาดแหล่งเงินทุน สสว. (2563) ไดร้ายงานขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้รับบริการศูนย์
ให้บริการเอสเอม็อีครบวงจรของ สสว. ทั้งหมด 198,795 รายนั้น มีผูข้อเขา้รับบริการเร่ืองการหาแหล่งเงินทุนมาก
เป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสะทอ้นถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาและเติบโตของเอสเอม็อี  เพราะหากผูป้ระกอบการ
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายก็หมายถึงโอกาสท่ีจะน าเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจให้เติบโต  
     การลงทุนในหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หลกัทรัพยน์อกตลาดฯ”) หมายถึง บริษทัเอกชนท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริหาร
กิจการโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยในปัจจุบนัเป็นการลงทุนผ่านระบบคลาวด์ฟันดิง ซ่ึง
คราวดฟั์นดิงคือการระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก (the crowd) ผา่นเวบ็ไซตท่ี์เป็นตวักลาง (Funding Portal) โดย
อาศยัเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต (ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์ 2563) บริษทัท่ีไม่ไดจ้ด
ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดเ้พ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ธุรกิจมีการ
ขยายตัวและเติบโตข้ึน รายการทางธุรกิจมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน ประกอบกับ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนักนัอย่างรุนแรง เจ้าของหรือผูบ้ริหารเพียงคน
เดียวไม่อาจควบคุมดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง ส่งผลให้การปฏิบติังานภายในองคก์รมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
ขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในอาจน าไปสู่ความลม้เหลวของการปฏิบติังาน และไม่สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ดงันั้นหากกิจการให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จะช่วยลดช่องทางการทุจริต ปกป้องทรัพยสิ์นขององคก์ร และให้องคก์รสามารถด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ สามารถปฏิบติัแผนธุรกิจทางดา้นการคา้ ดา้นการตลาด และกลยทุธ์ดา้นต่างๆ การ
บริหารจดัการภายในองคก์รถือเป็นส่ิงส าคญั นอกจากระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นกลไกส าคญัท าให้เกิดความ
มัน่ใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้ ช่วยป้องกนัและ
รักษาทรัพยสิ์นขององคก์ร และช่วยให้การปฏิบติังานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมทั้งป้อง
ปราม หลีกเล่ียง หรือลดความเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการสร้างคุณค่ากิจการอยา่งย ัง่ยนื 
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน นกัการรตลาดใชข้อ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เพ่ือการแบ่งส่วนตลาด ท าให้มีประสิทธิผลในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และง่ายต่อการวดัค่าตวัแปรอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)  
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2.1.2 พฤติกรรมการลงทุนเป็นศาสตร์ดา้นการลงทุนแขนงใหม่ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัจิตวิทยาและพฤติกรรมการ
ลงทุน ท่ีนกัลงทุนไดท้ าหรือไม่ท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีนอกเหนือจากความรู้พ้ืนฐานและหลกัการ
ลงทุนท่ีนกัลงทุนรู้อยูแ่ลว้ (พิชยั ยอดพฤติการ, 2559) การพิจารณานกัลงทุนว่าจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละคนสามารถยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปสามารถแบ่งนกัลงทุนออกได ้3 ประเภท คือ 1)  นกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (Risk-averse investor) 2)  นักลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-loving investor) และ 3)  นักลงทุนท่ีไม่สนใจ
ความเส่ียง (Risk-neutral investor)  

2.1.3 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนปี (2560) หมายถึง การก ากบัดูแลกิจการท่ี
เป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัท าแนวปฏิบติัส าคญัดา้นการก ากบักิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนน าไปปรับ
ใชต้ามความเหมาะสมใน 3 หมวดไดแ้ก่ (1) หมวดกรรมการ (2) หมวดผูถื้อหุ้น และ (3) หมวดการเปิดเผยขอ้มูล 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
กนกวรรณ ศรีนวล (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า เพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ 50,001 บาทข้ึนไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี
ประสบการณ์การลงทุน 4-5 ปี ดา้นพฤติกรรมการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั      

กนกดล สิริวฒันชยั และ อิทธิกร ข าเดช (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน เงินออมต่อ
เดือน เงินลงทุนในหุ้น ประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และระดบัการศึกษา มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่
ท่ีมีอายรุะหว่าง 18 -48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มุฑิตา ป้องเรือ (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนและความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของนกัลงทุนรายยอ่ยในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบันอ้ยถึงปานกลาง และพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีควรรู้ความเขา้ใจในหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัมากเลือกไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมากกว่าผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบันอ้ยถึงปานกลาง
ท่ีเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้ความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 SET 
100 อาจเป็นเพราะหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท าให้มีความเส่ียงต ่า แต่มีมูลค่ากิจการสูงเหมาะแก่
การลงทุนทั้งในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์แนวโน้มการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนทัว่ไปจากระดบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยมีตวัแปรตน้ดา้นปัจจยัดา้นประชากร พฤติกรรมการลงทุนและความเส่ียงจากการลงทุน การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจากระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัแสดงในกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิยั 
  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผา่นเวบ็ไซต ์(Google Forms) โดยขอ้มูลดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัลงทุนทัว่ไปทั้งเพศชาย
และหญิง  เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น การศึกษาคร้ังน้ี
หาไดจ้ากการค านวณจากสูตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณี ไม่ทราบขนาดของประชากรโดยสูตรของ 
Cochran (1953) และก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใด้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ท่ีสะดวกและให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต ์Google 
Forms 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม แบ่งรูปแบบเน้ือหาของ
ค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  (1) ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว เป็นการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) รวมทั้งหมด 
จ านวน 6 ขอ้ (2) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนและความเส่ียงจากการลงทุน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการลงทุน 
ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์ ระยะเวลาในการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน รูปแบบการลงทุน แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 
ปัจจัยท่ีเลือกพิจารณาในการตดัสินใจ และวตัถุประสงค์ในการลงทุน และความเส่ียง เป็นการตอบค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) และมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) รวมทั้งหมด จ านวน 11 ขอ้ (3) 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบไปดว้ย หมวดกรรมการ 
หมวดผูถื้อหุ้น และหมวดการเปิดเผยขอ้มูล มีจ านวนทั้งหมด 20 ขอ้ ลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มี 5 ระดบัและ
สร้างข้ึนตามหลกัของลิเคอร์สเกล (Likert  Scale) ซ่ึงการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการวิเคราะห์แบบจ าลองท่ีประยกุต์มาจาก
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัเป็นฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ โดยการ
น าสมการไปพยากรณ์ตวัแปรตามโดยใชวิ้ธี Binary Logistics Regression คือตวัแปรตาม (Y) เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่า
ได้เพียง 2 ค่า และมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั ในการศึกษาน้ีตวัแปรตาม (Y) คือ เม่ือ Y = 1 คือ นักลงทุนยงัคง

ประชากร 
- เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือน 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

พฤติกรรมการลงทนุ 
- ประสบการณ์ ระยะเวลา รูปแบบการลงทนุ แหล่งที่มาของ

เงินลงทุน การตดัสินใจ ทศันคติ และวตัถุประสงคก์าร
ลงทุน 

- ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้

ตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม 
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ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และ Y = 0 คือ นกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณี
มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั โดยส่วนท่ี 1 เป็นสถิติพรรณนา โดยวิเคราะห์เป็นสัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard) ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ27 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 20,001-50,000 บาท ในส่วนของพฤติกรรมการลงทุนและความเส่ียงจากการลงทุน พบว่า นกัลงทุนส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ 1-5 ปี มีระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี  มีมูลค่าเงินลงทุน 101,000 – 300,000 บาท มีรูปแบบ
การลงทุนเป็นหุ้น มีแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนเป็นเงินออม มีปัจจัยท่ีเลือกพิจารณาในการตัดสินใจ เป็นอัตรา
ผลตอบแทน มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนคือ เก็บไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน มีความเส่ียงเป็น ความเส่ียงปานกลาง ในส่วน
ของความส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น สามารถ
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี หมวดผูถื้อหุ้น รองลงมาคือ หมวดการเปิดเผยขอ้มูล และหมวดผูถื้อหุ้น 
ตามล าดบั ในส่วนของแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ ตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพยน์อก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยดา้นเหตุผลท่ีเลือกลงทุน พบว่านกัลงทุนส่วนใหญ่มีเหตุผลคือ  คาดหวงัอตัรา
การเติบโตของกิจการในอนาคต ส่วนดา้นเหตุผลท่ีไม่เลือกลงทุน พบว่านกัลงทุนส่วนใหญ่มีเหตุผลคือ ความเส่ียงท่ี
จะไม่ไดรั้บคืนเงินตน้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์เชิงอนุมานของการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (logistic 
regression) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพ่ือพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ี
สนใจ เน่ืองจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรดงักล่าวมีค่าค่อนขา้งสูง จึงท าการตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบั
ความเป็นพหุสัมพนัธ์ร่วม (Multicollinearity) โดยการทดสอบจาก ค่า Tolerance และค่า VIF (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา 2549) 
พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 0.424 - 0.969โดย และค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าตั้งแต่ 
1.046 - 2.358 ซ่ึงมีค่าไม่ถึง 10 แสดงว่าตวัแปรท่ีศึกษาไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพนัธ์ร่วม การทดสอบระดบั
ความสัมพนัธ์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ Model ดว้ย -2 Log likelihood (-2LL) มีค่าเท่ากบั 136.530 เม่ือพิจารณา
จากค่า Cox & Snell และ Nagelkerke R Square (Pesudo R2) นั้นมีค่าเท่ากบั 0.663 และ 0.864 หรือร้อยละ 66.3 และร้อยละ 
86.4 ตามล าดบั การทดสอบ Chi-square เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistics Regression) 
โดยการพิจารณาผลทางสถิติทดสอบพบว่ามีค่า Chi-square เท่ากบั 10.506 และค่านยัส าคญัท่ี 0.231 ซ่ึงหากพิจารณาท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่าค่านยัส าคญัของผลการทดสอบมากกว่า 0.05 กล่าวคือ แบบจ าลองของสมการโลจิสติค
น้ีมีความเหมาะสม การทดสอบความแม่นยาในการพยากรณ์แบบจ าลองหรือความเช่ือถือไดข้องสมการถดถอยเชิง 
โลจิสติคโดยเปรียบเทียบขอ้มูลจริง (Observed) และค่าพยากรณ์ (Predicted) พบว่า โดยภาพรวมจากจ านวนตวัอยา่ง
ทั้งหมด 400 ตวัอย่าง แบบจ าลองสมการถดถอยโลจิสติคสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเท่ากบั 378 กล่าวโดยสรุป
ไดว้่า สมการถดถอยเชิงโลจิสติคแบบจ าลองน้ีสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งมีความถูกตอ้งร้อยละ 94.5 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแบบจ าลองสมการความถดถอยเชิงโลจิสติค 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
เพศ (1)  -0.171 0.535 0.102 1 0.750 0.843 
อาย ุ อาย ุ56 ปีข้ึนไป     11.389 2 0.003*   

อาย ุ27 – 40 ปี 3.392 1.084 9.791 1 0.002* 29.731 
อาย ุ41 – 55 ปี 3.294 1.004 10.758 1 0.001* 26.943 

 สถานภาพ (1) 0.901 0.626 2.075 1 0.150 2.463 
การศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า    1.579 2 0.454   
 ต ่ากว่าปริญญาตรี -0.094 2.220 0.002 1 0.966 0.911 
 ปริญญาตรี -0.823 0.663 1.543 1 0.214 0.439 
อาชีพ พนักงานบริษทั   8.195 6 0.224  
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ -1.176 0.969 1.472 1 0.225 0.308 
 คา้ขาย -1.992 0.970 4.219 1 0.040* 0.136 
 ธุรกิจส่วนตวั -1.421 0.687 4.277 1 0.039* 0.241 
 รับจ้างทัว่ไป -0.489 1.398 0.122 1 0.727 0.614 
 วิชาชีพอิสระ -2.014 0.946 4.530 1 0.033* 0.134 
 อ่ืนๆ -22.496 27743.271 0.000 1 0.999 0.000 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือนต่อ
ครัวเรือน 

มากกวา่ 100,001 ข้ึนไป     24.964 4 0.000*   
ต ่ากว่า 20,000 บาท -16.385 5756.965 0.000 1 0.998 0.000 
20,001 – 50,000 บาท -5.798 1.400 17.145 1 0.000* 0.003 
50,001-80,000 บาท 0.361 0.780 0.215 1 0.643 1.435 
80,001-100,000 บาท 1.121 0.851 1.734 1 0.188 3.067 

ประสบการณ์
การลงทุน 

มากกวา่ 10 ปี     0.099 3 0.992   
นอ้ยกวา่ 1 ปี -21.385 4678.286 0.000 1 0.996 0.000 
1-5 ปี -0.293 0.959 0.093 1 0.760 0.746 
5-10 ปี -0.251 0.872 0.083 1 0.773 0.778 

ระยะเวลาใน
การลงทุน 

มากกวา่ 1 ปี     8.750 5 0.119   
นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์ 6.161 18424.593 0.000 1 1.000 474.123 
1 สปัดาห์ – 1 เดือน -14.305 14131.716 0.000 1 0.999 0.000 
2-3 เดือน -20.219 4105.448 0.000 1 0.996 0.000 
4-6 เดือน -1.784 0.603 8.747 1 0.003* 0.168 
7-12 เดือน -0.453 0.974 0.216 1 0.642 0.636 

มูลค่าเงินลงทุน 1 ลา้นบาทข้ึนไป     25.947 5 0.000*   
ไม่เกิน 50,000 บาท -15.759 5137.058 0.000 1 0.998 0.000 
50,001-100,000 บาท -5.476 1.538 12.677 1 0.000* 0.004 
101,000 – 300,000 บาท -4.566 1.048 18.983 1 0.000* 0.010 
300,001 – 500,000 บาท -2.255 0.984 5.257 1 0.022* 0.105 
500,001 – 1 ลา้นบาท -1.496 0.911 2.696 1 0.101 0.224 

ความเส่ียง ความเส่ียงสูงมาก   4.049 3 .256  
ความเส่ียงต ่า -.164 1.844 .008 1 .929 .849 
ความเส่ียงปานกลาง -1.781 1.030 2.989 1 .084 .168 
ความเส่ียงสูง -1.203 1.067 1.270 1 .260 .300 

การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

หมวดกรรมการ .294 .859 .117 1 .732 1.342 
หมวดผูถื้อหุ้น .625 .779 .645 1 .422 1.869 
หมวดการเปิดเผยขอ้มลู 1.438 .925 2.415 1 .120 4.214 
Constant -4.904 2.971 2.725 1 .099 .007* 

*ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตวัแปรท่ีมีค่านยัส าคญัน้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ อายุ 27 – 40 ปี  อายุ 41 – 55 ปี  อาชีพคา้ขาย  อาชีพธุรกิจส่วนตวั  
อาชีพวิชาชีพอิสระ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท  ระยะเวลาในการลงทุน 4 – 6 เดือน  มูลค่าเงินลงทุน 
50,001-100,000 บาท  มูลค่าเงินลงทุน 100,001 – 300,000 บาท  และ มูลค่าเงินลงทุน 300,001 – 500,000 บาท  
หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ กล่าวคือตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อโอกาส
การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

ด้านอายุ (อายุ 56 ปีข้ึนไป เป็นฐาน) พบว่า อายุ 27 – 40 ปี มีค่า Exp(B) เท่ากับ 32.981 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 
หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอายุ 27 – 40 ปี จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบันกัลงทุนอาย ุ56 เท่ากบั 32.981 และยงัพบอีกว่า อาย ุ41 – 55 
ปี  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 16.598 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอายุ 41 – 55 ปี จะท าให้มีโอกาส
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบันกัลงทุน
อาย ุ56 เท่ากบั 16.598 

ดา้นอาชีพ (อาชีพพนกังานบริษทั เป็นฐาน) พบว่า อาชีพคา้ขาย  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.136 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 
หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอาชีพค้าขาย จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบัอาชีพพนกังานบริษทั เท่ากบั 0.136 อาชีพคา้ขาย  มีค่า Exp(B) 
เท่ากบั 0.136 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอาชีพค้าขาย จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบัอาชีพพนกังานบริษทั เท่ากบั 
0.136 อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.241 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลดลงเม่ือเทียบกบัอาชีพพนกังานบริษทั เท่ากบั 0.241 และอาชีพวิชาชีพอิสระ  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.134 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีอาชีพวิชาชีพอิสระ จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบัอาชีพพนกังานบริษทั เท่ากบั 0.134 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน (รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากว่า 100,001 ข้ึนไป เป็นฐาน) พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 50,000 บาท มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีรายได ้20,001 – 
50,000 จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลง
เม่ือเทียบกบันกัลงทุนอาย ุ56 เท่ากบั 0.002 

ดา้นระยะเวลาในการลงทุน (ระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี เป็นฐาน) พบว่า ระยะเวลาในการลงทุน 4 – 6 
เดือน  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.242 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีระยะเวลาในการลงทุน 4 – 6 เดือน 
จะท าให้มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือ
เทียบกบันกัลงทุนมีระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี เท่ากบั 0.242 

ด้านมูลค่าเงินลงทุน (มูลค่าเงินลงทุน 1 ล้านบาทข้ึนไป) พบว่า มูลค่าเงินลงทุน 50,001-100,000 บาท  มีค่า 
Exp(B) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 50,001-100,000 จะท าให้มี
โอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบันกั
ลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 1 ลา้นบาทข้ึนไป เท่ากบั 0.004 มูลค่าเงินลงทุน 100,001 – 300,000 บาท  มีค่า Exp(B) เท่ากบั 
0.010 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 100,001 – 300,000 บาท จะท าให้มีโอกาส
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบันกัลงทุนมี



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1980 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

มูลค่าเงินลงทุน 1 ล้านบาทข้ึนไป เท่ากับ 0.010 และยงัพบอีกว่า มูลค่าเงินลงทุน 300,001 – 500,000 บาท  มีค่า 
Exp(B) เท่ากบั 0.105 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1 หมายความว่า หากนกัลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 300,001 – 500,000 จะท าให้มี
โอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงเม่ือเทียบกบันกั
ลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 1 ลา้นบาทข้ึนไป เท่ากบั 0.105 

ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ์ (2558) พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ผูล้งทุนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง อายุ และรายได ้และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกดล สิริวฒันชยั และ อิทธิกร ข าเดช (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหว่าง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า อาชีพ ระยะเวลาในการลงทุน เงิน
ลงทุนในหุ้น และประสบการณ์การลงทุนในหุ้น มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 -48 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป 
 

ดา้นอายุ พบว่า ผูท่ี้อายุมากข้ึนยอ่มมีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดลดลง อาจเป็นเพราะผูท่ี้มี
อายนุอ้ยกว่ายอ่มมีระยะเวลาในการลงทุนส าหรับวางแผนอนาคตทางการเงินไดม้ากกว่าและสามารถรับความเส่ียง
ไดม้ากกว่าเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (High Risk High Return) ดา้นอาชีพ พบว่า นกัลงทุนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั
โอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดมากกว่ากลุ่มอาชีพคา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั และวิชาชีพอิสระ อาจเป็น
เพราะผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทัมีรายไดท่ี้มัน่คง และทราบจ านวนรายไดท่ี้แน่นอนในแต่ละเดือน จึงง่ายต่อการ
จดัสรรเงินเพ่ือมาลงทุน ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูท่ี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากข้ึนย่อมมีโอกาสตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดเพ่ิมข้ึน ดา้นระยะเวลาในการลงทุน พบว่า ผูท่ี้มีระยะเวลาในการลงทุนมากข้ึนย่อม
มีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดเพ่ิมข้ึน อาจเป็นเพราะ ผูท่ี้มีระยะเวลาในการลงทุนมากกว่าย่อมมี
ประสบการณ์ และความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนท่ีมากกว่า ดา้นมูลค่าเงินลงทุน พบว่า ผูท่ี้มีมูลค่าเงินลงทุนมาก
ข้ึนยอ่มมีโอกาสตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดเพ่ิมข้ึน อาจเป็นเพราะผูท่ี้มีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่าย่อมมี
อ านาจในการตดัสินใจลงทุนท่ีมากกว่า บริษทัท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีตอ้งการระดม
ทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป สามารถน าความคาดหวงัของนกัลงทุนต่อระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาปฏิบติัเพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของนกัลงทุนทัว่ไปส าหรับการระดมทุนไดง่้ายข้ึน เช่น 
ช่วงของอาย ุอาชีพ เป็นตน้  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 เหตุผลท่ีนกัลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ คาดหวงั

อตัราการเติบโตของกิจการในอนาคต ดงันั้นบริษทัท่ีระดมทุนต้องให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือให้บริษทัสามารถก ากบัดูแลกิจการให้บรรลุตามเป้าหมายของกิจการเพ่ือการเติบโตแบบยัง่ยืน และสร้างผล
ตอบสูงสุดให้กบักิจการและผูถื้อหุ้นไดใ้นอนาคต 
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     5.2.2 เหตุผลท่ีนกัลงทุนไม่เลือกลงทุนในหลกัทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่คือ 
ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บคืนเงินตน้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดงันั้นบริษทัท่ีระดมทุนตอ้งให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีจะไดรั้บคืนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ีย  

 

5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 
การศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ (Google Forms ท าให้

กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 27 – 40 ปี ท าให้ข้อมูลท่ีได้มานั้นไม่สามารถเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ประชากรทุกช่วงอายไุด ้รวมถึง แบบสอบถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามท านั้นเป็นภาษาไทยดงันั้น จึงท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งจะถูกจ ากดัเพียงนกัลงทุนชาวไทยหรือผูท่ี้อ่านภาษาไทยออกเท่านั้น   
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The relationship between financial ratio and stock price of the Automotive 
industry sector in the Stock Exchange of Thailand. 

 

มลฤดี ศรีลาชัย1 และ อาจารย์ ธฤตพน อู่สวัสดิ์2 
Monruedee Srilachai and Dr.Thitapon Ousawat 

 

บทคดัย่อ 
งานศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 13 บริษทั (780 
ตวัอย่าง) ศึกษาในช่วงระหว่าง ไตรมาส 4 ปี 2548- ไตรมาส 3 ปี 2563 โดย อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวิจยั
อธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม 3 ดา้น คือ อตัราส่วนแสดงความสามารถใน
การช าระหน้ี Leverage Ratios ไดแ้ก่อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) อตัราส่วน
ในการท าก าไร Profitability Ratio ได้แก่ อ ัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) , อ ัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) , อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ อตัราส่วนวดั
มูลค่าตลาด Market Value Ratios ไดแ้ก่อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) , อตัราส่วน
ราคากับมูลค่าหุ้นต่อบญัชี (Price to Book Value) , อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield)  จากการ
ทดสอบด้วยวิธี Panel data analysis ด้วยแบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ผล
การศึกษา ณ ระดบันยัส าคญั ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชี (PBV) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ ซ่ึงค่า Sig = 0.0030 มีค่านอ้ยกว่า α = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 88 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาตรวจสอบ  
 
ค ำส ำคัญ: อัตรำส่วนทำงกำรเงิน , รำคำหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
This paper studies the relationship between Financial ratio and Stock price of the Automotive Industry Club (AIC) 
in The Stock Exchange of Thailand (SET). Using 780 observations from 13 companies between 4 th quarter in 2005 
to 3rd quarter in 2020, which the Financial ratio used in researching and clarification for the credit and the overall 
operation of AIC in 3 parts are 1) Leverage ratios included the Debt to Equity Ratio 2) Profitability ratio included 
the Return on asset, the Return of equity, and the Net profit margin 3) Market value ratio included the P/E ratio, 
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the Price to book value, and the Dividend yield. The Panel data analysis by the ordinary least squares and the 
result of study at the 0.05 significant level are using the components as the Price to book value (PBV) related with 
the Stock price that Sig = 0.0030 and less than α = 0.05 at 88% of the confidence level and 12% of other variables.  
 
Keywords: Ratio , Stock Price 
 

1 บทน า 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบธุรกิจและผูล้งทุน โดยเป็นแหล่งระดมทุนท่ีส าคญั

ของธุรกิจท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) เพ่ือสร้างหรือขยายธุรกิจ
ให้สามารถด าเนินการอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับนกัลงทุนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทั้งแหล่งเงินออม แหล่งคา้ก าไร เก็ง
ก าไร ปัจจัยส าคญัเพ่ือส่งเสริมการออมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในประเทศกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงจะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  (Dividend Income Yield),ดอกเบ้ียและส่วนต่างจากราคาหลกัทรัพย ์(Capital 
Gain) ปัจจุบนัมีผูส้นใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
น่าสนใจ ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ (ก.ล.ต.) ยงัมีหนา้ท่ีจดัการควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้มี
ความเป็นระเบียบ ให้มีสภาพคล่องและมีความยติุธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การจดัแบ่งหมวดธุรกิจของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การจดัแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทัท่ีจดทะเบียน เพ่ือให้
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการเปรียบเทียบและสามารถจัดอบัดบั
ความสามารถในการประกอบธุรกิจในหมวดหมู่ของแต่ละบริษทัได ้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไดก่้อตั้งข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมตวัของบริษทัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศ โดย
เป็นหน่ึงใน 43 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก ผลส ารวจจาก US.News & World Report ช้ีชดั
ว่าไทยติดอนัดบั 1 ของโลก ในฐานะประเทศท่ีดีท่ีสุด ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศ  US. News & 
World Report ส านกัข่าวจาก สหรัฐอเมริกา ท่ีเผยแพร่ข่าวความเห็น และผลการจดัอนัดบัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บความนิยม
ไดเ้ปิดเผยการจดัอนัดบัประเทศท่ีเหมาะสมการเร่ิมตน้ธุรกิจมากท่ีสุดในโลกประจ าปี 2563 หรือ Best Countries to 
Start a Business 2020 โดยส ารวจจากผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ จ านวน 6,000 
ราย พบว่า ประเทศไทยติดอนัดบั 1 ของโลก ประเทศท่ีดีสุดในการเร่ิมตน้ธุรกิจจากทั้งหมด 73 ประเทศ  

ผลการจดัอนัดบัน้ีข้ึนอยูก่บั 5 ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่  สามารถลงทุนไดใ้นราคาไม่แพง  ระบบ ราชการ ตน้ทุนการ
ผลิตถูก เช่ือมต่อกบัประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน ๆ  ของโลก (ท าเลยทุธศาสตร์) และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย เท่านั้น
ยงัไม่พอ ผลส ารวจน้ียงัรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนมากท่ีสุด หรือ Best Countries 
to Invest Inเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากโครเอเชีย อนัดบั 3  สหราชอาณาจกัร อนัดบั 4 อินโดนีเซีย อนัดบั 5 
อินเดีย อนัดบั 6 อิตาลี อนัดบั 7 ออสเตรเลีย อนัดบั 8 เวียดนาม อนัดบั 9 ลตัเวีย และอนัดบั 10  สิงคโปร์ 

ปัญหาของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีคือแข่งขนัของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษท่ี 21มีความเขม้ขน้
ซับซ้อนและมีความทา้ทายเป็นอย่างมากทั้งเร่ืองความไม่แน่นอนในเร่ืองท่ีตั้งโรงงานฐานการผลิต เร่ืองความไม่
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แน่นอนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัญหาการเมือง นโยบายของภาครัฐ และภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลก ท่ีมี
ความผนัผวน ดงัเช่นช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ท่ีผ่านมาระบบเศรษฐกิจในทวีป ยุโรปและอเมริกามีภาวะชะลอตวั ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อบริษทั ต่าง ๆ ท าให้มีการปรับลดหรือปลดพนกังาน เพ่ือความอยูร่อดของบริษทัเอง วิกฤตดงักลา่ว
ไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกวา้วไม่ใช่เฉพาะแค่ยโุรปและอเมริกาเท่านั้น ผลดงักล่าวกระทบกนัทั้ง
ระบบโซ่อุปทานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการวิเคราะห์และปรับวิธีการด าเนินของ
เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วของ สภาวะตลาดเพ่ือความอยู่รอดและก้าวเขา้สู่ 
AEC ไดอ้ยา่งมัน่คง  

ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึงความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินว่ามีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตวัไหนบา้งท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยแ์ละมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด การศึกษาคร้ังน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความสัมพนัธ์
ดงักล่าวยงัไม่มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลดัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนในการดูขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพยแ์ละช่วยในการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมมติฐานของการศึกษาแยกตามประเภทของอตัราส่วนไดด้งัน้ี 

1. อตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด (Market Value Ratio) =  PBV, DY, PE 
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี (Leverage Ratio) = DE 
3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) = ROE, ROA, NPM 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
การใชข้อ้มูลเชิงลึกของงบการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีจดตั้งในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเพ่ืออธิบายถึงผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นตวัช่วยให้กบักลุ่มนกัลงทุนไดใ้ชข้อ้มูล 15 
ปี ยอ้นหลงั คือ ไตรมาส 4 ปี 2548 - ไตรมาส 3 ปี 2563 เพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
เพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางให้ผูท่ี้จะลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ามาใชพิ้จารณาในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร สามารถน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินมาใชป้ระกอบใน การวางแผน
รวมถึงนโยบายของบริษทั เพ่ือให้การด าเนินงานไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้ส่งผลให้ราคา หลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
ท่ีตอ้งการลงทุนมากข้ึน 

 

2 ทบทวนวรรณกรรม   
 
การศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินในหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนต์ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยแบ่งออก ได ้2 ส่วน คือ 1) แนวคิดทฤษฎีอตัราส่วนทาง
การเงิน และ 2) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร (2554) กล่าวว่าอตัราส่วนทางการเงินมีจุดมุ่งหมายในการน าไปใช ้ส าหรับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ การวิเคราะห์อตัราส่วนเป็นการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเลขของ ขอ้มูลในงบการเงินของกิจการ 
จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกนัเพ่ือให้ทราบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท คือ 1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 2) อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์3) อตัราส่วนการบริหาร
หน้ีสิน 4) อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร และ 5) อตัราส่วนประเมินผลธุรกิจโดยรวม 

 
งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคดิพื้นฐาน 
ดวงกมล วงศ์สายตา (2557) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่ ม

อสงัหาริมทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 โดย
ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ย วิธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares) ณ ระดบันยัส าคญั ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปัจจยัท่ี ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
หุ้น (Price/ Earnings Ratio: P/E) มูลค่า หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ราย
ใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู ้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และดชันีความ
เช่ือมัน่ ทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) และดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) ส่วนอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น (Price/ Earnings 
Ratio: P/E) และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทน 
หลกัทรัพยก์ลุ่มอสงัหาริมทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์   

   
 กรอบแนวคดิของการวจิยั,ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 
การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการลงทุน ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยพ้ืนฐานท่ีใช้

ในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูวิ้จยัไดก้ าหนดอตัราส่วนทางการเงิน 7 ตวัเพ่ือศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัอตัราส่วน
ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2556) 
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2.1 กรอบแนวคดิ      
          ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 
     (Independent Variables)                                         (Dependent Variable) 

PBV = อตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นต่อบญัชี 
PE    = อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น 
DE    = อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
DY    = อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
ROA = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
ROE = อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
NPM = อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 

3 วธีิการศึกษาวจิยั 
 
ขอบเขตของประชากรของงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้ งแต่ ไตรมาส 4  
ปี 2548- ไตรมาส 3 ปี 2563  

 
ตารางที่ 3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  
เง่ือนไขกลุ่มตวัอยา่ง                                                          บริษทั 
กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563                                      28 
ไม่รวมบริษทัท่ีจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูล ทางการเงินไม่ครบถว้น                            (15) 
จ านวนข้ันสุดท้ายทีม่ีข้อมูลทางการเงนิครบถ้วน 13 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลทางการเงิน เป็นขอ้มูลจากงบการเงินประจ าปีท่ีมีอยูแ่ลว้ส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัเป็นข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และแบบรายงาน
เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม (56-1) ตั้งแต่ปี 2548-2563 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และ 
งบกระแสเงินสด จากฐานขอ้มูลของ เว็ปไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ้มูลทัว่ไป เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากต าราวิชาการในส่วนของแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งจาก web site เช่น 
https://www.setsmart.com 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน
ผลการด าเนินงานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์

https://www.setsmart.com/


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 1987 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  เพ่ือสรุปลกัษณะรูปแบบของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของขอ้มูล โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์และทิศทางระหว่าง
ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม เม่ือพบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินแต่ละตวักบัราคาหลกัทรัพย ์ ท่ีมี
ระดบันยัส าคญั 0.8 จึงท าการ วิเคราะห์ทิศทางของความสมัพนัธ์จากเคร่ืองหมายหนา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Panel data Analysis) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม โดยรูปสมการถดถอยว่ามีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางใดผูวิ้จยัจะท าการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอย โดยขั้นตอนการท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นแบบอนุกรมเวลาเท่านั้นผูศึ้กษาไดท้ าการ
วิเคราะห์และสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ทุกตวัท่ีจะใช้ใน Model ด้วยวิธี Correlation matrix ค่า 0.8 ว่ามีตวั
แปรอิสระท่ีเราเลือกใชใ้นการทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัเอง จึงท าให้มีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่ามากกว่า  0.8 หรือ
น้อยกว่า -0.8 ซ่ึงถา้ค่าท่ีมากกว่าดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัสูง ผูศึ้กษาจึงตอ้งก าจดัตวัใดตวัหน่ึง
ออก Collinearity หรือ Variance Inflation Factors (VIF) ซ่ึงค่าท่ีไดข้องตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงของ 2 ตวั
แปรให้ตดัอนันั้นออก และท่ีส าคญั ถา้ค่าของตวัแปรไหนท่ีมีค่ามากกว่า 10 ให้ตดัออก 

3.2 วิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Ordinary Least Squares (Pooled OLS) การหาค่า p-value เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบ t-test โดยค่าท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่านยัส าคญั 0.05 หรือค่า p-value และทดสอบขอ้มูลดงักล่าวโดยการตั้ง
สมมุติฐานเพ่ิมว่าชุดขอ้มูลน้ีเพียงพอหรือไม่ ก าหนดให้ H0 : ชุดขอ้มูลทดสอบดว้ยวิธี Pooled OLS เพียงพอ และ
H1 : ชุดข้อมูลทดสอบด้วยวิธี Pooled OLS ไม่เพียงพอ ถ้าผลของการทดสอบ ถ้าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 
เลือกใช ้the fixed effects alternative และปฏิเสธสมมุติฐานหลกั แต่ถา้ค่า p-value มีค่ามากกว่ากว่า 0.05  ให้เลือกใช้
วิธี Fixed effects alternative และผูศึ้กษาตอ้งไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั  
 

4 ผลการศึกษา 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) กลุ่มตวัอยา่ง ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2548 ถึงปี ไตรมาส 3 ปี 
พ.ศ.2563 แบบรวม 13 บริษทั  

Variable Mean Median S.D. Min Max 
Price  52.6 10.2 106. 0.640 496. 
PE (เท่า) 14.0 10.5 21.5 0.000 446. 
PBV (เท่า) 1.31 1.14 0.762 0.000 5.57 
DY (%) 4.12 3.88 3.48 0.000 56.8 
ROE (%) 10.1 10.6 10.7 -45.3 55.3 
ROA (%) 9.03 9.17 6.65 -13.8 36.2 
NPM (%) 5.95 6.78 9.69 -98.1 47.6 
DE (เท่า) 0.702 0.470 0.591 0.0700 3.14 

     **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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จากตารางท่ี 4.1 ผลของ ราคาหลกัทรัพย(์Price) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 52.6 ราคาต ่าสุดอยู่ท่ี 0.64 ราคาสูงสุดอยู่ท่ี 496 
และมีการกระจายตวั 106  

อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 14.0 ราคาต ่าสุดอยูท่ี่ 0.000 ราคาสูงสุดอยูท่ี่ 446 และมี
การกระจายตวั 21.5 อตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นต่อบญัชี (PBV) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.31 ราคาต ่าสุดอยู่ท่ี 0.000 ราคา
สูงสุดอยูท่ี่ 5.57 และมีการกระจายตวั 0.762 อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12 ราคาต ่าสุด
อยู่ท่ี 0.000 ราคาสูงสุดอยู่ท่ี 56.8 และมีการกระจายตวั 3.48 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.1 ราคาต ่าสุดอยูท่ี่ -45.3 ราคาสูงสุดอยูท่ี่ 55.3 และมีการกระจายตวั 10.7 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 9.03 ราคาต ่าสุดอยู่ท่ี  -13.8 ราคาสูงสุดอยู่ท่ี 36.2 และมีการกระจายตวั 6.65 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.95 ราคาต ่าสุดอยู่ท่ี -98.1 ราคาสูงสุดอยู่ท่ี 47.6 และมีการกระจายตวั 
9.69 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.702 ราคาต ่าสุดอยูท่ี่ 0.0700 ราคาสูงสุดอยู่ท่ี 
314 และมีการกระจายตวั 0.591  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบพหุคูณ ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด Model : Random-effects (GLS), 
ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2548 ถึงปี ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2563 แบบรวม 13 บริษัท  

 Coefficient p-value 
PBV (เท่า) 6.26630       0.0030*** 

rho  0.883996  

 
สรุปผลการทดสอบ สุดทา้ยแลว้ผูศึ้กษา  Random-effects (GLS) เพราะค่าการทดสอบตามวิธีดงักล่าวและผล

จากการทดสอบวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบพหุคูณ ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด Random-effects (GLS), 
ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2548 ถึงปี ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2563 แบบรวม 13 บริษทั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่ามี
ข้อมูลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั มี 5 ตวั ดงัน้ี  อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE) มีค่า Sig = 0.3584,อตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY) มีค่า Sig = 0.2877 ,อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีค่า Sig = 0.1627,
อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) มีค่า Sig = 0.3580 และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) มีค่า Sig = 0.6576 
มีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) จากการทดสอบ t-test 
ของสมัประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ดงักล่าว ค่า p-value ท่ีได ้มากกว่า 0.05 ท าให้ผูศึ้กษาไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกัได ้และค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กนัและพบว่ามีขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ มี 1 ตวั คือ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) มีค่า Sig = 0.0030 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) p-value มากกว่า 0.05 ท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าจึงท าให้ผูศึ้กษาปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั H0 ยอมรับ H1 กล่าวคือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ 
และค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าแตกต่างจาก 0 มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 88  
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5 สรุปผลอภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 
ในการวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงิน 7 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE) อตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นต่อ
บญัชี (PBV) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) 
โดยใชข้อ้มูลงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2548 ถึงปี ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2563 รวม 60 ไตรมาส 
โดยการทดสอบระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ของความสัมพนัธ์ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 88 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 
12 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาตรวจสอบ 

 
สรุปผลการวจิยั 
ผลของการศึกษาดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ณ ระดบันัยส าคญั ทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) ค่า Sig = 0.0030 มีค่าน้อยกว่า α = 
0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 88 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาตรวจสอบ 
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลการศึกษาวิจยัพบว่า อตัราส่วนน้ียิ่งสูงแสดงว่าราคา
ตลาดมากกว่าราคามูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นนั้นสูงกว่าราคาบญัชีซ่ึงแสดงบริษทัมีความมัน่ความ
เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท าให้ผลตอบแทนของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 5.1.1 สรุปตารางความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ 

 PE PBV DY ROA NPM DE 
Price ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

***ความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 
จากตารางขา้งตน้สามารถอธิบายผลการวิจยัในคร้ังน้ีโดยสรุปดงัน้ี 
1. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE), อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY),อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์(ROA),อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM),อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE)  มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กล่าวคือ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  

2. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนั  
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จากสมการ 
 

 
 

แทนค่าสมการขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
 
Price = (39.7942) + (6.26630)PBV + (0.0432424)PE + (-1.49056)DE + (0.346604)DY + (0.317300)ROA + (0.119722)NPM 
 (0.1721 )      (0.0030)  (0.3584)  (0.6576)  (0.2877)  (0.1627)  (0.3580)  
 

อภปิรายผลการวจิยั 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE Ratio) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย์ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า และตวัแปร
อิสระ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE) จากการทดสอบ t-test ของสมัประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ดงักล่าว ไม่
มีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงกมล วงศ์สายตา (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) 
ด้วย วิธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ณ ระดบันัยส าคญั ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปัจจัยท่ี ใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น (Price/ Earnings Ratio: P/E) มูลค่า หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
(Market Capitalization) อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และดชันีความเช่ือมัน่ ทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบ
มีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจใน 3 เดือน (3-Month Expected BSI) ส่วน
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น (Price/ Earnings Ratio: P/E) และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทน หลกัทรัพยก์ลุ่มอสงัหาริมทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่านอ้ยกว่า α = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 88 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัณฑพงศ์ คล่องวีระชยั (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบั
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
หลกัของตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หรือ
อตัราส่วนสภาพคล่อง, อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, อตัราก าไรสุทธิ, อตัราการหมุนเวียน ของสินทรัพย์
รวม และ อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี กับอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา มีความสัมพนัธ์กันไปใน
ทิศทางเดียวกนั หลกัทรัพยแ์ยกตามหมวดธุรกิจหลกัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงท่ีสุด 5 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม
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ธนาคาร กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกลุ่มพาณิชย ์และ กลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีเป็น
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละหมวดธุรกิจมากท่ีสุด ยกเวน้ใน
หมวดธุรกิจพาณิชยท่ี์มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เป็นอตัราส่วนทาง การเงินท่ีส่งผลมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมี
อตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วมท่ีส่งผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลง ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคารและหมวด
ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค  

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY) ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า และตวัแปรอิสระน้ี 
จากการทดสอบ t-test ของสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ สุวฒัน์  จรดล (2552) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาด
ของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ประชากรท่ีใช ้คือ หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดMAI โดยการน าขอ้มูลจากงบการเงินปี 2549 ถึงปี 2555 จ านวนทั้งหมด 17 บริษทั สถิติไดใ้นการทดสอบ
สมมติฐานคือผลการวิจัยพบว่าตัวแปรอัตราส่วนท่ีน ามาใช้ 7 ตัว มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลกัทรัพย์ โดย
อตัราส่วนของผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์มากท่ีสุดถึง 10 หลกัทรัพย ์และ 
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ เปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์อาจกล่าวได้ว่า อ ัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นจึงสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพยไ์ดซ่ึ้งอตัราส่วนทั้ง 7 
ส่วนท่ีไดวิ้เคราะห์ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่องอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น และ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า และตวัแปรอิสระน้ี 
จากการทดสอบ t-test ของสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ มนทกานติ  เดชน้อย (2559) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัวดัผลการด าเนินงาน ท่ีมีต่อ
ราคาหลกัทรัพยผ์ลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละอตัราการจ่ายเงินปันผลในกลุ่มบริษทักลุ่มธุรกิจขนส่ง และ โลจิสติกส์ 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประชากรท่ีศึกษาคือกลุ่มบริษทักลุ่มธุรกิจขนส่ง และ โลจิสติกส์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 – 2557 ผลการวิจยัพบว่าส าหรับกลุ่มธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ อตัราก าไรสุทธิอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั และทั้ง 3 อตัราส่วนไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล   

อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า และตวัแปรอิสระน้ี จากการทดสอบ 
t-test ของสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุวฒัน์  
จรดล (2552) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ประชากรท่ีใช ้คือ หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดMAI โดยการน า
ขอ้มูลจากงบการเงินปี 2549 ถึงปี 2555 จ านวนทั้งหมด 17 บริษทั สถิติไดใ้นการทดสอบสมมติฐานคือผลการวิจยั
พบว่าตวัแปรอตัราส่วนท่ีน ามาใช ้7 ตวั มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพย ์โดยอตัราส่วนของผลตอบแทนของผู้
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ถือหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีมากท่ีสุดถึง 10 หลกัทรัพย ์และ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการ เปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์าจกล่าวไดว้่า อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นจึงสามารถใชเ้ป็น
ตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพยไ์ดซ่ึ้งอตัราส่วนทั้ง 7 ส่วนท่ีไดวิ้เคราะห์ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพ
คล่องอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อตัราก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า และตวัแปรอิสระน้ี 
จากการทดสอบ t-test ของสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ณชัพล ตั้งเมืองทอง (2559) ศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย ์กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซียกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค จ านวน 11 บริษทั เก็บขอ้มูลจากงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2546 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 
2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบว่า อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและอตัราราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทาง
เดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส าหรับอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้การวจิยัคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์สุดคือ 

อตัราส่วนราคากับมูลค่าหุ้นต่อบญัชี (PBV) ดงันั้นผูล้งทุนควรให้ความส าคญักับอตัราส่วนดงักล่าวมากกว่า
อตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีหลากหลายงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทาง
การเงินกบัราคาหลกัทรัพยแ์ต่จะมีความแตกต่างในเร่ืองตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บางงานวิจยัก็ใชอ้ตัราส่วนทาง
การเงินครบทั้ง 5 กลุ่มอตัราส่วน หรือ เลือกพิจารณาบางกลุ่มพิจารณาบางกลุ่มอตัราส่วน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการ
เลือกก็จะเลือกพิจารณาเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน กลุ่ม
ธุรกิจธนาคารและหมวดอ่ืน ๆ ท่ีโดดเด่น แต่มีงานวิจยัจ านวนน้อยท่ีเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาด
อนัดบัทา้ยของกลุ่มอุตสาหกรรม ดงัเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีถึงแมจ้ะท่ีไม่น่าสนใจของนกัลงทุนส่วน
ใหญ่ แต่ก็ยงัมีนกัลงทุนท่ีเลือกในหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีเพราะอุตสาหกรรมสินคา้กลุ่มยานยนต์ ก็มี
บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นท่ีรู้จกั กลุ่มผลิตรถยนต์ชั้นน า เช่น Toyota , Honda , Mazda , Nissan , Mitsubishi , 
Ford เป็นตน้ ให้นกัลงทุนไดเ้ลือกลงทุนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงคาดการการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ช้ีให้เห็นว่าอตัราส่วนทางการเงินสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมยานยนตไ์ดดี้ยิ่งข้ึน   

หากมีการศึกษาราคาตลาดของหลกัทรัพย์ (Stock Price) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังต่อไป เพ่ือให้ไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก ท่ีสุดในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
เพ่ิมตวัแปรอิสระให้มากกว่าน้ี ควรวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลต่ออตัราส่วนต่างราคาหุน้ เช่น 
อตัราส่วนวดัมูลค่าของตลาดเป็นการเปรียบเทียบราคาหลกัทรัพยก์บัก าไรและมูลค่าทางการบญัชีการวดั
มูลค่าในตลาดหลกัทรัพยว์่าควรลงทุนหรือไม่ ควรศึกษาหลาย ๆ กลุ่ม อุตสาหกรรมเพ่ือท าการเปรียบเทียบกนั 
ควรน าข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพย์เข้ามาวิเคราะห์ด้วย เช่น 
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นโยบายการบญัชีของแต่ละบริษทั กลยุทธ์การบริหารงานสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ จากการลงทุนแต่
ผลตอบแทนของการลงทุนข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อีก ดงันั้น นกัลงทุนควรใชข้อ้มูลหลาย ๆ  ดา้นประกอบการ
พิจารณาเพ่ือให้การตดัสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้   ตามปัจจยัคุณภาพการให้บริการรถเช่า และเพ่ือ
ประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี  โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
พฒันาแบบสอบถามมาจากแนวคิดตามโมเดล RENTQUAL 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบาย  ดา้นการจดัส่ง 
ดา้นการส่งมอบ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการเขา้ถึง รวมทั้งหมด 18 ขอ้ ใชม้าตร
วดั 5 ระดบัมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คนและประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า โดยใชเ้ทคนิค
การวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบัติงาน ( IPA)  ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดส่ง 2 ข้อ  ด้านความ
สะดวกสบาย ดา้นการส่งมอบ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ และดา้นการเขา้ถึง ดา้นละ 1 
ขอ้  ท่ีตอ้งรักษาไว ้ เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแก้ไขในด้านความเหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้ริการ 2 ขอ้ คือ รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีท่ีนัง่พิเศษให้เดก็ และผูพิ้การ รถเช่าของร้านบีบี 
คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้และดา้นการเขา้ถึง 1 ขอ้คือ พนกังานของร้านบี
บี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา  
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรบริกำร, ควำมคำดหวังและกำรรับรู้,  เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและผลกำรปฏิบัติงำน   
 

Abstract 
The main point of this independent study is to educate about expectation and perception according to Service 
Quality in Rental Service and evaluating the Service Quality in BB Car Rental Service, Udonthani Province by 
using the questionnaire that developed from all 6 side of RENTQUAL Model, included 3 question separately from 
each side as follows Comfort, Delivery, Handing Over, Security, Ergonomics, and accessibility altogether 18 
questions and measuring with 5 level. The questionnaires surveys of 120 samples were used to evaluating the 
Service Quality Car Rental business by using the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. The result 
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shows that 2 factors about Delivery and 1 factor each from Comfort, Handing Over, Security, Ergonomics and 
Accessibility have to maintain the quality. The 2 factors that must be pressing to be improved about Ergonomics 
is to be having a baby seat and disabled person seat, another factor is having manual and automatic gear type. Last 
factor that has to be fixed is about accessibility, that is the staffs from BB Car Rental Service, Udonthani Province 
have to be contacted all the time. 
 
Keywords: Service Quality, Expectation and Perception, Importance-Performance Analysis 
 

1. บทน า 
 
จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือ มีทั้ ง

นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และคนในประเทศให้ความสนใจและนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากในจงัหวดัอุดรธานี มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆมากมาย ทั้งธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน แหล่งหัตกรรมพ้ืนบา้นต่างๆ ฯลฯ จงัหวดั
อุดรธานีจึงเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไปท่ีจะแวะเวียนมาเพ่ือเยี่ยมเยียน และท่องเท่ียว ตลอดจนจงัหวดั
อุดรธานีไดมี้การจดัเทศกาลและงานประเพณีต่างๆประจ าปีข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว อาทิ
เช่น งานประจ าปีทุ่งศรีเมืองมหกรรมโฮมพาแลง แดนผา้หม่ีขิด งานนมสัการพระพุทธบาทบวับก งานฉลองเจา้ปู่ -
เจา้ยา่ งานเทศกาลโคมลม งานบวงสรวงอนุสาวรียพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงประจกัษศิ์ลปาคม งานมรดกโลก
บา้นเชียง งานบั้งไฟลา้น งานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ซ่ึงจงัหวดัอุดรธานีไดท้ าการจดังานเทศกาลเป็น
ประจ าทุกๆปี ท าให้มีจ านวนนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีจงัหวดัอุดรธานี แต่เน่ืองจากว่า
จงัหวดัอุดรเป็นจงัหวดัท่ีมีหลายอ าเภอ และสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่างๆในแต่ละจุดห่างจากกันเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ท าให้เป็นอุปสรรคและปัญหาแก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจนคนท่ีไปท างานต่างจงัหวดัหากเดินทางกลบั
บา้นและไม่มีรถส่วนตวัก็เป็นอุปสรรคในการเดิน 

ดงันั้น ธุรกิจรถเช่าในจงัหวดัอุดรธานีจึงเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และรองรับนกัท่องเท่ียวเพ่ือใชใ้น
การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจงัหวดัอดุรธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงธุรกิจรถเช่าในจงัหวดัอุดรธานี
นั้นไดเ้กิดข้ึนมานานกว่า 20 ปีมาแลว้ และมีการขยายตวัมากเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยตลอดจนสนองต่อความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งธุรกิจรถเช่าเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ผูป้ระกอบกิจการรถเช่าใน
จงัหวดัอุดรธานีซ่ึงส่วนใหญ่เจา้ของธุรกิจเป็นคนทอ้งถ่ิน รวมถึงร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี ท่ีเป็นคนใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี แค่ธุรกิจรถเช่าในจงัหวดัอุดรธานี ไม่ไดมี้เพียงกลุ่มคนทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัมีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ระดับประเทศ เช่น AVIS BUDGET HERTZ เป็นต้น เป็นผู้ร่วมแข่งขันในตลาดเช่ารถ จึงท าให้
ผูป้ระกอบการกิจการรถเช่าในจงัหวดัอุดรธานี จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงวางแผนกลยทุธ์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือ
ท่ีเรียกว่า  “RENTQUAL” น ามาสร้างผงัความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (Importance – Performance Analysis)
ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (Importance-Performance Analysis: IPA) ( Oh , 2001) 
และพิจารณาปัจจยัท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการ
ให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี การรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์
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เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี และการประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดั
อุดรธานี เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ 
จงัหวดัอุดรธานี เพ่ือน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการบริการกิจการให้ตรงใจลูกค้า และเพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่ง และเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันากิจการให้เจริญกา้วหนา้สืบไป  

ด้วยเหตุผลท่ีผูศึ้กษาได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผูศึ้กษาจึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความ
คาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพ
การบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี 3) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของการ
ให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี    
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและทฤษฎี 

 
Parasuraman, Ziethaml and Berry (2013) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการบริการ ว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

จากการประเมินของลูกคา้ ซ่ึงเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงักบัการบริการท่ีลูกคา้รับรู้จริง ซ่ึงหาก
ผูบ้ริการสามารถให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือมากกว่าระดบัท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้แสดงถึงการมี
คุณภาพการบริการ 

เคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการของ ธุรกิจรถเช่า ท่ีเรียกว่า RENTQUAL ไดพ้ฒันาโดย Ekiz, Bavik and Arasli 
(2009)โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น 18 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ดา้นความสะดวกสบาย ไดแ้ก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถท่ีให้เช่าควรจะมีระบบปรับอากาศ 
2) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ท่ีนัง่ของรถเช่าควรจะมีความสะดวกสบาย 3) รถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการ
ท่ีดี พ้ืนท่ีภายในรถเช่าควรจะมีพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง    

2. ด้านการจัดส่ง ได้แก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี บริษทัควรจะส่งมอบรถเช่าไปตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ 2) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี บริษทัควรจะมีการคืนรถเช่าในสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ 3) ร้านรถ
เช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี พนกังานของบริษทัรถเช่าควรจะบอกรายละเอียดเก่ียวกบัระบบในรถเช่า และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในรถเช่า    

3. ดา้นการส่งมอบ ไดแ้ก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าควรจะสะอาดสะอา้นเม่ือลูกคา้มารับรถ 
2) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าควรจะมีน ้ ามนัรถเพียงพอเม่ือลูกคา้รับรถ 3) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพ
การบริการท่ีดี ควรจะมีแผนท่ีทอ้งถ่ิน หรือขอ้มูลการท่องเท่ียวควรจะมีให้แก่ลูกคา้เม่ือรับรถ   

4. ดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าไม่ควรมีปัญหาทางเทคนิค 2) ร้านรถ
เช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าควรจะมีส่ิงท่ีอ  านวยความสะดวกดา้นความปลอดภยั เช่น ระบบเบรก ABS,  
ถุงลมนิรภยั 3) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าจะตอ้งมีประกนัภยั และประกนัภยัจะตอ้งคุม้ครองความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน   

5. ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าจะตอ้งมีท่ีนัง่เดก็ และ
ท่ีนั่งผู ้พิการ 2) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าควรจะมีทั้ งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้  
3)ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี รถเช่าควรจะมีพวงมาลยัแบบไฮโดริค และระบบไฟฟ้า   
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6. ดา้นการเขา้ถึง ไดแ้ก่ 1) ร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี บริษทัรถเช่าควรจะเขา้ถึงไดง่้าย 2) ร้านรถเช่าท่ี
มีคุณภาพการบริการท่ีดี พนกังานของบริษทัรถเช่าควรจะสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาร้านรถเช่าท่ีมีคุณภาพการ
บริการท่ีดี 3) พนกังานของบริษทัรถเช่าควรจะสามารถติดต่อพบเจอไดเ้ม่ือเกิดส่ิงไม่คาดคิดเกิดข้ึน เช่น อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเทคนิคของรถเช่า   

แนวคดิการวเิคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน (Importance – Performance Analysis,  IPA) 
ผงัการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน (Importance –Performance Analysis, IPA) (Oh, 2001) มี

รายละเอียดดงัน้ี ส่วนท่ี1 ท าดีแลว้รักษาเอาไวเ้ป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ผลการปฏิบติังานนั้น มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้นไว ้ ส่วนท่ี 2  มีโอกาสลม้เลิกเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นว่าไม่ไดส้ าคญัในสายตาของลูกคา้ แต่รู้สึกว่าไดรั้บการบริการท่ีดี ผูใ้ห้บริการสามารถจดัสรรหรือ
โยกยา้ยทรัพยากรในส่วนน้ีไปใชป้ระโยชน์ในส่วนอ่ืนๆ แทนได ้ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า เป็นการสะทอ้นให้
เห็นว่าคุณลกัษณะนั้นไม่มีความส าคญั ในสายตาของลูกคา้ และผลการปฏิบติังานก็ไม่มีประสิทธิภาพ ผูใ้ห้บริการ
สามารถลดความส าคญั ของคุณลกัษณะนั้นให้นอ้ยลงไดเ้พราะทุ่มเทมากเกินไป ส่วนท่ี 4 เพ่งความสนใจ เป็นการ
สะทอ้นให้เห็นว่า ควรให้ความส าคญั และตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของคุณลกัษณะดงักล่าวให้ดีข้ึน 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ชญาดา  อานนัทนสกุล (2557) ศึกษาเร่ืองการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคาดหวงัและการรับรู้

ดา้นคุณภาพของการให้บริการของลูกค้า บริษทั ขอนแก่นชนะชยัขนส่ง จ ากดั  2) การปฏิบติัท่ีดีท่ีพนกังานพึง
ปฏิบติัของพนกังานประจ ารถโดยสารประจ าทางสาย 534 บริษทั ขอนแก่นชนะชยัขนส่ง จ ากดั และ 3) ก าหนด
แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของบริษทั ขอนแก่นชนะชยัขนส่ง จ ากดั การศึกษาความคาดหวงัและการ
รับรู้คุณภาพการให้บริการใชแ้บบสอบถามวดัตาม SERVQUAL จ านวน 22 ขอ้ ใชม้าตราวดัลิเคอร์สเกล 5 ระดบั 
ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ทั้ง 22 ขอ้ของความคาดหวงัในคุณภาพการ
บริการ ในขณะท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 4 หวัขอ้และใน ระดบัไม่แน่ใจ  18 ขอ้ ในการรับรู้คุณภาพ
การบริการ  ลูกคา้ประเมินคุณภาพการบริการท่ีความคาดหวงัมีระดบัสูงกว่าคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บรู้ทั้ง 22 ขอ้ 
แสดงว่าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ส าหับการปฏิบติัท่ีดีท่ีพนักงานพึงปฏิบติั พบว่า 
พนกังานมีการปฏิบติังานเป็นประจ า จ านวน 8 ขอ้จาก 9 ขอ้  

Alsiniand Ekiz (2016) ไดศึ้กษาผลของการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการโดยรวมและความ
พึงพอใจของลูกคา้สายการบิน Saudi Airlines โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวินิจฉยัการรับรู้คุณภาพการบริการและระดบั
ความพึงพอใจของลูกค้าสายการบิน  Saudi Airlines   ใช้เคร่ืองมือ AIRQUAL scale 7 ด้านคือด้านความเป็น
รูปธรรมของสายการบินความเป็นรูปธรรมของสนามบิน  ดา้นบุคลากร  ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ  ดา้นภาพลกัษณ์ 
การรับรู้คุณภาพการบริการและดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ รวม 44 ขอ้ผลการศึกษาพบว่าดา้นความเป็นรูปธรรม
ของสายการบินเป็นปัจจยัส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
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2.3  กรอบแนวคดิ   
 

สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey)  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2563 โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมาใชบ้ริการ ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี อยา่งนอ้ย 5 คร้ังข้ึนไป 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองดว้ยผูศึ้กษาใชผ้ลจากแบบสอบถามท่ีใชว้ดัตวัแปลดว้ยมาตรอนัตรภาค เป็น
ส าคญั จึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรของตวัแปรต่อเน่ือง ของ Cochran ในปี 1977 (Barlett, Kotrlik & 
Higgins, 2001) ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงัในสมการท่ี (1) และใชส้มการท่ี (2) ส าหรับปรับสูตรเม่ือ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกินร้อยละ 5 ของประชากร 

   n0 = (t2) (s2)   (1)                                  
n)/population(1

n
n

0

0
0


             (2) 

                d2 

ในการค านวณสมการที่ (1)            

                                                           =
 (1.96)2×(0.83)2

(5×0.03)2  = 117.6 

 
 

ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ทีม่คุีณภาพ
การบริการทีด่ี 
1. ความสะดวกสบาย 2. การจดัส่ง 3. การส่งมอบ  4. ความปลอดภยั  
5. ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ   6. การเขา้ถึง  

การรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ 
จังหวดัอุดรธานีอุดรธานี 
1. ความสะดวกสบาย 2. การจดัส่ง 3. การส่งมอบ  4. ความปลอดภยั  
5. ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ   6. การเขา้ถึง 

การประเมินคุณภาพ
การบริการรถเช่า บีบี 
คาร์เรนท ์จงัหวดั
อุดรธานี 
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โดยก าหนดค่าต่างๆ ดงัน้ี 
เม่ือ n0 คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 t คือ ค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า t เท่ากบั 1.96 
 s คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดท่ี 0.83 
                                (S = 5/6       คือ      มาตรวดั 5 ระดบั)/ จ านวนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
 d คือ ค่าความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ของค่าเฉล่ีย 
                             เท่ากบั    .03 * 5  (ระดบัของมาตรวดั) 
                                     n0=                  n0                                           =           117.6                =103.16 
                                               (  1+ n_0/ population      )                       (  1+117.6/840      )   
 

จากประชากรจ านวน  840  คนดงันั้น ร้อยละ 5 ของประชากร คือ 117.6 ซ่ึงมีค่าเกินขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอ้งการ จึงใชจ้ านวนตวัอยา่งตามท่ีค านวณในสมการท่ี (1) และไม่ตอ้งน ามาค านวณในสมการท่ี 2  ดงันั้น เพ่ือให้
สะดวกในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจึงเพ่ิมจ านวนให้เป็นจ านวนเตม็ 120 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดัแบบ

มาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบมาตราจดัล าดบั (Ordinal Scale)  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดี ของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการรถเช่า ท่ีมี

คุณภาพการบริการท่ีดี ทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบาย  3  ขอ้ ดา้นการจดัส่ง 3  ขอ้ย่อย ดา้นการส่ง
มอบ 3  ขอ้ย่อย ดา้นความปลอดภยั 3  ขอ้ย่อย ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 3  ขอ้ย่อย ดา้นการเขา้ถึง 3  ขอ้
ย่อย  รวมทั้งหมด 18 ขอ้ย่อย โดยใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบัคือ 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งและ 5 
หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยใชเ้กณฑก์ารแปรผลแบบอนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดั
อุดรธานี โดยใช้เคร่ืองมือท่ีดัดแปลงมาจาก “RENTQUAL” ของ Ekiz, Bavik and Arasli (2009) เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวดัระดบัคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบาย  3  ขอ้ ดา้นการจดัส่ง 
3  ขอ้ย่อย ดา้นการส่งมอบ 3  ขอ้ย่อย ดา้นความปลอดภยั 3  ขอ้ย่อย ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 3  ขอ้ยอ่ย 
ดา้นการเขา้ถึง 3  ขอ้ยอ่ย  รวมทั้งหมด 18 ขอ้ยอ่ย โดยใชม้าตรวดัผลการปฏิบติังาน 5 ระดบัคือ 1 หมายถึง ไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยใชเ้กณฑก์ารแปรผลแบบอนัตรภาคชั้น 

 
3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
ท าการทดสอบแบบสอบถาม โดยใชลู้กคา้เช่ารถของร้านอ่ืนๆในจงัหวดัอุดรธานี จ านวน 30 คน  แบบสอบถาม

ส่วนท่ี 2  วดัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดี ของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี
ไดค้่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัดา้นความสะดวกสบาย  เท่ากบั 0.896 ดา้นการจดัส่ง เท่ากบั 0.785 ดา้นการ
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ส่งมอบ เท่ากบั 0.880  ดา้นความปลอดภยั เท่ากบั 0.701 ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.871 ดา้นการ
เขา้ถึง เท่ากบั 0.923 และรวมทั้งฉบบัเท่ากบั0.57  แบบสอบถามส่วนท่ี 3 วดัผลการรับรู้ในคุณภาพการบริการของ
การให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั ดา้นความสะดวกสบาย  
เท่ากบั 0.824 ดา้นการจดัส่ง เท่ากบั 0.877 ดา้นการส่งมอบ เท่ากบั 0.907 ดา้นความปลอดภยั เท่ากบั 0.911ดา้น
ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.865ดา้นการเขา้ถึง เท่ากบั 0.700 และรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.961 จากค่าค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัของแบบสอบถาม มากกว่า 0.70 จึงมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ลูกคา้เช่ารถสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกต่อผู้
ศึกษาในการการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ จ านวนทั้งส้ิน 120 คน ผูศึ้กษาไดช้ี้แจง
ถึงวตัถุประสงค์ในการศึกษา และอธิบายถึงความหมายของขอ้ค าถามแต่ละข้ออย่างละเอียด จากนั้นได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถาม แลว้จึงท าการเขา้รหสัเพ่ือประมวลผลขอ้มูล  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชโ้ปรแกรม SPSS version 26 มาวิเคราะห์และประมวลผลค่าของขอ้มูลในแต่ละส่วนใน
แบบสอบถาม รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดี ของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการรถเช่าท่ีมีคุณภาพการ
บริการท่ีดี น ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี น ามา
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 
3.6 วิธีการศึกษาประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวัดอุดรธานี 
  

น าผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดีและผล
การรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี มาสร้างผงัความส าคญั
และผลการปฏิบติังาน (Importance – Performance Analysis)ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคัญและผลการ
ปฏิบติังาน (Importance-Performance Analysis: IPA) ( Oh , 2001) และพิจารณาปัจจยัท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เป็น
เพศชาย จ านวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 และหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายสุ่วนใหญ่ของผูต้อบ
แบบสอบถาม คือ 30-40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 น้อยกว่า 30 ปี และมากกว่า 40 ปี  จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.83 การศึกษาส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.17 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
อาชีพของผูต้อบแบบ สอบถาม คือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 พนกังานบริษทั ห้างฯ ร้าน
เอกชน จ านวน 31คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 
และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 รายได ้พบว่า มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83  และ10,000 -20,000 บาท จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.17 

 
4.2 ผลการศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี 

 
ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี แสดงผล

ขอ้มูลดงัรูปท่ี 2 
 

 
 
จากรูปท่ี 2 พบว่า ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการ

บริการท่ีดี มีรายละเอียดดงัน้ีในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 6 ดา้น มีความส าคญัในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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4.3 ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวัดอุดรธานี 
 
ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดัอุดรธานี 

แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

จากรูปท่ี 3 พบว่า ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดั
อุดรธานี มีรายละเอียดดงัน้ี ในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 6 ดา้น ผลการรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

4.4 ผลการประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวัดอุดรธานี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีรายละเอียดใน

รูปท่ี 4 ดงัน้ี 
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จากรูปท่ี 4 พบว่า 
ส่วนท่ี 1 ท าดีแลว้ รักษาเอาไว ้มี 7 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความคาดหวงัสูงและผลการรับรู้อยูใ่นเกณฑดี์ 

คือ ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดัอุดรธานี พ้ืนท่ีภายในรถเช่ามีพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง (C3) ร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดั
อุดรธานี มีการส่งมอบรถเช่าไปตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ (D1) ร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี มีการคืนรถเช่าใน
สถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ (D2) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานีมีความสะอาดสะอา้นเม่ือลูกคา้รับรถ 
(H1) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดัอุดรธานีมีประกนัภยั และประกันภยัจะตอ้งคุม้ครองความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน (S3) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้(E2) ร้านบีบี คาร์
เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี เขา้ถึงไดง่้าย (A1) ดงันั้นตอ้งรักษาไว ้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นจุดแขง็ชองร้าน 

ส่วนท่ี 2 มีโอกาสล้มเลิก มี 2 ปัจจัยท่ีได้รับการพิจารณาว่ามีความคาดหวงัในระดบัต ่าแต่ผลการรับรู้อยู่ใน
เกณฑดี์ คือ ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี รถเช่ามีระบบปรับอากาศ (C1) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดั
อุดรธานีมีส่ิงท่ีอ  านวยความสะดวกด้านความปลอดภยั เช่น ระบบเบรก ABS ,ถุงลมนิรภยั (S2) ร้านใช้ความ
พยายามในการให้บริการแต่ไม่มีผลต่อการรับรู้ 

ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า มี 6 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความคาดหวงัในระดบัต ่าและผลการรับรู้อยู่
ในระดบัต ่า คือ ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี ท่ีนัง่ของรถเช่ามีความสะดวกสบาย (C2) พนกังานของร้านบีบี 
คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานีบอกรายละเอียดเก่ียวกบัระบบในรถเช่า และส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในรถเช่า 
(D3) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดัอุดรธานีมีน ้ ามนัรถเพียงพอเม่ือลูกคา้รับรถ (H2) ร้านบีบี คาร์เรนท์ 
จงัหวดัอุดรธานี มีแผนท่ีทอ้งถ่ิน หรือขอ้มูลการท่องเท่ียวไวใ้ห้แก่ลูกคา้เม่ือรับรถ (H3) รถเช่าของร้านบีบี คาร์
เรนท์ จงัหวดัอุดรธานีไม่มีปัญหาทางเทคนิค (S1) พนกังานของร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานีสามารถติดต่อ
พบเจอไดเ้ม่ือเกิดส่ิงไม่คาดคิดเกิดข้ึน เช่น อุบติัเหตุ และปัญหาทางเทคนิคของรถเช่า (A3) จึงไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ความพยายามในการปรับปรุง 

ส่วนท่ี 4  เพ่งความสนใจ มี 3 ปัจจยัไดรั้บการพิจารณาว่ามีคาดหวงัสูงและผลการรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า คือ รถเช่า
ของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีมท่ีนัง่พิเศษให้เดก็ และผูพิ้การ (E1) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดั

ส่วนที ่1 

“ท าดีแล้ว รักษาเอาไว้”   

 

 

 

ส่วนที ่2 

“มโีอกาสล้มเลกิ” 

ส่วนที ่3 

ล าดับความส าคัญต ่า 

ส่วนที ่4 

เพ่งความสนใจ 
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อุดรธานีมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้(E2) พนกังานของร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานีสามารถ
ติดต่อไดต้ลอดเวลา (A2) จึงตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขและเป็นจุดอ่อนของทีม 

 
4.5 อภิปรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี  โดยใช้

แบบสอบถามท่ีพฒันาแบบสอบถามมาจากแนวคิดตามโมเดล RENTQUAL 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวก สบาย  
3  ขอ้ ดา้นการจดัส่ง 3  ขอ้ย่อย ดา้นการส่งมอบ 3  ขอ้ย่อย ดา้นความปลอดภยั 3  ขอ้ย่อย ดา้นความเหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 3  ขอ้ยอ่ย ดา้นการเขา้ถึง 3  ขอ้ยอ่ย  รวมทั้งหมด 18 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบัมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 
คนและประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการ
ปฏิบติังาน (IPA)  ผลการศึกษาพบว่า มีผลการดา้นการจดัส่ง 2 ขอ้  ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นการส่งมอบ ดา้น
ความปลอดภยั ด้านความเหมาะสมกับผูใ้ช้บริการ และด้านการเขา้ถึง ด้านละ 1 ข้อ  ท่ีต้องรักษาไว ้เน่ืองจาก
ปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขในดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 2 ขอ้ คือ รถเช่าของ
ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีท่ีนัง่พิเศษให้เดก็ และผูพิ้การ รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีทั้ง
ระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้และดา้นการเขา้ถึง 1 ขอ้คือ พนกังานของร้านบีบี คาร์เรนท์ จงัหวดัอุดรธานี
สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชญาดา  อานนัทนสกุล (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคาดหวงั
และการรับรู้ดา้นคุณภาพของการให้บริการของลูกคา้ บริษทั ขอนแก่นชนะชยัขนส่ง จ ากดั  ผลการศึกษา พบว่า 
ลูกคา้มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ทั้ง 22 ขอ้ของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ ในขณะท่ีลูกคา้มี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 4 หวัขอ้และใน ระดบัไม่แน่ใจ  18 ขอ้ ในการรับรู้คุณภาพการบริการ  ลูกคา้ประเมิน
คุณภาพการบริการท่ีความคาดหวงัมีระดบัสูงกว่าคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บรู้ทั้ง 22 ขอ้ แสดงว่าลูกคา้มีความไม่พึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ ส าหับการปฏิบติัท่ีดีท่ีพนักงานพึงปฏิบติั พบว่า พนักงานมีการปฏิบติังานเป็น
ประจ า จ านวน 8 ขอ้จาก 9 ขอ้  
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
สรุปผลความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ในขอ้ยอ่ยทุกขอ้

ใน 6 ดา้น มีความส าคญัในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง สรุปผลการรับรู้ในคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า 
ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานี ในขอ้ยอ่ยทุกขอ้ใน 6 ดา้น มีความส าคญัในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการบริการของการให้บริการรถเช่า ร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีผลการดา้นการจดัส่ง 2 ขอ้  
ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นการส่งมอบ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเหมาะสมกบัผูใ้ช ้บริการ และดา้นการเขา้ถึง 
ด้านละ 1 ข้อ  ท่ีต้องรักษาไว้ เน่ืองจากปฏิบติัการดีแล้ว และมีปัจจัยท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขในด้านความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 2 ขอ้ คือ รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีท่ีนัง่พิเศษให้เดก็ และผูพิ้การ รถเช่า
ของร้านบีบี คาร์เรนท์ จังหวดัอุดรธานีมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ และด้านการเข้าถึง 1 ข้อคือ 
พนกังานของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 
 

(1) การศึกษาโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ ากดัในการอา้งอิงเชิงเหตุและผลของ
ความตอ้งการของลูกคา้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  

(2) ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิพลการท างาน รวมถึงควรจะมีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้งานวิจยัมีความลึกซ้ึงในทุกมิติ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) ควรปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นรถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีให้มีท่ีนัง่พิเศษให้เดก็ และ
ผูพิ้การ  

(4) รถเช่าของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้ 
(5) พนกังานของร้านบีบี คาร์เรนท ์จงัหวดัอุดรธานีสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 
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แนวทางการพฒันาการจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวดัหนองคาย 

Guidelines For Developing Good Governance Management Of  
Savings And Credit Cooperative In Nongkhai Province 

 

รณฤทธ์ิ มุกดาม่วง1 และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร2 
Ronnarit Mukdamuang and Ruchirat Patanathabutr 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์
นิยามและให้ความหมายองคป์ระกอบ และก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในจังหวดัหนองคาย โดยการศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่มเพ่ือหาตวัแปรสังเกตได้และใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือจ าแนกองค์ประกอบ และใชก้ารประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวทางการ
พฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย ผล
การศึกษาพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุตั้งแต่ 31 ปี -  ไม่
เกิน 40 ปี และตั้งแต่ 41 ปี - ไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาท 
- ไม่เกิน 30,000 บาท และมีประสบการณ์ทางด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้ งแต่ 10 ปี ข้ึนไป ซ่ึงสามารถจ าแนก
องคป์ระกอบของการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์ไดท้ ั้งหมด 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty) ใช้ตัวย่อว่า “H” (2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ 
(Efficiency and Quality) ใชต้วัยอ่ว่า “E” (3) การเขา้ถึงการให้บริการของสมาชิก (Accessibility) ใชต้วัยอ่ว่า “A”  (4) 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsibility) ใช้ตัวย่อว่า “R” และ (5) การด าเนินงานท่ีโปร่งใส 
(Transparency) ใช้ตวัย่อว่า “T” โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายการจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์ไดร้้อยละ 69.748 ซ่ึงน าองคป์ระกอบท่ีไดก้ าหนดเป็นแนวทาง “HEART” ให้นิยามว่า หวัใจของ
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย ์ส าหรับเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย ในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 5 แนวทาง 5 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 333,000 บาท  
 
ค ำส ำคัญ: สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์, หลักธรรมำภิบำล 
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Abstract 
The objective of this research was to study the components of good governance and management of Savings and 
Credit Cooperatives. This paper researches the definitions, meaning of the components, and guidelines for 
developing the managing good governance of the Savings and Credit Cooperatives, Nong Khai province branch. 
The study methods were conducted by analyzing the existing documents and focus group interviews of experts. 
This was aimed to discover the variables and component classification by the observable approaches. Moreover, 
the author conducted the meeting for brainstorming to define the guideline of managing good governance of this 
organization and gathered the data by conducting the survey of the 400 officers from 5 branches such as 
committees, and members of the Savings and Credit Cooperatives. After the author gained the information from 
the survey, it was found that the majority of the surveyees were female, Age from 31 years - 40 years and from 41 
years - 50 years with undergraduate degrees, had salaries between 15,001 - 30,000 baht monthly with more than 
10 years experience of involving the Savings and Credit Cooperatives services. The components of managing 
good governance could be defined into 5 main sections, H (Honesty), E (Efficiency and Quality), A 
(Accessibility), R (Responsibility), and T (Transparency). According to the data, it was found that 69.748% 
selected the previously mentioned components. These abbreviations hence could be combined to “HEART” which 
can indicate the heart of managing good governance of the organization. Moreover, this study could be used as 
the guidelines to develop   a managing good governance policy of the Savings and Credit Cooperatives, Nong 
Khai province, 2022 with a total budget of 333,000 baht.  
 
Keywords: Cooperative, Savings and Credit Cooperative, Good Governance 
 

1. บทน า 

 
สหกรณ์นั้นเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลหลายคนดว้ยความสมคัรใจ 

เพ่ือช่วยเหลือตวัเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนั ดว้ยมุ่งหวงัว่าจะสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดียิ่งข้ึน ปัจจุบนัในประเทศไทยมีสหกรณ์รวม 8,086 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 4,535 แห่ง 
สหกรณ์นอกภาคเกษตร 3,511 แห่ง  ในสหกรณ์นอกภาคเกษตรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงเป็นสหกรณ์ดา้นการเงินท่ีมีความส าคญัต่อภาคครัวเรือนทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งออมเงิน
และแหล่งการกูย้ืมเงินเงิน จากอดีตจนถึงปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดข้ยายใหญ่ข้ึนและมีความเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้นใน
ระบบการเงินมากข้ึน แมจ้ะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเร่ือง 
การบริหารจดัการและการทุจริตของสหกรณ์ในหลายแห่ง ซ่ึงสาเหตุมาจากการด าเนินธุรกิจท่ีขาดความโปร่งใสและ
การก ากบัดูแลท่ีเขม้งวด ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ข้ึน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีภารกิจใน
การส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ก ากบัดูแลสหกรณ์ เลง็เห็นความส าคญัในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีการควบคุมภายในท่ีดี ควบคู่กบัความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บความ
เช่ือถือจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบติัตามหลกับริหารจดัการดว้ยหลกั
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ธรรมาภิบาล สร้างความตระหนกัถึงประโยชน์และคุณค่าของหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งเสริมสร้างการปฏิบติัในทกุ
ฝ่ายทั้งสมาชิก คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ จึงตอ้งมีการสร้างบรรทดัฐานในการ
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงไดก้ าหนดหลกั ธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพ่ือ
สร้างระบบควบคุมภายในท่ีดี ลดความเส่ียง ป้องกนัปัญหาเร่ืองการทุจริตในสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑ ์9 หลกั คือ หลกั
ประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัการมอบอ านาจ  หลกันิติกรรม และหลกัความเสมอภาค (กองพฒันาสหกรณ์ดา้นการเงินและร้านคา้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2561) ซ่ึงเป็นการน าหลกัธรรมาภิบาลมาพฒันาให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน อนัเป็นเป้าหมายให้สหกรณ์มีการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน กิจการของสหกรณ์มีความมัน่คง ตลอดจนการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ให้เกิดภายในสหกรณ์ 

ผูศึ้กษาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา และก ากบัดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ใน
จงัหวดัหนองคาย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบ นิยามและให้ความหมายขององคป์ระกอบ 
และก าหนดแนวทางการพฒันาการจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล ส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกับสหกรณ์ 

 
สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายความว่า คณะบุคคลซ่ึงร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกสหกรณ์ผูมี้สัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง ความเช่ือร่วมกนัท่ีว่าการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกั
สหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยูดี่ มีความเป็นธรรมและสนัติสุขในสงัคม 

หลกัการสหกรณ์ หมายถึง แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบติัเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม 
วิธีการสหกรณ์ หมายถึง การน าหลกัการสหกรณ์มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลกัการธุรกิจท่ีดี กล่าวคือ การน าหลกัการสหกรณ์ รวม
ไปถึงอุดมการณ์สหกรณ์ มาปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละแห่งตามบริบทและวตัถุประสงค์การ
จดัตั้งของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถบริการและเป็นท่ีพ่ึงพาของมวลสมาชิกไดอ้ย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมให้สามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข มีความ

สามคัคี ส่งเสริมความเขม้แข็งสร้างภูมิคุ ้มกันให้กบัประเทศ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) 
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2.3 แนวคดิเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีความ

รับผิดชอบ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมัน่คง เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (กองพฒันาสหกรณ์ดา้น
การเงินและร้านคา้ กรมส่งเสริมสหกรณ์,2561) 
 

3. กรอบแนวคดิ 
 

ตวัแปรแฝง    ตวัแปรสงัเกตได ้  
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

4. วธีิการศึกษา 
 
4.1 วิธีการวิจยัเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออม

ทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย  
4.1.1 การก าหนดจ านวนตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงท่ีวิจยั 
โดยการทบโดยการทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการสนทนากลุ่มกับผู ้เช่ียวชาญทางด้าน 

ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ของส านักงานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย สามารถรวบรวมข้อมูลและประเด็นส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีได ้น ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเน้ือหา และจดักลุ่มขอ้มูล พร้อมทั้งหาค่าความถ่ีของตวัแปรสงัเกตท่ีจะน ามาใช้
เพ่ือวิเคราะห์หาองค์ประกอบ โดยน าตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าความถ่ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมดมาใช้ใน
การศึกษา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

4.1.2 การก าหนดและจ าแนกประชากร / กลุ่มของตวัอยา่งท่ีศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบกิจการ และสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย ์จ านวน 400 ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ด าเนินกิจการในสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตจงัหวดัหนองคาย โดยท่ีขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างมีการก าหนดตามอา้งอิงหลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ท่ีควรจะมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย เพ่ือความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Comrey and Lee, 1992) 

4.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีพฒันาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ของส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย ซ่ึง

องคป์ระกอบการจดัการตาม

หลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์

ออมทรัพย ์

การจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

ของสหกรณ์ออมทรัพย ์
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แบบสอบถามจะประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ และส่วนท่ี 2 ความคิดเห็น
ต่อความส าคญัขององคป์ระกอบการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์จ านวน 33 ขอ้           

การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการวดัความเท่ียงตรงมีส่วนส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของผลงานวิจยั 
โดยมีเคร่ืองมือการวิจยัท่ีวดัความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2548) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ตรวจสอบแบบสอบถามถึงความเท่ียงตรงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียบเรียงวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ประสพชยั พสุนนท,์ 2558) สามารถท าไดห้ลายวิธีในการวดัความเท่ียงตรงเก่ียวกบัเน้ือหา ดงันั้นทางผูวิ้จยัไดก้ าหนด
ใชเ้คร่ืองมือในการตรวจสอบงานวิจยั คือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยทัว่ไปจะก าหนดเลือกค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ท่ีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป เพ่ือพิจารณาว่ามีความเท่ียงตรง (อารยา องค์เอ่ียม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) โดย
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 สามารถ
น าไปใชเ้ก็บแบบสอบถามต่อได ้และหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการครอนบาคแอลฟ่า โดยไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.987 
ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.8 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) สามารถน าไปเก็บขอ้มูลเพ่ือวิจยัเชิงองคป์ระกอบได ้

4.1.4 วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการแจกแบบเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ทั้งหมดจ านวน 400 ราย ออกเป็น 5 

ส่วน ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 80 ราย ระยะเวลาการแจกแบบสอบถามตั้งแต่
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 – วนัท่ี 15 มกราคม 2564 

4.1.5 วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการใช้เทคนิคในเชิงการ

ส ารวจและหาความหมายของตวัแปรท่ีสังเกตได้ โดยนักวิจัยมกัน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือหาความชดัเจนของ
องค์ประกอบท่ีตอ้งการวดัคะแนนตามตวับ่งช้ี ในกรณีท่ีนกัวิจยัยงัไม่มีทฤษฎีท่ีมาสนบัสนุน (อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี, 
2559) ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลงัในการลดลงของจ านวนตวัแปรให้อยูเ่ป็นองคป์ระกอบเดียวกนั และก าหนดเป็นตวัแปร
ใหม่ท่ีจะน าไปหาค่าของขอ้มูลในการวิเคราะห์เชิงสถิติได ้(ปรียานุช อภิบุณโยภาส, 2559) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ตอ้งมีการตรวจสอบว่าองคป์ระกอบร่วมทุกตวัมีความสมัพนัธ์หรือเป็นอิสระ
ต่อกนั (Comrey and Lee, 1992) โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จากการทบทวนองคป์ระกอบตวัแปรสงัเกต
ไดจ้ากวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ้ึงมี 6 ขั้นตอนดงัน้ี (1) การตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชวิ้เคราะห์ วิธีท่ีหน่ึง การ
สร้างเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) โดยตวัแปรตอ้งมีค่ามากกว่า 0.3 (Wiersma, 1991) และค่า KMO มีค่า
เท่ากบั 0.957 ซ่ึงมากกว่า 0.6 และเม่ือทดสอบดว้ย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่า Approx. Chi-Square เท่ากบั 
11134.881 และมีค่า Sig = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) แสดงว่าตวัแปร
สงัเกตไดท้ั้งหมดมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั (2) การสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) เป็นการสกดัองคป์ระกอบ
ร่วมให้แยกออกมามีจ านวนนอ้ยท่ีสุด โดยจะน าค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบไปค านวณเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ให้ไดค้่าท่ี
มีความใกล้เคียงกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2558) (3) การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (4) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factors Rotation) เพ่ือ
แยกตวัแปรว่าควรจดัอยูใ่นองคป์ระกอบโดยใชก้ารหมุนแกนแบบเน้นการเปล่ียนสดมภ ์(Varimax Rotation) ซ่ึงจะท า
ให้องค์ประกอบคงท่ีมากข้ึนและมีโครงสร้างท่ีง่ายกว่า (Kim and Mueller, 1978)      (5) การเลือกค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) โดยหากมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาก คือ มีค่า เขา้สู่ +1 หรือ –1 ในองค์ประกอบใด 
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จะจดัตวัแปรนั้นอยู่ในองค์ประกอบนั้น (6) การก าหนดช่ือและนิยามองค์ประกอบเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งก าหนดช่ือ
หรือให้ความหมายแก่องคป์ระกอบ 

4.1.6 วิธีการนิยามและให้ความหมายขององคป์ระกอบของการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในจงัหวดัหนองคาย การก าหนดช่ือและนิยามองคป์ระกอบ จะตอ้งก าหนดช่ือหรือให้ความหมายแก่องคป์ระกอบหรือ
ตวัแปรท่ีได ้โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบนั้น ๆ ประกอบไปดว้ยตวัแปรอะไรและควรก าหนดช่ือว่าอย่างไร (กลัยา  
วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

4.1.7 การก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย 
การน าช่ือและองคป์ระกอบใหม่ท่ีไดม้าพฒันาเป็นแนวทางการจดัการได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดน้ าองคป์ระกอบมาพฒันา
เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัหนองคาย โดยการน า
องคป์ระกอบท่ีไดไ้ปจดัประชุมระดมสมองเพ่ือหาขอ้สรุปการพฒันาแนวทางร่วมกนั กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ของส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย จ านวน 8 คน  
  

5. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 31 ปี -  

ไม่เกิน 40 ปี และตั้งแต่ 41 ปี - ไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 
บาท - ไม่เกิน 30,000 บาท และมีประสบการณ์ทางดา้นสหกรณ์ออมทรัพย ์ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 

ผลการศึกษาตวัแปรสังเกตไดข้ององค์ประกอบแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย พบว่าองค์ประกอบ จ านวน 33 องค์ประกอบ เม่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจสามารถจ าแนกองคป์ระกอบไดจ้ านวน 5 องคป์ระกอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 1 องคป์ระกอบท่ี 1 

องค์ประกอบที ่1 น า้หนักองค์ประกอบ 
สหกรณ์มีความเสมอภาคกนัของการบงัคบัใช ้กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และดุลพินิจในการ
ปฏิบตัิงานกบัทุกฝ่ายในองคก์ร 

0.804 

สหกรณ์มีการก าหนดกระบวนการพิจารณาความรับผดิการก าหนดโทษ อยา่งชดัเจน 0.770 
สหกรณ์ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
เที่ยงธรรม 

0.768 

สหกรณ์มีการพฒันาคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ ในการใชอ้ านาจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั  0.759 
สหกรณ์มีกลไกดา้นความเสมอภาคในการจดัตั้งคณะกรรมการ และคณะท างาน 0.752 
สหกรณ์มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการเช่ือมโยงกบัระบบแรงจูงใจ 0.692 
สหกรณ์มีการพฒันาเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ ความสามารถ และมีจิตบริการ อยูเ่สมอ 0.634 
สหกรณ์มีการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัของสหกรณ์สู่คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงาน 

0.618 

สหกรณ์มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตัิงานขององคก์ร 0.586 
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ตารางที่ 2 องคป์ระกอบท่ี 2 
องค์ประกอบที่ 2 น ้าหนักองค์ประกอบ 

สหกรณ์มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติังานประจ าปี 0.779 
สหกรณ์มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.774 
สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติังานประจ าปี ตามท่ีก าหนดไว  ้ 0.757 
สหกรณ์ด าเนินงานดว้ยความคุม้ค่า 0.743 
สหกรณ์มีการบริหารจดัการดา้นการควบคุมภายในท่ีดีตามมาตรฐาน 0.719 
สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 0.671 
สหกรณ์มีการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงในสหกรณ์ 0.667 
สหกรณ์มีระบบการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานขององคก์ร 0.586 

 
ตารางที่ 3 องคป์ระกอบท่ี 3 

องค์ประกอบที่ 3 น ้าหนักองค์ประกอบ 

สหกรณ์มีระบบการรับขอ้ร้องเรียนและการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 0.713 
สหกรณ์ปฏิบติังานภายใตร้ะเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 0.655 
สหกรณ์มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 0.629 
สหกรณ์มีการน านวตักรรมมาพฒันาคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิก 0.622 
สหกรณ์จดัส่งเสริมและพฒันาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั ให้แก่
คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกไดท้ราบ 

0.612 

สหกรณ์ก าหนดนโยบายการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกอยา่ง
ยติุธรรมและเสมอภาค 

0.594 

สหกรณ์มีการบริหารจดัการสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.573 
สหกรณ์มีการจดัฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของสมาชิก อยูเ่สมอ 0.542 
สหกรณ์มีการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นจากสมาชิกเพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาการด าเนินงาน 0.537 
สหกรณ์มีช่องทางการให้บริการสมาชิกอยา่งครอบคลุม 0.514 

 
ตารางที่ 4 องคป์ระกอบท่ี 4 

องค์ประกอบที่ 4 น ้าหนักองค์ประกอบ 
สหกรณ์เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและการให้บริการให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบ 0.673 
สหกรณ์มีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของสมาชิกและการใชสิ้ทธิ   ให้สมาชิกไดท้ราบ 0.655 
สหกรณ์มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้กบัสมาชิกไดท้ราบ 0.613 
สหกรณ์สร้างความตระหนกัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 0.590 
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ตารางที่ 5 องคป์ระกอบท่ี 5 
องค์ประกอบที่ 5 น ้าหนักองค์ประกอบ 

สหกรณ์มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงานและฐานขอ้มูลต าแหน่งงานครบถว้น 0.728 
สหกรณ์มีการปฏิบติังานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 0.694 
 
การให้ค านิยามและความหมายองค์ประกอบแนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์

ออมทรัพย์ในจงัหวดัหนองคาย 
องคป์ระกอบท่ี 1 สามารถตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ี 1 ไดว้่า การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty) หรือใช้

อกัษรยอ่ว่า “H” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 9 องคป์ระกอบ  
องคป์ระกอบท่ี 2 สามารถตั้งช่ือองค์ประกอบท่ี 2 ไดว้่า การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ (Efficiency and 

Quality) หรือใชต้วัยอ่ว่า “E” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 8 องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบท่ี 3 สามารถตั้งช่ือองค์ประกอบท่ี 3 ไดว้่า การเขา้ถึงการให้บริการของสมาชิก (Accessibility) หรือ

ใชต้วัอกัษรยอ่ว่า “A” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 10 องคป์ระกอบ 
องค์ประกอบท่ี 4 สามารถตั้งช่ือองค์ประกอบท่ี 4 ไดว้่า การรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Responsibility) 

หรือใชต้วัอกัษรยอ่ว่า “R” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ 
องค์ประกอบท่ี 5 สามารถตั้ งช่ือองค์ประกอบท่ี 5 ได้ว่า การด าเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency) หรือใช้

ตวัอกัษรยอ่ว่า “T” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 2 องคป์ระกอบ 
ผู้ศึกษาน าองค์ประกอบท่ีได้มาก าหนดเป็นแนวทางการจัดการตามธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

“HEART” โดยให้ค าภาษาไทยนิยามว่า “หัวใจของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยองค์ประกอบรวม
ทั้งหมดสามารถอธิบายการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์ไดร้้อยละ 69.748 

 
แนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย จาก

องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบน ามาเป็นแนวทางการพฒันา จ านวน 5 แนวทาง 5 โครงการ ดงัน้ี 
1. แนวทางการพฒันาด้านการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ งบประมาณ 105,000 บาท 
2. แนวทางการ ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ (Efficiency and Quality) จ านวน 1 โครงการ คือ 

โครงการส่งเสริมระบบการบริหารจดัการหลกัธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ 160,000 บาท 
3. แนวทางการพฒันา ดา้นการเขา้ถึงการให้บริการของสมาชิก (Accessibility) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ

พฒันาระบบการให้บริการสมาชิก งบประมาณ 15,000 บาท 
4. แนวทางการด้านการรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Responsibility) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ

พฒันาการประชาสัมพนัธ์อย่างหลากหลายและเขา้ถึงง่าย งบประมาณ 50,000 บาท  
5. แนวทางการพฒันาดา้นการด าเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้าง

การด าเนินงานท่ีโปร่งใส งบประมาณ 3,000 บาท 
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6.  สรุปผลการศึกษา 
 
อภิปรายแนวทางการพฒันาการจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัหนองคาย 5 

แนวทาง ดงัน้ี 
แนวทางที่ 1 การปฏิบัตงิานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty)  
เป็นองคป์ระกอบท่ีน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานของทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกบุคลากรตอ้งมีความรู้ 

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีก าหนด มีการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัในการ
ปฏิบติังานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน การ
พฒันาองค์ความรู้ให้กบับุคลากรทุกฝ่ายอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต ภายใต้
ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีกระบวนการพิจารณาความรับผิดก าหนดโทษอย่าง
ชดัเจนและเสมอภาคกนัของการบงัคบัใชก้บัทุกฝ่าย เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ สอดคลอ้งกบั 
อรทยั ทวีระวงษ ์(2557)  

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ (Efficiency and Quality) 
เป็นองค์ประกอบในส่วนการพฒันาประสิทธิภาพของสหกรณ์สู่ความเขม็แข็ง โดยการประชุมร่วมกนัของทุก

ฝ่ายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบติังานประจ าปี ประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฏิบติังาน มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานเพ่ือสะทอ้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งคุม้ค่า
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิก การเพ่ิมรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ การพฒันาการบริหารจดัการใน
ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ 
สอดคลอ้งกบั ธญัวกาญจน์ ค ามูล (2559)  

แนวทางที่ 3 การเข้าถึงการให้บริการของสมาชิก (Accessibility) 
เป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการ การส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้ให้กบัสมาชิก เพ่ิม

ช่องทางการให้บริการอย่างครอบคลุม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมาใชบ้ริการ การบริหารระบบสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความพึงพอใจและการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกท่ีใช้
บริการ มีกระบวนการรับขอ้ร้องเรียนและการแก้ไขขอ้ร้องเรียน เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาการให้บริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบั วรชยั สิงหฤกษ ์(2559)  

แนวทางที่ 4 การรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsibility) 
เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัการสร้างความตระหนกัในเร่ืองความรับผิดชอบในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ี

ถูกตอ้งเป็นโยชน์ เขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถติดตามตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการบริหารจดัการท่ีดี สอดคอ้งกบั สราวุธ ดวงจนัทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง รูปแบบ
การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัลพบุรี  

แนวทางที่ 5 การด าเนินงานที่โปร่งใส (Transparency) 
เป็นองค์ประกอบในการพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์ดว้ยการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน มีการ

จดัท าแผนผงัโครงสร้างสหกรณ์ ค าบรรยายลกัษณะงาน ขอบเขตและอ านาจในการปฏิบติังาน ฐานขอ้มูลบุคลากร
แต่ละต าแหน่งงาน เช่น ประวติัพ้ืนฐาน การฝึกอบรม และการเล่ือนขั้น การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการ
ให้บริการท่ีชดัเจน เพ่ือให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานได ้สอดคลอ้งกบั กิตต์ิรวี เลขะกุล (2561)  
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ข้อเสนอแนะ 
 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบกิจการ 
ควรด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

“HEART”  และท าการตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือการน าไปสู่การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
ควรน าแนวทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย ์ไปปรับใชใ้นการแนะน า 

ส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือน าไปสู่การจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืน 
3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
3.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือให้เห็นถึง

การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลในบริบทท่ีแตกต่างกนั 
3.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในประเภทอ่ืน เพ่ือให้ได้แนว

ทางการพฒันาการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในแต่ละประเภท 
3.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์ประเภทอ่ืน 
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Perception and Media Exposure Behavior Affecting Corporate Image of AP 
Thailand Public Company Limited : A Case Study of Ratburana 

 

รมิดา พิชยวศิน1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 

Ramida Pichayawasin1 and Supasan Preedawiphat2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีเก็บแบบสอบถามออนไลน์ และการสมัภาษณ์ แลว้
น ามาวิเคราะห์%, �̅�, S.D., ค่า t, ANOVA และค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. 
โดยรวมแลว้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ภาพลกัษณ์แตกต่างกนั 2. พฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือบางอย่างส่งผลต่อภาพลกัษณ์ โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และ3. การรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมบางอย่างมี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1. ควรมุ่งเน้นประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ืออินเตอร์เนตเป็นหลกั 2. ควรปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ให้ดีข้ึน 3. ควรหาสาเหตุของการเลือกท่ีจะรับรู้ใน
ข่าวสาร และ 4. ควรท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมในระยะยาว และสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสงัคมใหม่ๆ ท่ีสามารถสะทอ้น
ความเป็น เอพี ไทยแลนด์ 
 
ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้, พฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือ, ภำพลักษณ์ 
 

Abstract 
The study was a qualitative research and quantitative research. A sample were drawn by Online Survey and depth 
interview. The statistical tools used for data analysis are %, �̅�, S.D., t-test  ANOVA and multiple regression 
analysis. The study suggested that 1.  The difference of Demographic influence Corporate image. 2 .  The 
relationship between some Media Exposure Behavior and Corporate image were positively correlated. 3 .  The 
relationship between some Perception and Corporate image were positively correlated. It was recommended that 
1. AP Thailand should focus on public through internet media. 2. Public relations should be improved. 3. Finding 
the reason for choosing to be aware of in the news.  and 4. Create CSR is a long-term project. Also create new 
activities That can reflect AP Thailand 
 
Keywords: Perception, Media Exposure Behavior, Corporate image 
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1.บทน า 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเร่ือง การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์
จ ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ โดยศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ดา้นการรับรู้ของประชาชนต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม และพฤติกรรมของ
ประชาชนในเร่ืองการเปิดรับส่ือท่ีเก่ียวขอ้งการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ เพ่ือศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ของประชาชนต่อกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
กบัภาพลกัษณ์การมีส่วนร่วมต่อสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังท่ีมีทั้งหมด 
448 ตวัอย่าง ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง  

ปัญหาการศึกษา คือ บริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน) มีธุรกิจหลกัของบริษทัคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ืออยู่อาศยั ท่ีให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม มีนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัหลกั และบริษทั
ยอ่ย โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียตามหลกัการ 8 ประการ (บริษทั เอพี 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน,2558) ซ่ึงการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ดว้ย และ
การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีท าอยูอ่าจไม่เป็นท่ีพอใจ หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากปัญหาในดา้นการท ากิจกรรม
บางอย่าง เช่น การชวนบริจาคเงิน หรือ อุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ขาดแคลน เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมแบบเก่า 
และเม่ือกิจกรรมส้ินสุดถือเป็นการเสร็จส้ินภารกิจ ปัญหาสงัคมอาจไม่ไดรั้บการแก้ไขอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ผูรั้บ
ความช่วยเหลือยงัคงตอ้งรอผูอ่ื้นท่ีจะมาให้ความช่วยเหลือต่อไป ดงันั้น การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบน้ีอาจ
ถูกมองว่าเป็นการท าเพ่ือการประชาสัมพนัธ์มากกว่าการท าเพ่ือสังคมจริงๆ (รัตน์ชยากร พุฒด้วง, 2561) รวมถึง
บริษทัยงัมีปัญหาในดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารนั้นยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัในวงกวา้ง และยงัมีขอ้มูล หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทการวิจยัในประเด็นน้ีไม่มากพอจึงตอ้งการศึกษา
เร่ือง การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดมี้การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม  

โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ 
จ ากดั (มหาชน) 2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) 3. เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ของประชาชนต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) กบัภาพลกัษณ์
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) และ 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนใน
เร่ืองการเปิดรับส่ือท่ีเก่ียวขอ้งการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน) และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บมี 2 อย่าง คือ ประโยชน์ในการพฒันาแนวคิดและทฤษฎี ประกอบดว้ย 1. เพ่ือทราบถึงการศึกษาผล
จาก ปัจจยัต่างๆ และการรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ว่าส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมขององค์กร
หรือไม่ 2. เพ่ือทราบว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมบา้ง และส่งผลในระดบัใด 3.เพ่ือเป็น
ทราบถึงประเภทของส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับการส่งเสริมภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีดีขององค์กร และ
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ประโยชน์ในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพฒันา กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลวิจยัไป
ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนจดักิจกรรม และโครงการ เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทัฯ 3. เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการวางต าแหน่งของแบรนด์ 4. เพ่ือเป็น
แนวทางในการน าผลวิจยัไปเป็นแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการส่ือสาร
การตลาด หรือน าไปศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนท่ีมีความน่าสนใจต่อเน่ืองต่อไป 5.เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลวิจยั
ไปพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นดา้นกระบวนการตดัสินใจด าเนินงานใดๆ ท่ีอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ และความ
เช่ือมัน่ในการลงทุนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยทั้ งหมด 5 ทฤษฎี 
ดงัต่อไปน้ี 1. แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ใชท้ฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงกล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ (กรรวี พีรมธุกร, 2558) 2.แนวคิดและทฤษฎีด้านการรับรู้ ใชท้ฤษฎีกระบวนการ
การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีน าส่ิงท่ีไดรั้บจากประสาทสัมผสัของร่างกาย และอ่ืนๆ มาจดัระบบแลว้แสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองต่อส่ิงนั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกั คือ กระบวนการภายนอกหรือส่ิงเร้า กระบวนการภายใน
หรือการรับรู้ และกระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง (นัฐกานต์ เครือชยัแก้ว, 2557) 3.แนวคิดและ
ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ใชท้ฤษฎีตวัช้ีวดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ 
เวลาท่ีใชส่ื้อ และความถ่ีของการใชส่ื้อ (กรกฎ ธรรมหงส์, 2559) และทฤษฎีคุณลกัษณะของส่ือ ประกอบดว้ย ส่ือ
บุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือกิจกรรม (อภิชจั พุกสวสัด์ิ, 2556) 4.แนวคิดและทฤษฎี
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม AP Thailand ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมตามนโยบาย 8 อยา่ง ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีประเภท
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2 ประเภท คือ 1. In process และ2. After process และไดย้กรูปแบบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี AP Thailand ท ามา 3 ดา้น คือ 1. การบริจาคเพ่ือการกุศล 2. อาสาช่วยเหลือชุมชน และ3. 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงอยู่ในทฤษฎีรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม 6 รูปแบบ (ศุภิส
รา ดวงแก้ว, 2557) และ 5.แนวคิดและทฤษฎีด้านภาพลกัษณ์ เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีประเภทของภาพลกัษณ์ ซ่ึงเป็น
ประเภทท่ี 1 คือ ภาพลกัษณ์องค์กร (กรกฎ ธรรมหงส์, 2559) และใช้เกณฑ์ในการวดัภาพลกัษณ์การวัดระดับ
ความคุ้นเคยและวัดระดบัความชอบของ Kotler (ศุภิสรา ดวงแก้ว, 2557) โดยมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคญั คือ  
1. การรับรู้ของลูกคา้ต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรดีแทคในกรุงเทพมหานคร ของ 
ศุภิสรา ดวงแกว้ (2557) และ 2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการดูแลกิจการท่ีดีและความเช่ือมัน่
ท่ีมีต่อธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสินในอนาคตของลูกคา้ และไม่ใช่ลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของกรกฎ ธรรมหงส์ (2559) ซ่ึงผลของการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มีความ
สอดคลอ้งบางส่วนกับแนวคิด ทฤษฎี และวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี และไดก้ าหนดสมมติฐาน 3 อย่าง คือ  
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ตวัแปรตาม คือ ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
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2. พฤติกรรมของประชาชนในเร่ืองการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของ
บริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน) ตวัแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ตวัแปรตาม คือ ภาพลกัษณ์การท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม และ 3. การรับรู้ของประชาชนต่อการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ตวัแปร
ตาม คือ ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ซ่ึงสามารถแสดงตามกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ท่ีมา: การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลในวิจยัมี 2 ส่วนคือ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 1.ทุติยภูมิ คือ การศึกษา และเก็บ
รวบรวมจากบทความ วารสาร รายงาน วรรณกรรม และข่าวสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 2.ขอ้มูลปฐมภูมิ 
คือ ขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่า 400 ตวัอยา่ง และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 ตวัอยา่ง มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้เป็นตวัแทนของประชากรใน
งานวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของ W.G. Cochran ท่ีระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง โดยมีการคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามจากค าถามคดักรอง โดยเลือกเฉพาะประชาชนท่ีมีอาย ุ23 ปีข้ึนไป 
อาศยัอยูใ่นเขตราษฎร์บูรณะ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีทราบการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของ บริษทั เอพี ไทยแลนด์ 
โดยมีวิธีแจกแบบสอบถามดว้ยการกระจายในกลุ่มใน Facebook ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขตราษฎร์บูรณะ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การช่วยกระจายแบบสอบถามใน Facebook และ Line นอกจากน้ียงัแจกแบบสอบถามให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ
หมู่บา้นของ เอพี ไทยแลนด ์และระแวกใกลเ้คียงดว้ย ในส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ี 1 คือตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิง
ลกัษณะ ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ช่ือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  มีจ านวน 8 ขอ้ ส่วนท่ี 2 คือตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิง
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ปริมาณ มีตวัแปรอิสระ ช่ือพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ มีจ านวน 1 ขอ้ใหญ่ ส่วนท่ี 3 คือตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 
มีตวัแปรอิสระ ช่ือ การรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม มีขอ้ค าถามจ านวน 8 ขอ้ และส่วนท่ี 4 คือตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูล
เชิงปริมาณ มีตวัแปรตาม ช่ือ ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โครงคร่าวในการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดผูถู้กสัมภาษณ์จ านวน 5 คน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นชนิดก่ึง
โครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลเชิงประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ และ
ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ หลงัไดก้ารจดัระเบียบขอ้มูลจากแบบสอบถาม มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1.ตรวจความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และคดัแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 2.น า
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้มาลงรหัสในโปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดย
น าเสนอเป็นร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่า t กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน และค่าการถดถอย
เชิงพหุคูณ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพคือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือจากช่องทางออนไลน์ มีระดบัใน
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งพึงพอใจกบักิจกรรม
เพ่ือสังคมของบริษทัฯ แต่คิดว่ากิจกรรมบางอย่างไม่สะท้อนความเป็นบริษทัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์ หรือ ไม่
สะทอ้นความเป็น เอพี ไทยแลนด ์มีความคิดเห็นว่าบริษทัฯ มีปัญหาในการประชาสัมพนัธ์ แต่อยากสนบัสนุนให้มี
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีดีต่อไป และเห็นว่าบริษัทฯ มีภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีดี มีความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดและท ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ เอพี ไทยแลนด์ มีภาพลกัษณ์บริษทัท่ีดี และผลการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 448 ตวัอย่าง ดว้ยโปรแกรม 
SPSS ดว้ยเคร่ืองมือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบ t วิเครำะห์ควำมแปรปรวน และการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรท่ีมากสุด คือ เพศหญิง มีอายุ 23- 27 ปี มี
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง และมีรายไดอ้ยู่ท่ี 10,001 - 
30,000 บาท เปิดรับข่าวสาร 1 - 2 ชัว่โมงต่อ 1 วนั และ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเปิดรับข่าวสารเพ่ือหาขอ้มูลต่างๆ 
ด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ มีการรับข่าวสารจากส่ือบุคคลอยู่ในระดบัมาก ส่ือส่ิงพิมพ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่ือมวลชนอยู่ในระดบัมาก และส่ืออินตอร์เน็ตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการรับรู้ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัใน
การรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมอยู่ในระดบัมาก ด้านภาพลกัษณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของ เอพี ไทยแลนด ์อยูใ่นระดบัดี  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าการทดสอบ t ของประชากรศาสตร์ (เพศ) และภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 

การทดสอบ เพศ N �̅� S.D. t Sig. 

ภาพลักษณ์ 
ชาย 193 3.75 0.860 

-3.424* 0.001 
หญิง 255 4.02 0.737 
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จากค่าการทดสอบ t พบว่าเพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสมมติฐาน ดงันั้นบริษทั เอพี ไทยแลนด ์ควรค านึงถึงการประชาสมัพนัธ์การท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคมแก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ในมุมมองของลูกคา้ และบุคคล
ทัว่ไปตรงกบัส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งการจะส่ือ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของประชากรศาสตร์ ดา้น อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 

 F p-value 
อาย ุ 4.019 0.008 

สถานภาพ 4.157 0.016 

ระดบัการศึกษา 0.663 0.516 

อาชีพ 2.962 0.020 

รายไดต่้อเดือน 7.841 0.000 

 
จากค่าการวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของประชากรศาสตร์ ด้านอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนกบัภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม สามารถสรุปไดว้่า อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าการถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ตวัพยากรณ์ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.321  6.729 0.000 

ส่ือบุคคล 0.413 0.362 7.335 0.000 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ -0.089 -0.081 -1.833 0.067 

ส่ือมวลชน 0.064 0.070 1.531 0.126 

ส่ืออินเตอร์เน็ต 0.258 0.267 5.404 0.000 

R = 0.569  𝑅2 = 0.323  Adjusted 𝑅2  = 0.317  SEE. = 0.663 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางขา้งตน้ พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ดา้นส่ือบุคคลกบัภาพลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกนั โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.413 ซ่ึงหมายความว่าส่ือบุคคลเป็นตวัก าหนดภาพลกัษณ์ ดา้นส่ือส่ิงพิมพก์บัภาพลกัษณ์ 
มีความสัมพันธ์เชิงลบกัน มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.089 ซ่ึงหมายความว่าส่ือส่ิงพิมพ์ไม่ได้เป็นตวัก าหนด
ภาพลกัษณ์ ด้านส่ือมวลชนกับภาพลกัษณ์ ไม่ได้มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก ค่า Sig. มีค่า
มากกว่า 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.064 ซ่ึงหมายความว่าส่ือมวลชนไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดภาพลกัษณ์ และ
ดา้นส่ืออินเตอร์เน็ตกบัภาพลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.258 ซ่ึงหมายความว่า
ส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นตวัก าหนดภาพลกัษณ์ สรุปไดว้่าหากประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมากข้ึนจะส่งผลให้
ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัฯ ดีข้ึน ดงันั้นจึงควรท าเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้
น่าสนใจมากข้ึนเพ่ือดึงดูดให้เกิดการเปิดรับข่าวสารท่ีมากข้ึน และให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ในช่องทาง
การกระจายข่าวสารท่ีทนัสมยั เขา้ถึงกลุ่มคนไดจ้ านวนมาก และไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ช่องทาง
ส่ือออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม
ของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์เพ่ิมข้ึน 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าการถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรการรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การ
ท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ตวัพยากรณ์ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.512  11.326 0.000 

การรับรู้ท่ี 1 0.002 0.003 0.028 0.977 

การรับรู้ท่ี 2 0.171 0.187 2.024 0.044 

การรับรู้ท่ี 3 0.142 0.156 2.103 0.036 

การรับรู้ท่ี 4 0.004 0.005 0.054 0.957 

การรับรู้ท่ี 5 0.096 0.113 1.461 0.145 

การรับรู้ท่ี 6 0.071 0.081 0.914 0.361 

การรับรู้ท่ี 7 -0.016 -0.018 -0.213 0.831 

การรับรู้ท่ี 8 0.180 0.207 3.053 0.002 

R = 0.664  𝑅2 = 0.441  Adjusted 𝑅2  = 0.431  SEE. = 0.605 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางขา้งตน้ พบว่าการรับรู้ท่ี 2, 3 และ 8 กบัภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.171, 0.142 และ 0.180 ตามล าดบั ซ่ึง
หมายความว่าการรับรู้ทั้ง 3 อยา่งน้ีเป็นตวัก าหนดภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ และการรับรู้ท่ี 
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1, 4, 5, 6 และ 7 กบัภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัฯ ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยการรับรู้ท่ี 7 มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัภาพลกัษณ์ ซ่ึงหมายความว่าการรับรู้ทั้ง 5 อย่างน้ีไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนด
ภาพลกัษณ์ สรุปไดว้่าการรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมบางกิจกรรมสามารถส่งผลให้ภาพลกัษณ์ดีข้ึน โดยประชาชนมี
การรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์ท่ีมากข้ึนจะส่งผลให้ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคมของบริษทัฯ ดีข้ึน ดงันั้นจึงควรท าการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีมีประเด็นหลกัคลา้ย หรือ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีจะไดรั้บความสนใจมาก เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดม้ากข้ึน และกระจายในวง
กวา้งมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคมมากข้ึน จะส่งผลให้ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรม
เพ่ือสงัคมของบริษทัฯ ดีข้ึน  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) : 
กรณีศึกษา เขตราษฎร์บูรณะ ไดอ้ภิปรายผลของการศึกษาไวว้่า  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั เอพี 
ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง
บางส่วนกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ศุภิสรา ดวงแก้ว (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกคา้ต่อกิจกรรม
เพ่ือสังคม (CSR) ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรดีแทคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาระบุว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
และลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ภาพลกัษณ์แตกต่าง
กนั และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า เพศชาย และหญิง มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากเพศชายจะยินยอมเปิดรับ
ส่ือ และรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีความน่าสนใจ เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมากท่ีสุด แต่เพศ
หญิงจะให้ความสนใจ และรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัมากกว่า ท าให้เพศชายมีระดบัการรับรู้ท่ีนอ้ยกว่าเพศหญิง  

สมมติฐานท่ี 2 กล่าวว่า พฤติกรรมของประชาชนในเร่ืองการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด์ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือ ดา้นส่ือบุคคล และส่ืออินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และดา้นส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ือมวลชน ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่ือส่ิงพิมพ์กับภาพลักษณ์นั้ นมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกนั อธิบายไดว้่า หากประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมากข้ึนอาจจะส่งผลให้ภาพลกัษณ์
การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของ กรกฎ ธรรมหงส์ (2559) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการ
ดูแลกิจการท่ีดีและความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสินใน
อนาคตของลูกคา้ และไม่ใช่ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกระดบัปานกลางกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
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ของธนาคารออมสิน และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอย่างไม่ไดแ้ตกต่างกัน
มาก โดยส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ต และมีระดบัการรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัฯ ในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์มากท่ีสุด โดยเปิดรับ Facebook มากท่ีสุด และ
เลือกท่ีจะรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด ในท่ีน้ีคือสถานการณ์โควิด-19 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ ท าแลว้เกิดการรับรู้มากท่ีสุดคือ แคมเปญ #SAVEหมอSAVEประเทศไทย ทั้งน้ี
กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเพ่ืออพัเดตข่าวสารให้เป็นปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั หมายความว่าหากมีข่าวสาร
เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการรายงานผลอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เกิดการรับรู้
ท่ีมากข้ึน  

สมมติฐานท่ี  3 กล่าวว่า การรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมของประชาชนต่อการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั เอพี ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า การ
รับรู้กิจกรรมเพ่ือสงัคมบางกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวก คือ หากประชาชนมีการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึนจะส่งผลให้ภาพลกัษณ์การท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคมของบริษทัฯดีข้ึน อาจเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ไดท้  ากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสามารถเป็นประโยชน์ พฒันา และ
ช่วยเหลือสังคมไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ศุภิส
รา ดวงแก้ว (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกคา้ต่อกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของ
องคก์รดีแทคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ของลูกคา้ต่อกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
กบัภาพลกัษณ์การมีส่วนร่วมต่อสังคมขององค์กรดีแทค และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่าง
รับรู้กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ แลว้ไดท้  าการเรียบเรียง และประมวลผลเรียบร้อยแลว้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสังคมนั้นๆ ในระดบัปานกลางถึงดีมาก ส่งผลให้มีความคิดเห็นว่าบริษทัฯ มีภาพลกัษณ์
การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีดี มีความคิดสร้างงสรรค ์และสามารถสร้างประโยชน์ไดจ้ริง ส่งผลให้โดยรวมแลว้บริษทั 
เอพี ไทยแลนด ์มีภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีดี กล่าวคือ เม่ือเกิดการรับรู้ท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ดีข้ึน 

ผลของการศึกษานั้นสอดคลอ้ง และเป็นไปตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 ทฤษฎี จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ควรศึกษาหาสาเหตุเบ้ืองลึก และความชดัเจนในความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีสามารถส่งผลต่อส่ิงอ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบติัต่อไป ทฤษฎี
ดา้นการรับรู้ ควรศึกษาเพ่ิมเติม และขยายความจากทฤษฎีเดิม เช่นปัจจยัส าคญัใดบา้งท่ีส่งต่อการรับรู้ หรือสาเหตุ
ของการเลือกท่ีจะรับรู้ และส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้มากน้อยนั้นมีอะไรท่ีแตกต่างกนั โดยควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ควรศึกษาเชิงลึกควบคู่กบัการ
รับรู้ เพ่ือหาสาเหตุในการเลือกเปิดรับส่ือ และเลือกรับรู้ ซ่ึงอาจมีปัจจยัอ่ืนแทรกซ้อนท าให้เกิดการเลือกเปิดรับน้ี 
โดยควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั ทฤษฎีดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมค่อนขา้งมีความครอบคลุมในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่ควรท าการวิจยัเพ่ือขยายความ และหา
รูปแบบของการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อทฤษฎีดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถท าให้ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากข้ึน และทฤษฎีด้านภาพลักษณ์เป็นจริง 
เน่ืองจากบริษทั เอพี ไทยแลนด์ ตอ้งการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม และเพ่ือให้เกิดการยอมรับให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกค้า และประชาชนทัว่ไป ดงันั้น จึงควรศึกษา
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ทฤษฎีดา้นภาพลกัษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือช้ีแจง และหาวิธีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมาก
ข้ึน  

รวมถึงงานวิจยัฉบบัน้ีมีข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการแก่บริษทั เอพี ไทยแลนด์ ดงัน้ี 1. บริษทั เอพี ไทย
แลนด์ ควรมุ่งเน้นประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั เน่ืองจากทั้งผลการวิจยัในเชิงคุณภาพกับเชิง
ปริมาณ ไดผ้ลว่ากลุ่มตวัอย่างมีความประสงคท่ี์จะเปิดรับข่าวสารจากช่องทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือ
บุคคล ส่ือมวลชน และส่ือส่ิงพิมพ์ตามล าดบั 2. เน่ืองจากการแจกแบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ี แจกแบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกับริษทั เอพี ไทยแลนด ์และรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ แต่ยงัมีคนอีกจ านวนนึง
ท่ีไม่รู้จกับริษทัฯ และไม่เคยรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ และจากผลการวิจยัเชิงคุณภาพจะเห็นไดว้่า
แมก้ลุ่มตวัอย่างจะพอรู้จกัเป้าหมาย และวิธีการด าเนินกิจกรรมแต่บางโครงการกลบัไม่ทราบว่าช่ือโครงการอะไร 
หรือไม่ทราบว่าบริษทัใดเป็นผูด้  าเนินการ ดงันั้นบริษทัฯ จึงควรปรับการประชาสัมพนัธ์ให้ดีข้ึน ท าให้เกิดการรับรู้ 
และจดจ าไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน เม่ือเกิดการรับรู้ และจดจ าได ้จะส่งผลให้บริษทัฯ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน 3. เน่ืองจาก
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน เกิดการรับรู้ในบางกิจกรรม และมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ท่ี
แตกต่างกัน ดงันั้น บริษทั เอพี ไทยแลนด์ จึงควรหาสาเหตุของการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน หรือการเลือกท่ีจะรับรู้ใน
ข่าวสารนั้นๆ และปรับเปล่ียนการประชาสัมพนัธ์ตามขอ้มูลท่ีได้มา เพ่ือให้เกิดการประสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และไม่เกิดการเลือก หรือปฏิเสธท่ีจะรับรู้ข่าวสารจากทางบริษทัฯ จะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของบบริษทัฯดว้ย 
และ 4. บริษทั เอพี ไทยแลนด์ ควรพิจารณาวิธีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้เป็นโครงการในระยะยาว มีการ
ติดตามผลลพัธ์อย่างต่อเน่ือง และมีการรายงานผลจากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ พฒันากิจกรรมเพ่ือสังคมเดิมท่ีมี
กระแสการตอบรับท่ีดี รวมถึงพิจารณาสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมโครงการใหม่ๆ ท่ีสามารถสะทอ้นความเป็น
บริษทั เอพี ไทยแลนด ์หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยม์ากข้ึน เพ่ือให้เกิดการยอมรับท่ีมากข้ึน เพราะถา้หาก
กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ จดัท าข้ึนสามารถสะทอ้นความเป็นตวัตนได ้และไดรั้บกระแสการตอบรับท่ีดี จะเกิด
ภาพจ า หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีในใจของผูท่ี้รับรู้ข่าวสารนั้น และเกิดการจดจ าท่ีดีได ้  

พร้อมทั้งมีขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป คือ เพ่ิมกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ควร
ศึกษากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือศึกษาเปรียบเทียบกบัการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัอ่ืนใน
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรขยายขอบเขตด้านสถานท่ี และเวลาในการท าวิจัย เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี มี
ขอ้จ ากดั 4 ดา้น คือ 1. ขอ้จ ากดัดา้นเวลา มีเวลาในการท าวิจยัท่ีค่อนขา้งน้อย 2. ขอ้จ ากดัดา้นสถานการณ์โควิด-19 ท า
ให้ไม่สามารถแจกแบบสอบถามโดยตรงแก่กลุ่มตวัอย่างได ้และตอ้งปรับระเบียบวิจยัเพ่ือให้เหมาะสมแก่การรับมือ
กบัสถานการณ์โควิด-19 และ 3. ขอ้จ ากดัดา้นการกระจายแบบสอบถาม เน่ืองจากเป็นการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 
ท าให้ไม่สามารถควบคุม หรือ กระจายแบบสอบถามไดอ้ย่างทัว่ถึงตามท่ีตอ้งการมากนกั  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ลูกคา้ตดัสินใจใช ้GH Bank smart NPA mobile application ในการซ้ือทรัพย ์
NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี และการ
ยอมรับด้วยคุณสมบติัของ Application ของลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีลูกค้าไม่ใช้ Application ท่ีธนาคาร
พฒันาข้ึนมาเพ่ือซ้ือทรัพย ์NPA โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล
ในเชิงคุณภาพจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คน ใชวิ้ธีการ Coding ของ design thinking และผงัก้างปลา ผลการศึกษา 
พบว่า จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านมีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีในดา้นของความคาดหวงัใน
ความพยายามอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 มีการรับรู้ว่าใชง้านง่าย แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการท าความ
เขา้ใจ แต่ในขณะเดียวกนัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบสาเหตุท่ีท าให้การยอมรับและการใชใ้นดา้นของ
ความคาดหวงัในความพยายามลดลงคือ ขั้นตอนในการจองทรัพยท่ี์ยุง่ยาก รวมไปถึงการไม่มีระบบตอบกลบัเพ่ือ
แจง้ผลการจองของลูกคา้ท่ีท าให้การยอมรับและการใชใ้นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกลดลงเช่นกนั  
 
ค ำส ำคัญ: ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, ทรัพย์สินรอกำรขำย (NPA), กำรยอมรับและใช้เทคโนโลยี, กำรยอมรับด้วยคุณสมบัติ 
 

Abstract 
This study is conducted with an aim to find out what are factors that affect customers decision making to use GH Bank 
smart NPA mobile application in order to buy NPA of Government Housing Bank, Head Office. This study is based on 
the unified Theory of Acceptance and Use of Technology and the Theory of Perceived Attributes of application to 
identify the reasons why customers do not use application developed by the GH bank to buy NPA. The information in 
this study is gathered from questionnaire sent to 100 sampling size to analyze quantitative information. For a qualitative 
information, 3 sample people are selected to be interviewed in-depth. Coding, a method of design thinking, and fish 
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bone diagram are also applied in. The result shows that sample of users has a high level of acceptance and use of 
technology in the aspect of expectation and effort. Its average score is 3.77. The users perceive that the application is 
easy to use even if they have to use some time to understand the usage. However, information from the in-depth 
interview demonstrates the reason that makes the level of acceptance and the aspect of expectation and effort declines. 
That are a complexity of the reservation process and lacking of response system to inform a result of the reservation. 
These also decrease the level of acceptance and the usage in the aspect of convenience. 
 
Keywords: Government Housing Bank, Non-Performing Assets (NPA), The unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology, the Theory of Perceived Attributes 
 

1. บทน า 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่
อตัภาพ (พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2496)โดยธนาคารมีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญัคือ “การท าให้คนไทยมี
บ้าน” (www.ghbank.co.th) และการท่ีธนาคารมีนโยบายในการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าและมี
ระยะเวลาในการผอ่นช าระเป็นเวลานานกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ จึงท าให้ประชาชนทัว่ไปผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง
ให้ความสนใจในสินเช่ือเพ่ือท่ียูอ่าศยัของธนาคารเป็นจ านวนมาก แต่เน่ืองจากรายไดท่ี้ไม่แน่นอนของผูกู้ ้และสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนัท าให้ผูกู้จ้  านวนมากไม่สามารถช าระเงินหน้ีไดต้ามสัญญา อนัน ามาซ่ึงการฟ้องบงัคบั
จ านองอสังหาริมทรัพยท่ี์ลูกหน้ีน ามาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ี และน าอสังหาริมทรัพยอ์อกขายทอดตลาดเพ่ือลด
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ทั้งน้ีในการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ์ณ กรมบงัคบัคดีจะมีการประมูลเพ่ือสู้ราคากนั 
โดยผูท่ี้ให้ราคาท่ีสูงท่ีสุดจะเป็นผูมี้สิทธิในการไดรั้บอสังหาริมทรัพย์นั้นไป โดยในบางกรณี หากธนาคารเห็นว่า 
บุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมประมูล อาจให้ราคาท่ีต ่าเกินไปไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีธนาคาร และจะน ามาซ่ึงปัญหาหน้ี
ส่วนขาด หรืออสังหาริมทรัพยน์ั้นไม่มีบุคคลภายนอกสนใจเขา้สู้ราคา ธนาคารจะด าเนินการเขา้สู้ราคาเองและซ้ือ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นกลบัมาเป็นทรัพยสิ์นของธนาคาร อนัท าให้อสังหาริมทรัพยน์ั้นเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย
ของธนาคาร (Non-Performing Assets หรือ NPA) แมว้่าการด าเนินการในขั้นตอนน้ีจะท าให้ธนาคารสามารถลดหน้ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดล้งได ้แต่ธนาคารก็ยงัคงมีภาระในการบริหารจดัการและดูแลทรัพย์สินรอการขาย กอปรกบัตาม
พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2496 ท่ีมีการก าหนดให้ธนาคารสามารถถือครองทรัพย์สิน
รอการขายไดไ้ม่เกิน 5 ปี เป็นอีกปัจจยัท่ีเร่งให้ธนาคารตอ้งมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายผ่านทางช่องทางต่างๆ 
เช่น การขายผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร, การจดัมหกรรมการขายทรัพยสิ์นรอการขาย หรือ การจดัมหกรรมประมูล
ทรัพย ์NPA, การขายทรัพยแ์บบยกล็อต เป็นตน้ และในการขายทรัพย ์NPA ของธนาคารท่ีผ่านมาอาจยงัไม่สามารถ
ช่วยให้ธนาคารเร่งจ าหน่ายทรัพยไ์ดเ้ร็วตามท่ีตอ้งการธนาคารจึงไดมี้การจดัท าช่องทางการขายทรัพย ์NPA เพ่ิมข้ึนมา
อีกหน่ึงช่องทาง คือ การขายแบบ Online เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อโลกในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อ
ภาคธุรกิจต่างๆ เป็นอยา่งมาก และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีสนใจในทรัพย ์NPA ของธนาคารแต่ไม่สะดวกท่ีจะ
เข้ามาติดต่อเพ่ือขอดูทรัพย ์หรือไม่สามารถไปร่วมงานมหกรรมต่างๆ ได้ โดยได้จดัท า Application ท่ีมีช่ือว่า GH 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2030 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Bank Smart NPA mobile application โดยธนาคารได้เร่ิมเปิดให้ลูกค้าดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2562 (ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์) โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2562 – 30 ธนัวาคม 2562 
พบว่ามีจ านวนยอดดาวน์โหลดถึง 3,424 ราย แต่รายการทรัพย์ท่ีลูกค้าจองซ้ือผ่าน GH Bank Smart NPA mobile 
application มีเพียง 744 รายการ และมีการซ้ือเพ่ิมเติมผ่านช่องทาง GH Bank Smart NPA mobile application ในช่วง
เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 อีกจ านวน 209 รายการ รวมเป็นจ านวน 953 รายการเท่านั้นนบัแต่วนัท่ีเร่ิมเปิดให้ใช้
บริการ Application อย่างเป็นทางการจนถึงเดือนมีนาคม 2563 (ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ดงัน้ีจึง
เป็นท่ีมาของการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาถึงสาเหตุท่ีลูกคา้ไม่ใช ้Application ท่ีธนาคารพฒันาข้ึนมาเพ่ือซ้ือทรัพย ์NPA 
ของธนาคาร 

งานวิจยัน้ีจึงจดัท าข้ึนมาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของลูกคา้ และปัจจยัดา้นการยอมรับ
ดว้ยคุณสมบติั ท่ีส่งผลต่อการใช ้Application GH Bank Smart NPA mobile application ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพ่ือน าเสนอแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการการซ้ือทรัพย ์NPA ผา่นช่องทาง GH Bank Smart NPA 
mobile application และหาแนวทางส าหรับแกไ้ขปัญหาอย่างชดัเจนท่ีมาจากการทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้ลูกคา้
ใชบ้ริการผา่นช่องทาง GH Bank Smart NPA mobile application เป็นจ านวนนอ้ย และน าผลการวิจยัดา้นความคาดหวงั
ในประสิทธิภาพ, ความคาดหวงัในความพยายามรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านของ GH Bank Smart 
NPA mobile application ในมุมมองของลูกค้ามาปรับปรุง application เพ่ือรองรับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกคา้ 
ส่งเสริมเพ่ือให้ลูกคา้ทราบและเขา้ถึง GH Bank Smart NPA mobile application มากยิ่งข้ึน  

 

2. แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
: UTAUT) 
 

Venkatesh, Morris and Davis (2003) ไดน้ าเสนอหลกัการของ UTAUT คือ เพ่ือศึกษาแรงขบัเคล่ือนท่ีก่อให้เกิด
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการใช ้ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมประกอบดว้ย 4 ปัจจยั
หลกั คือ  

1. ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectation) Hsieh, Wu and Hsu (2016) ไดส้รุปความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพว่า เป็นความเช่ือ ความตอ้งการ ความมุ่งหวงั หรือความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีเช่ือว่าเทคโนโลยีจะช่วย
ให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) Neuendorf & Valdiseri (2016) กล่าวว่า ความคาดหวงัในความ
พยายาม เป็นความง่ายของการใชง้าน ประกอบดว้ย การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) ความซบัซ้อน (Complexity) 
คือ การท าความเขา้ใจว่านวตักรรมนั้นมีความยากหรือง่ายต่อการใชง้าน ความง่ายต่อการใชง้าน (Ease of Use)  

3. อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) Hsieh, Wu and Hsu (2016) กล่าวว่า อิทธิพลของสงัคม คือ ระดบัความ
เขา้ใจของแต่ละบุคคลท่ีเช่ือว่าบุคคลรอบขา้งมีอิทธิพลต่อตนเองและเช่ือว่าตนเองตอ้งใชเ้ทคโนโลยีนั้น  

4. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) Neuendorf & Valdiseri (2016) กล่าวว่า 
สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน คือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนหรืออ านวยความสะดวก
ในการใชง้านเทคโนโลยีให้เกิดความราบร่ืน 
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รูปที่ 1 แบบจ าลองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน UTAUT 
 

2.2 ทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติ (The Theory of Perceived Attributes) 
 

Rogers (1995) ไดข้ยายความทฤษฎีการยอมรับดว้ยคุณสมบติั (The Theory of Perceived Attributes) เพ่ิมเติมจาก
เร่ืองกระบวนการหรือแนวคิดในการยอมรับนวตักรรมไวว้่า คือ กลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรม ท่ีตดัสินใจ
รับนวตักรรมโดยใชฐ้านของการรับรู้ และรับทราบถึงคุณสมบติัของนวตักรรม ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. นวตักรรมนั้นต้องสามารถทดลองใช้ได้ก่อนการจะยอมรับ (Trial Ability) โดยเม่ือน าไปทดลองใช้แลว้หาก
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ก็จะท าให้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วกว่านวตักรรมท่ีไม่สามารถน าไป
ทดลองใชไ้ด ้

2. นวตักรรมนั้นสามารถสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน (Observability) โดยผลของนวตักรรมนั้น ต้องเป็นส่ิงท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถเป็นท่ีประจกัษ์แก่ผูรั้บนวตักรรมได ้หากสามารถเห็นถึงผลของนวตักรรมนั้นไดง่้าย
มากเท่าไร โอกาสท่ีเขาจะยอมรับนวตักรรมก็มีมากข้ึนเท่านั้น  

3. นวตักรรมนั้นมีข้อดีกว่า หรือเห็นประโยชน์ได้ชดัเจนกว่าส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั (Relative Advantage) เช่น ง่ายกว่า สะดวกกว่า เร็วกว่า เป็นตน้  

4. ไม่มีความซบัซ้อน ง่ายต่อการน าไปใช ้(Complexity)  
5. สอดคล้องกับการปฏิบัติและค่านิยมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น (Compatibility) เป็นการรับรู้ว่านวัตกรรมนั้น  

มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม หรือแนวทางการปฏิบติั ประสบการณ์และความตอ้งการเดิมท่ีมีอยูข่องผูรั้บนวตักรรม 
 

 
 

รูปที่ 2 การยอมรับดว้ยคุณสมบติั (The Theory of Perceived Attributes) 
 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ และนิตยา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
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การศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการน ามาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ด้านทศันคติท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับ
เทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นความตั้งใจท่ีจะ
ใช ้ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความเส่ียง และทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

พรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ศึกษาการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(Promptpay) 
ของรัฐบาลไทย โดยใชวิ้ธีการสอบถามดว้ยแบบสอบถามแบบปลายปิด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีมี
ความตั้งใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(Promptpay) ของรัฐบาลไทย ท่ีพกัอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 370 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จักบริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ผ่านทางส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์ และพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของสงัคม การรับรู้
ถึงประโยชน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย ์(Promptpay) ของรัฐบาลไทย ถึงร้อยละ 69 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 
2.4 กรอบแนวคดิ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีก าหนด
แนวค าตอบส าหรับผูต้อบแบบสอบถามและการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เน่ืองจากการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวอาจยงัไม่เพียงพอให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้ลูกคา้ยงัคงเขา้มารับบริการ
ผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ แมว้่าธนาคารจะมี GH Bank smart NPA mobile application จึงตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทั้งใน
เชิงปริมาณเพ่ือทราบถึงการรับรู้และการยอมรับการใช ้application และใชก้ารเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพ โดยการ
สมัภาษณ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นขอ้ขดัขอ้งในการใชง้าน GH Bank smart NPA mobile application น้ี 
 
3.1 ประชากร 
 

ลูกคา้รายย่อยท่ีเขา้มาติดต่อขอซ้ือ หรือประมูล หรือนดัท าสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นรอการขาย โดยแบ่งจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลออกเป็น 

3.1.1 ในการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามในรูปแบบ Online ผ่าน Google 
form จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ จ านวน 100 คน ทั้งน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling)  

อน่ึง ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ดงักล่าว ใชเ้พ่ืออธิบายขอ้มูลเบ้ือตน้ท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความเห็นดว้ยของการยอมรับและการใช ้GH Bank smart NPA 
mobile application ในการซ้ือทรัพย ์NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูต้อบแบบสอบ  

3.1.2 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้ งน้ีได้แบ่งกลุ่มลูกค้าในการ
สมัภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีจองทรัพยผ์า่น application จ านวน 2 คน และกลุ่มท่ี 2 เป็นลูกคา้
ท่ีสนใจซ้ือทรัพย ์NPA ท่ี walk in เขา้มาติดต่อขอดูทรัพยผ์า่นหนา้เคาน์เตอร์ จ านวน 1 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายเปิดประกอบดว้ยค าถามจ านวนทั้งส้ิน 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุอาชีพ รายได ้การตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการยอมรับและการ
ใชเ้ทคโนโลยี จ านวน 12 ขอ้ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการยอมรับในคุณสมบติัของ GH Bank smart 
NPA mobile application จ านวน 14 ขอ้ ในส่วนท่ี 2 และ 3 น้ี จะเป็นการใชม้าตรวดัแบบ 5 – point Likert Scale เป็น
เคร่ืองมือประเมินแบบสอบถามท่ีแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดัง น้ี  ความถ่ี  (Frequency) และค่ า ร้อยละ (Percentage) ใช้วิ เคราะห์ข้อ มูลในเ ชิ ง
ประชากรศาสตร์เพ่ือแสดงสัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละเร่ือง และค่าเฉล่ีย (Mean) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล
แบบสอบถามระดบัความเห็นดว้ยของการยอมรับและการใช ้GH Bank smart NPA mobile application ในการซ้ือ
ทรัพย ์NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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การวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ให้
เหมือนเป็นการสนทนาธรรมดาทัว่ไป พร้อมสังเกตความรู้สึกนึกคิดของผูถู้กสัมภาษณ์ ผ่านทางท่าทางหรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้หรือเคยใช ้หรือคิดว่าจะใช ้Application GH Bank 
smart NPA Mobile Application ใชวิ้ธีการแสดงผลวิเคราะห์แบบบรรยาย โดยการสัมภาษณ์มาท าการถอดขอ้มูล 
น ามา coding เพ่ือก าหนด theme หาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มน าเสนอมาในรูปของแผนผงักา้งปลาเพ่ือ
ง่ายต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
      

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ 
      

ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัดา้นการยอมรับและการใช ้Application GHBank Smart NPA และ
ปัจจัยด้านการยอมรับด้วยคุณสมบติัของ Application ท่ีมีผลต่อการใช้ Application ในการซ้ือทรัพย์ NPA เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการสมัภาษณ์ในเชิงลึกพบความแตกต่างกนัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก คือ 

1. ความคาดหวงัในความพยายาม ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึง
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีให้สมัภาษณ์กบัผูท้  าวิจยัว่า Application มีความใชง้านง่าย แต่ก็มีประโยค
เพ่ิมเติมมาว่า “แต่ก็ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจก่อน แต่พอเข้าใจใช้เป็นแล้วก็คือง่ายเลย” ซ่ึงมีผลท าให้ลูกค้า
บางส่วนท่ีไม่สามารถท าความเข้าใจได้เลิกใช้บริการผ่านช่องทางน้ี กอปรกับขั้นตอนของการจองทรัพยผ์่าน 
Application ท่ีมีขั้นตอนท่ีไม่ชดัเจนท าให้ลูกคา้ไม่มัน่ใจว่าด าเนินการจองทรัพยส์ าเร็จหรือไม่ ท าให้ตอ้งเสียเวลา
ติดต่อธนาคารเพ่ือสอบถามในเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ังอนัรวมถึงการไม่มีระบบตอบกลบัท่ีชดัเจนเพ่ือแจง้ผลการจอง
ทรัพย์ของลูกค้า ซ่ึงถือเป็นสาเหตุหลักท่ีต้องได้รับการแก้ไข เน่ืองจากผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนพูดถึงไปใน 
แนวทางเดียวกนั 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.88 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก แต่แม้จะมี Application เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการการซ้ือทรัพย์ NPA ของ
ธนาคาร โดยท่ีลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาติดต่อธนาคารหลายๆ รอบ แต่ค าแนะน าของพนักงานใน
ขั้นตอนของการใช ้Application เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและถือเป็นขอ้ดีท่ีธนาคารมีพนกังานท่ีมี
ความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอส าหรับการให้ค าแนะน าลูกคา้ 

3. มีขอ้ดีและประโยชน์มากกว่า ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ซ่ึง
อยู่ในระดบัมาก แมว้่าใน Application จะมีรายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัทรัพยไ์วเ้พ่ือความสะดวกของลูกคา้ก็
ตาม แต่ขอ้มูลดงักล่าวก็ไม่ไดมี้ครบในทุกทรัพย ์ เช่น ทรัพยบ์างตวัไม่มีรูปท าให้ลูกคา้ไม่แน่ใจว่าเป็นทรัพย์ตวั
เดียวกนักบัท่ีตนตอ้งการหรือไม่ หรือ map ท่ีให้มาในรายละเอียดเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ลูกคา้กรณีอยากเห็น
ทรัพยข์องจริงก่อนตดัสินใจซ้ือ ในบางคร้ัง map ท่ีให้มาไม่ชดัเจนว่าเป็นหลงัไหนลูกคา้ก็ตอ้งเสียเวลาในการถาม
คนท่ีอยูอ่าศยับริเวณนั้นว่าทรัพยต์ั้งอยูท่ี่ใด เป็นตน้ 
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ตารางที่  1  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การตอบแบบสอบถาม 
(n = 100) 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(n = 3) 

ความสอดคล้อง 

Mean ระดับความคดิเห็น ความคดิเห็น บทสัมภาษณ์  

1.ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ 

3.93 มาก (2 จาก  
3 คน) 

เขา้เลือกดูทรัพยไ์ด้
ทนัที 

เชิงบวก 

2.ความคาดหวงัใน
ความพยายาม 

3.77 มาก (3 จาก  
3 คน) 

สามารถลงทะเบียนเขา้
ใชง้านไดท้นัที 

เชิงบวก 

   (3 จาก  
3 คน) 

มีความยุง่ยากในการ
จองทรัพย ์

เชิงลบ 

3.ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน 

3.88 มาก (3 จาก  
3 คน) 

มีพนกังานคอยให้
ค าแนะน า 

เชิงบวก 

   (3 จาก  
3 คน) 

ประหยดัเวลาในการ
เดินทาง 

เชิงบวก 

   (2 จาก  
3 คน) 

ไม่มีระบบตอบรับการ
จอง 

เชิงลบ 

4.การทดลองใช้ก่อน
การยอมรับ 

4.11 มาก (3 จาก  
3 คน) 

ค าแนะน าก่อนการใช้
งาน 

เชิงบวก 

5.การสามารถสังเกต
ผลทีเ่กดิขึน้ได้ 

3.94 มาก (3 จาก  
3 คน) 

ไม่ตอ้งรอต่อแถวเขา้
รับบริการ 

เชิงบวก 

   (2 จาก  
3 คน) 

สามารถเลือกดูทรัพย์
ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

เชิงบวก 

6.มข้ีอดี และ
ประโยชน์มากกว่า 

3.89 มาก (3 จาก  
3 คน) 

การเขา้ถึงรายละเอียด
ขอ้มูลพ้ืนฐานของ
ทรัพย ์

เชิงบวก 

6.มข้ีอดี และ
ประโยชน์มากกว่า 

3.89 มาก (2 จาก  
3 คน) 

Function ทรัพยบ์างตวั
ไม่ครบ เช่น ไม่มีรูป 

เชิงลบ 

7.อทิธิพลทางสังคม 3.72 มาก (2 จาก  
3 คน) 

บุคคลในครอบครัว/
ญาติ ใช ้application อยู ่

เชิงบวก 

8. ไม่ซับซ้อน 3.68 มาก (1 จาก  
3 คน) 

ไม่ซบัซอ้น เชิงบวก 

9. สอดคล้องกบัการ
ปฏบิัติ 

3.95 มาก (3 จาก  
3 คน) 

ทนัสมยั เชิงบวก 
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4.2 แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 

จากการวิเคราะห์และสรุปสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ Application ส่วนใหญ่ได้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อเพ่ือซ้ือทรัพย ์NPA ผูวิ้จยัขอน าเสนอแนวทางส าหรับแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี  

1. ลดขอ้ความท่ี pop up ข้ึนมาให้น้อยลงเพ่ือให้ผูใ้ชง้านไดเ้ขา้ใจเฉพาะส่วนส าคญัและจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 
เน่ืองจากในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ใชง้านมีรายละเอียดขอ้มูลการแจ้งส าหรับการลงทะเบียนท่ี pop up ข้ึนมายาว
และเยอะเกินไป ท าให้ผูใ้ชง้านเกิดความยุง่ยาก และเหน่ือยหน่ายในการอ่าน จึงเสนอให้ลดทอนขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น
ลง โดยให้ท าการแจง้ย  ้าอีกคร้ังในวนัท่ีลูกคา้เขา้มาท าสญัญากบัธนาคาร 

2. เพ่ิมระบบการแจ้งเตือนการตอบกลบักรณีลูกคา้ท าการจองทรัพยผ์่านช่องทาง Application เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจ และลดขอ้กังวลใจในการใช้งานระบบให้กับลูกค้า โดย pop up เป็นข้อความสั้นๆ เพ่ือแจ้งกลบัลูกคา้ว่า
ธนาคารจะติดต่อกลบั หรือตอบกลบัการจองภายในก่ีวนัหลงัจากไดรั้บเร่ืองการจองของลูกคา้แลว้ หรือเป็นลการ
แจง้การไดรั้บเร่ืองการจองทรัพยข์องลูกคา้แลว้ เป็นตน้ 

3. ปรับปรุงวิธีการจองทรัพย ์NPA หรือการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รับสิทธิการจองทรัพย ์NPA ให้ง่ายข้ึนโดยอาจ
เป็นการเพ่ิมปุ่ ม Auto ในการจองไวท่ี้ส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ต่างๆ ท่ีเม่ือท าการ click ปุ่ มเขา้ไปแลว้จะเป็น
หนา้ของการจองเพ่ือลงทะเบียนเลย 

4. ปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดพ้ืนฐานของทรัพยใ์ห้เป็นปัจจุบนั อนัมาจากปัญหาของขอ้มูลพ้ืนฐานของทรัพย ์
NPA บางตวัมีไม่ครบ ท าให้ลูกคา้เกิดขอ้กงัวลใจว่าทรัพยท่ี์จองผา่น Application มานั้นเป็นทรัพยต์วัเดียวกนักับท่ี
ลูกคา้ตอ้งการหรือไม่ 

5. เพ่ิมรายละเอียดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม(ถา้มี) จากการซ้ือทรัพย ์เช่น ค่าส่วนกลางท่ีผูอ้ยู่อาศยัเดิมคา้งจ่าย เป็นตน้ 
เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากความไม่พอใจของลูกคา้ท่ีอาจมองว่าธนาคารแจง้เง่ือนไขในส่วนของภาระเพ่ิมท่ีลูกคา้อาจ
เจอในการซ้ือทรัพย ์NPA ไม่ครบถว้น หรือปกปิดขอ้มูลได ้
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงสาเหตุท่ีลูกคา้ไม่ใช ้application ท่ีธนาคารพฒันาข้ึนมาเพ่ือซ้ือทรัพย ์NPA 
ของธนาคารเพ่ือหาแนวทางท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ application โดยเน้นไปท่ีด้านการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ในดา้นของความคาดหวงัในความพยายามผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก แสดงให้เห็นว่ามีการรับรู้ว่าใชง้านง่ายแมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจวิธีการใชง้าน แต่เม่ือท าความเขา้ใจ
แลว้ก็สามารถใชง้านเองไดต้ลอด และความไม่ค่อยยุ่งยากในขั้นตอนการ download มาใช ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกุลปรียา นกดี และนิตยา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี GPS tracking ของ
บริษทั พี.ที. ทรานส์เอก็ซ์เพรส จ ากดั พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และ
คุณภาพการให้บริการ ดา้นการเขา้ถึงการให้บริการ ในขณะท่ีสาเหตุท่ีท าให้การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ในดา้น
ของความคาดหวงัในความพยายามน้อยลงคือขั้นตอนในการจองทรัพยท่ี์มีความไม่ชดัเจนท าให้ลูกค้าไม่มัน่ใจว่า
ด าเนินการจองทรัพยส์ าเร็จหรือไม่ ทั้งน้ีจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการคือวิธีการท่ีง่ายข้ึน  
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ดา้นการยอมรับและใชเ้ทคโนโลยีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ในดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าการท่ีธนาคารมี
พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเพียงพอในการให้ค าแนะน าการใช้ Application แก่ลูกค้าเพ่ือให้ใช้งานได้
ถูกตอ้ง น ามาซ่ึงความสามารถในการใชง้านต่อเองได ้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yin (2015) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงินออนไลน์ในการใชบ้ริการเวบ็ไซต์ท่องเท่ียวของรัฐบาลจากประชาชนใน
ประเทศจีน พบว่าปัจจยัดา้นความคาดหวงัจากการใชง้าน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน อิทธิพลของสงัคม 
ความเข้ากันได้เทคโนโลยี และความกังวล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงินออนไลน์ดังกล่าว 
ทั้งน้ีส่ิงท่ีท่ีจะท าให้การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี เพราะส่ิงอ านวยความสะดวกไม่สามารถส่งผลไดอ้ยา่งชดัเจน คือ 
เร่ืองของขอ้กงัวลใจเก่ียวกบัระบบการตอบกลบัการจองเพ่ือแสดงว่าลูกคา้ด าเนินการจองทรัพยส์ าเร็จหรือไม่ หรือ
ไดรั้บสิทธิการจองเป็นล าดบัท่ีเท่าไหร่ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเช่นกนั 
 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัปัญหาดา้นการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีรวมถึงการยอมรับดว้ยคุณสมบติั
ของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการใช ้GH Bank smart NPA mobile application ในการซ้ือทรัพย ์NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ท่ีถึงแมแ้บบสอบถามจะมีผลออกมาในเชิงท่ีดี แต่ในทางสัมภาษณ์เชิงลึกกลบัไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจยัปัญหาท่ีหากธนาคาร
สามารถแกไ้ข หรือปรับปรุงได ้ก็จะส่งผลต่อการยอมรับและใช ้Application อยา่งแทจ้ริง โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ปรับปรุงขอ้มูลท่ีตอ้งแจ้งเป็นขอ้ความ pop up ต่างๆ ใน Application ให้มีจ านวนขอ้ความน้อยลง โดยให้
เหลือเพียงขอ้ความสั้นๆ ไดใ้จความ และเขา้ใจง่าย ง่ายต่อการปฏิบติัตาม และง่ายต่อการรับรู้ 

2. การเพ่ิมระบบการแจง้เตือนการตอบกลบักรณีลูกคา้ท าการจองทรัพยผ์่านช่องทาง Application โดย pop up 
เป็นขอ้ความสั้นๆ เพ่ือตอบรับการจองทรัพยข์องลูกคา้ 

3. การปรับปรุงวิธีการจองทรัพย ์NPA หรือการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รับสิทธิการจองทรัพย ์NPA ให้ง่ายข้ึน 
4. ปรับปรุง function ขอ้มูลรายละเอียดพ้ืนฐานของทรัพยใ์น Application โดยการ update ให้เป็นปัจจุบนั  
5. เพ่ิมเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีอาจเป็นภาระเพ่ิมเติมแก่ลูกค้าเม่ือท าการซ้ือทรัพย ์NPA ของธนาคารให้

ชดัเจน 
6. เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั application เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ลูกคา้ 
7. เพ่ิมปริมาณการ download และใชง้าน โดยใชวิ้ธีการดึงดูดให้ลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ เช่น ส าหรับผูจ้องซ้ือทรัพย ์

NPA ผ่านช่องทาง application หรือการแนะน าให้มีคนให้เข้าใช้บริการผ่าน application ให้สิทธิในการได้รับ 
reward สะสมแตม้ เม่ือมียอดแตม้ตามท่ีก าหนดไวอ้าจให้เป็นส่วนลด หรือรางวลัต่างๆ ท่ีดึงดูดใจ เป็นตน้ 
 

5.2 ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
 

ผูวิ้จัยได้เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกไปท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อซ้ือทรัพย์ NPA ของธนาคาร ควบคู่ไปกับการ
สัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ี เพ่ือลดความเส่ียงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว ธนาคารได้อนุมัติให้ work from home ผู้วิจัยจึงใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลจาก
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แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ QR code ให้ลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อ scan เพ่ือตอบแบบสอบถาม  
และในการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ท าให้ลูกคา้อาจไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์เป็นเวลานาน 
รวมถึงการมีปริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อเพ่ือซ้ือทรัพยไ์ม่มากนกั ท าให้ผูวิ้จยัท าการสมัภาษณ์ลูกคา้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลใน
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพได้เพียง 3 ราย แต่เป็นการได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการท าวิจยั เน่ืองจากลูกค้าทั้ง 3 ราย 
ประสบปัญหา และมีขอ้ขดัขอ้งท่ีเม่ือน ามาเขา้สู่การะบวนการวิเคราะห์แลว้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
1. แนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากรใหม่ หรือกลุ่มตวัอยา่งในสถานท่ีท่ีแตกต่างไป เพ่ือศึกษาว่าผลการวิจยั

ท่ีไดมี้ความแตกต่างจากท่ีน าเสนอไวใ้นงานวิจยัน้ีหรือไม่ เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกล
ยทุธ์ส าหรับการท าแผนพฒันา Application ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

2. แนะน าให้ใชวิ้ธีการทางสถิติในรูปแบบอ่ืนมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาว่าผลการวิจยัท่ีอาจมีความแตกต่างออกไป 
3. แนะน าให้ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโน้มสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชบ้ริการผ่าน Applicationในการซ้ือ

ทรัพย ์NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอไวใ้นงานวิจยัน้ีหรือไม่ เพ่ือ
น าผลท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการท าแผนพฒันา Application ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 
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กลยุทธ์เพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของร้านคาเฟ่  
ริกะริกะ คราฟ อุจิ มัทฉะ ฟรอม เกยีวโต 

The Strategies for increasing competitiveness of  
RikaRika Craft Uji Matcha From Kyoto 

 

รัชวิน ทับละคร1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 
Ratchawin Tuplakron  and  Rawida Wiriyakitjar 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาหาแนวทางและน ากลยุทธ์มาปรับใชใ้ห้สามารถแข่งขนัและสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต โดยศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ถามกลุ่มตวัอย่าง ผูท่ี้ใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน 
เมนูท่ีนิยมคือ มทัฉะพรีเมียม เหตุผลเพราะรสชาติ ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่จะใชบ้ริการร้านคาเฟ่ 
Fuku Matcha เน่ืองจากมีสินค้าหลากหลายและราคาถูก จากการประเมินกลยุทธ์ท าให้ทราบไดว้่ากลยุทธ์ด้าน
การตลาดออนไลน์เป็นกลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุด ท่ีสามารถเพ่ิมความไดเ้ปรียบและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัได ้
 
ค ำส ำคัญ: กลยทุธ์ 1, ร้ำนคำเฟ่ 2, มทัฉะ 3,ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 4,กำรตลำดออนไลน์  
 

Abstract 
This study is a study to find ways and apply strategies to be able to compete and to create competitive advantages 
of Rikarika Craft Uji Matcha From Kyoto. Data were collected by interviewing and distributing questionnaires 
online, asking sample groups. Most of the people who use the service are private employees. The most popular 
menu item is matcha premium. Reason for taste For those who have never been to the service, most of them will 
use the service at a café is Fuku Matcha.  Because there is a wide variety of products and prices are cheap. By 
evaluating the strategy, it was realized that my own unique strategy was the highest  rated strategy. That can 
increase your advantage and increase your competitiveness. 
 
Keywords: The Strategies 1, Cafe 2, Matcha 3, Increasing Competitiveness 4, Online Marketing 5 
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1. บทน า 

 
แบรนด์ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต ไดก่้อตั้งข้ึนโดย นายรัชวิน ทบัละคร(ผูเ้ป็นเจา้ชองแบรนด)์ 

เป็นผูท่ี้ชอบด่ืมชาเขียวมทัฉะเป็นพิเศษจึงไดเ้ดินทางตามหาชาเขียวมทัฉะทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ไดม้าพบชาเขียวมทั
ฉะท่ีเมืองอุจิ จงัหวดัเกียวโต จากนั้นไดข้นชาเขียวมทัฉะกลบัมาพร้อมกนัท่ีประเทศไทย โดยเลือกจากชา คุณภาพ 
และเกรดท่ีเหมาะสมท่ีสุด สะอาด และไร่ชาท่ีเพาะปลูกท่ีมีมารตาฐานท่ีสุด เน่ืองจากร้านคาเฟ่ กะริกะ คราฟ อุจิ 
มทัฉะ ฟรอม เกียวโต เป็นแบรนด์ใหม่จึงและการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง ตอ้งการท่ีจะสามารถด าเนินกิจการ
ให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดแ้ละบรรลุตามเป้าหมายไดน้ั้น ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัะ ฟรอม เกียวโต 
จ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัรายอ่ืนได ้

ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟอรม เกียวโต ด าเนินงานเป็นร้านคาเฟ่ท่ีมีเมนูเป็น ชาเขียว อุจิ มทัฉะ เป็น
หลกัในการขายเคร่ืองด่ืม นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ  ท่ีน่าสนใจ เช่น กาแฟสด น ้ าผลไม ้และ นมสดต่างๆ ท่ี
เป็นเมนูส าหรับการขายเคร่ืองด่ืมของทางร้านเพ่ือให้ลูกคา้ไดส้ามารถเลือกเคร่ืองด่ืมไดห้ลากหลายประเภท เพ่ือให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีให้บริการไม่ใช่แค่ลูกคา้ท่ีชอบด่ืมชาเขียว มทัฉะ เพียงอย่างเดียว  แต่ก็มี
เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนให้ลูกคา้ไดเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 

ส่ิงส าคญัของ ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟอรม เกียวโต ท่ีเน้นขายชาเขียวมทัฉะพรีเมียมและชา
เขียวมทัฉะโดยตอบโจทยส์ าหรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจสุขภาพ เป็นคาเฟ่ท่ีพ่ึงเปิดให้บริการใหม่ท่ีมีชาเขียวมทัฉะเป็น
เอกลกัษณ์ของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟอรม เกียวโต พร้อมกบัการให้บริการท่ีเป็นกนัเองเนน้ความใส่
ใจลูกคา้ เนน้วิธีชงชาท่ีถูกสุขลกัษณะและถูกตอ้งตามขนมธรรมเนียมประเพณีของประเทศญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ บริการ
ลูกคา้ดว้ยรอยยิ้มและมอบความรู้เก่ียวกบัชาเขียวมทัฉะ คุณประโยชน์ต่างๆของชาเขียวมทัฉะ อย่างท่องแทแ้ละ
เขา้ใจดว้ยความใส่ใจให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการใหม่ซ ้ าๆดว้ยความประทบัใจในการบริการ    

เน่ืองดว้ยร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต เป็นร้านเปิดใหม่และอยากให้แบรนด์น้ีเป็นท่ีรู้จกั
ของคนทัว่ไปมากข้ึนและสามารถแข่งขนักับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งรายใหม่ได้ ท าให้ผูวิ้จัยอยากท่ีจะผลกัดนัท่ี
สามารถจะท าให้คาเฟ่ชาเขียวมทัฉะของผูวิ้จยัเองมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน และสามรถด าเนินธุรกิจได้
อย่างมัน่คง  ร้านคาเฟ่ชาเขียวมทัฉะก็เป็นอีกธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตและในอนาคตอนัใกลย้งัสามารถขยายตวัไดอี้ก
เป็นอยา่งมาก ขณะท่ีใชต้น้ทุนหมุนเวียนต่างๆท่ีใชว้ตัถุดิบจากภายในประเทศแต่ตวัชาเขียวมทัฉะ จ าเป็นตอ้งน าเขา้
มาจากต่างประเทศซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นธุรกิจจึงมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟอ
รม เกียวโต เป็นร้านคาเฟ่ท่ีพ่ึงเปิดเป็นแบรนดใ์หม่ในตลาดชาเขียวมทัชะ จึงยงัไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
หลกัๆไดเ้ป็นอย่างดี จากความนิยมการด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมหันมาด่ืมชาเขียวมทัชะชงสดตามคาเฟ่ต่างๆท่ีมีท่ีนัง่
ส าหรับ พูดคุย พบปะเพ่ือนฝูง นัง่ท างาน และ ถ่ายรูปลงส่ือโซเชียลมีเดีย ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟอ
รม เกียวโต จึงเป็นคาเฟ่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการ โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมชาเขียวชงสดท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถด่ืมเพ่ือผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ เคร่ืองด่ืมน้ีจึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุ
จิ มทัฉะ ฟอรม เกียวโต นอกจากนั้นเคร่ืองด่ืมชาเขียวสามารถท่ีจะด่ืมแทนกาแฟท่ีเป็นกระแสนิยมในปัจจุบนัได้
อีกด้วยในระยะยาว ผลลพัท์ของการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจเพ่ือให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผูวิ้จยัเอง 
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ดงันั้นการคน้ควา้อิสระเร่ืองกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ   อุจิ มทัฉะ 
ฟรอม เกียวโต มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ   อุจิ 
มทัฉะ ฟรอม เกียวโต และร้านคาเฟ่ชาเขียวอ่ืนๆ และก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของร้าน
คาเฟ่ เฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต เพ่ือให้สามรถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆได ้ เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้ตรง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ  อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต ด ารงอยู่ไดแ้ละมีส่วนแบ่งใน
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

 

ผลกระทบที่เกิดขึน้จากปัญหาขององค์กร 
 

ผลกระทบระยะสั้น 
1. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
2. ยงัไม่เป็นท่ีรับรู้ของคนทัว่ไปว่าท่ีคาเฟ่ขายอะไรบา้ง 
3. การวางแผนการตลาดยงัไม่เป็นท่ีน่าสนใจของกลุม่เป้าหมาย 
ผลกระทบระยะยาว 
1. ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการอาจจะไม่กลบัมาใชบ้ริการใหม่ 
2. ประสบสภาวะขาดทุนและอาจจะปิดกิจการลง 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
2. ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

              
ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying DecisionProcess) กระบวนการในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือก
สินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายใน
จิตใจของผูบ้ริโภคเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน การรับรู้
ปัญหา, การแสวงหารขอ้มูล, การประเมินผลทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรม ภายหลงัการซ้ือ  

(Kotler and Keller, 2012)  
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 

ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุขความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆกล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอี้ก  
ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอ่ืนๆ แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยปั์จจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 
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1. ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการท างาน 

การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
2. ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทาง 
วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
3. ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน 
รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ  านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิด 

การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ (Shelly,1975) 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค

และความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์ห้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนัถือว่าผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ผูบ้ริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การ
ตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้น
ตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออย่างไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจ
ซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด 
(Kotler and Keller, 2012) 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงกิจการผสมผสาน
เคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนประสม
การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ    

2. ดา้นราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบั
ราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมี
ความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางการน าเสนอ (Channels) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการโดย
มีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของ
การตลาดสายสมัพนัธ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรมการจูงใจ  เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ
และผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์รได ้
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6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ี
รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกค้าควรได้รับโดย Physical Evidence ของธุรกิจบริการน้ีจะเทียบได้กับ 
Packaging ของสินคา้ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือความไวว้างใจและความประทบัใจให้กบัลูกคา้ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจคือ
ขั้นตอนการให้บริการตอ้งมีมาตรฐานท่ีชดัเจนเพ่ือพนกังานจะไดเ้ขา้ใจขั้นตอนการให้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน
ว่าตอ้งท า อะไร อยา่งไร ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (Philip Kotler,1997)  

การก าหนดกลยทุธ์ ธุรกิจที่จะสามารถให้สามารถแข่งขันในตลาดได้จะต้องใส่ใจกลยุทธ์การแข่งขัน ธุรกิจควร
จะใชแ้กนกลยทุธ์ประเภทใดประเภทหน่ึง โดยเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัตนเองท่ีสุด และหลีกเล่ียงการใชห้ลายกลยทุธ์
ร่วมกนั หรือเล่ียงการกลยทุธ์ใดกลยุทธ์หน่ึงคร่ึงๆ กลางๆ เพราะจะท าให้ธุรกิจอาจจะไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง 
ท่ีมีความสามารถโดยเฉพาะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และกลยทุธ์ทั้ง 3 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 

กลยุทธ์ความแตกต่าง(Different Strategy) คือสินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจผลิตข้ึนมานั้นจะตอ้งมีความแตกต่างท่ี
อาจจะไม่สามารถหาไดจ้ากสินคา้ทัว่ไปของผูอ่ื้นหรือมีการเพ่ิมศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์สร้าง
ความโดดเด่นท่ีแสดงถึงฐานะของผูซ้ื้อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ผูน้ าดา้นคุณภาพ ผูน้ าการให้บริการ ผูน้ าการ
เสนอผลิตภณัฑใ์หม่และความเป็นผูเ้ห็นประโยชน์ของผูบ้ริโภคและสงัคมจนท าให้สามารถตั้งราคาขายท่ีแพงกว่า
คู่แข่งได้การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเช่น เร่ืองแบรนด์ท่ีมีภาพลกัษณ์ดีกว่าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพท่ี
ดีกว่า โดยมกัใชก้บัตลาดขนาดใหญ่(หมายถึงตลาดท่ีมีผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมาก)   

กลยุทธ์ต้นทุนต ่า(Cost Leadership Strategy) คือการเป็นผูน้ าด้านต้นทุนโดยสามารถก าหนดราคาได้ต ่ากว่า
ตลาดใชก้บัตลาดขนาดใหญ่หากธุรกิจมีตน้ทุนท่ีต ่าแลว้ก็จะสามารถอยู่ในตลาดการแข่งขนัไดน้านแมว้่าจะมีส่วน
ต่างก าไรท่ีต ่า(Profit Margin)เพราะจะท าให้คู่แข่งอ่ืนไม่อยากท่ีจะเขา้มาแข่งขนัดว้ยเน่ืองจากไม่ดึงดูดใจในการ
ลงทุนหรือไม่คุม้กบัความเส่ียงในการอยูร่อดเพ่ือท าตลาดแข่งขนัธุรกิจท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าเองแต่อยูม่าก่อนและ
อยู่เพียงผูเ้ดียวในตลาดแต่กลยทุธ์น้ีจะสามารถอยู่ไดห้ากแต่จะตอ้งมีลูกคา้จ านวนมากพอจนท าให้ก าไรสุทธิท่ีได้
นั้นเป็นจ านวนท่ีสูงพอ  

กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม(Focus Strategy) คือการท่ีธุรกิจมุ่งเน้นผลิตสินค้าหรือบริการให้กบัตลาด
เฉพาะส่วนอาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะส่วนท่ีมีรายไดสู้ง (Niche Market) การมีสินคา้และบริการท่ีแยกเฉพาะได้
นั้นก็จะท าให้สามารถตั้งราคาขายไดสู้งเน่ืองจากลูกคา้จ าเป็นตอ้งซ้ือจากธุรกิจนั้น และไม่ตอ้งการเส่ียงท่ีจะซ้ือจาก
ผูอ่ื้นอีกในเร่ืองของความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัน้ี นิยมใชใ้นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กโดยการจ ากดัขอบเขตในการ
ด าเนินธุรกิจของตนเช่นจ ากดัสายผลิตภณัฑ์การจ ากดักลุ่มลูกคา้เป้าหมายการจ ากัดขอบเขตตลาดในภูมิภาคใด
ภูมิภาคหน่ึงหรือจ ากดัประเภทของช่องทางจ าหน่ายการใชก้ลยุทธ์จ ากดัเขตบริษทัจะตอ้งเลือกส่วนของตลาดท่ีมี
ศกัยภาพในการท าก าไรสูงมีความตอ้งการเฉพาะอย่างท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจากผูผ้ลิตรายอ่ืนๆและสร้าง
ความพอใจ และความผกูพนักบักลุ่มลูกคา้ (Michael E. Porter 1985) 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ สภาพขององคก์รว่ามี จุดแขง็ จุดอ่อน มีโอกาส และ อุปสรรค
หรือไม่ การท่ีวิเคราะห์ SWOT จะท าให้ธุรกิจสามารถทราบไดว้่า จุดแข็ง หรือ ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีองค์กรมีเหนือกว่า
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คู่แข่ง แต่ขณะเดียวกนัจุดอ่อน ในองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งเร่งแก้ไข ไม่ฉะนั้นจะเสียเปรียบคู่แข่งขนัเป็นอยา่ง
มาก โอกาสเป็นปัจจยัภายนอก ท่ีจะส่งผลดีต่อองคก์ร ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จะมีประโยชน์ในการใช้วางแผนงานไปตลอดจนมีการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินธุรกิจให้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงขององค์กรอย่างชดัเจนท่ีสุด SWOT Analysis จะแบ่งเป็น 2 
ปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยมี 4 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. S (Strength) จุดแข็ง คือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรหรือธุรกิจ ลกัษณะพิเศษหรือ
ลกัษณะเด่นขององคก์รท่ีเอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ ซ่ึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีคู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบไดย้าก
และส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร สามารถน ามาใชป้ระโยชน์และใชแ้ข่งขนักบัคู่แข่งได ้

2. W (Weakness) จุดอ่อน คือขอ้เสียเปรียบ หรือปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดมาจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ี
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งหาวิธีแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

3. O (Opportunity) โอกาส คือโอกาสท่ีสามารถเป็นไปไดท้างธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอ้มภายนอก
องค์กรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยโอกาสต่างจากจุดแข็งตรงท่ี เป็นปัจจัยท่ีเกิดจาก
ภายนอกองคก์รแต่ส่งผลในทางท่ีดีกบัองคก์ร 

4. T (Threats) อุปสรรค คือความเส่ียง ภยัคุกคาม ขอ้จ ากดั หรืออุปสรรคต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองค์กรท่ีส่งผลผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซ่ึงเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได ้(Albert 
Humphrey, 2005) 

TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคโ์ดยรวมของธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมยอดขายท่ีสูงข้ึน ผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน และมูลค่าแบรนดท่ี์เพ่ิมข้ึน TOWS Matrix 
มาจากพ้ืนฐานของ SWOT Analysis ท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ธุรกิจ ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการท าธุรกิจ
ต่างๆ ส่วน TOWS Matrix ก็เป็นกระบวนการวางแผนธุรกิจ กลยทุธ์เชิงรุก SO Strategies (Strengths and Opportunities) 
การใชจุ้ดแขง็ภายในของธุกิจ และใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุดจากโอกาสภายนอกท่ีมีเพ่ือมาก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก 

กลยทุธ์เชิงแกไ้ข WO Strategies (Weaknesses and Opportunities) การใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีเพ่ือลดจุดอ่อน
ในองคก์ร เพ่ือท่ีจะมาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ขมาปรับปรุงเม่ือมีโอกาศใหม่ๆเขา้มาท่ีจะท าให้แนวคิดหรือวิธีการ
ใหม่มาปรับปรุงจุดอ่อนของธุรกิจได ้       

กลยทุธ์เชิงป้องกนั ST Strategies (Strengths and Threats) การใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ภายในทั้งหมดเพ่ือเอาชนะ
ภยัคุกคามหรืออุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

กลยทุธ์เชิงรับ WT Strategies (Weaknesses and Threats) เป็นกลยทุธ์ท่ีดึงดูดความสนใจไดน้อ้ยท่ีสุดซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ลดจุดอ่อน เพ่ือเอาชนะหรือหลีกเล่ียงภยัคุกคามหรืออปุสรรคภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (Heinz Weihrich , 1982) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 
จ านวนประชากรของการศึกษาศึกษาประชากรท่ีอยู่ในเขตบึงกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเพศชาย 

และ เพศหญิง อายรุะหว่าง 20 – 45 ปี จากประชากรในเขตบึงกุ่มท่ีมีทั้งหมด จ านวน 145,436 คน (ส านกังานเขตบึง
กุ่ม,2563) 

https://www.popticles.com/business/swot-analysis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Weihrich
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ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอยู ่3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  ผูจ้ดัการร้าน ผูท่ี้มาซ้ือสินคา้และบริการและผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ
สินคา้และบริการของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต โดย เลือกกลุ่มตวัอยา่ท่ี 1 ผูจ้ดัการร้าน 
จ านวน  1 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มท่ี 2 ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้และบริการในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 100 คน และ กลุ่มท่ี 3 ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการในการตอบแบบสอยถามออนไลน์ จ านวน 100 คน  
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ผูจ้ดัการร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต แบบสอบถามผูม้าซ้ือ

สินคา้และใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียว โต  แบบสอบถามผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้และใช้
บริการกิร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียว โต 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   
       น าขอ้มูลท่ีไดท้ ั้งหมดมาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาประมวลผล โดยวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ
ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือหารสถานการณ์ของธุรกิจว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน มี
โอกาส และ อุปสรรค อย่างไรเพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์จากการใชแ้นวคิด SWOT Analysis  มาก าหนดกลยุทธ์
โดยใชแ้นวคิด TOWS Matrix  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต 
โดยใชแ้นวคิด SWOT Analysis 
1. จุดแข็ง พ้ืนท่ีตั้งติดกบัร้านอาหารหลายเจ้าและพ้ืนท่ีเป็นของเจา้ของแบรนด์เองมีสูตรชงสดเฉพาะเป็นของ

ตวัเอง  
2. จุดอ่อน ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปและวตัถุดิบราคาค่อนขา้งสูง 
3. โอกาส สามารถเพ่ิมยอดขายจากแอปพลิเคชัน่เดลิเวอร่ีต่างๆ ท่ีมีคนสัง่เพ่ิมมากข้ึน 
4. อุปสรรค ในพ้ืนท่ีรอบๆบริเวณท่ีตั้งมีคู่แข่งทางออ้ม ตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ี 
 
จากการศึกษาโดยเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับผูท่ี้เข้ามาใช้

บริการร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต จ านวน 100 แบบสอบถาม มีผลการอภิปรายดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,000 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด 
2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่จะเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ 

มทัฉะ ฟรอม เกียวโต 1 – 2 คร้ัง/เดือน เมนูท่ีนิยมคือมทัฉะพรีเม่ียม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้คือรสชาติ เหตุผลท่ีเขา้
มาซ้ือสินคา้และบริการ คือ การบริการและเดินทางสะดวก ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 12.01 – 14.00 น.  
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3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจปัจจัยด้านการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านราคา 
ตามล าดบั 

 

ตารางที ่1 ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต 
ปัจจัยด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคญั 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 4.08 0.7 พงึพอใจมาก 

ปัจจยัด้านราคา 4.09 0.678 พงึพอใจมาก 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 0.582 พงึพอใจมาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.08 1.14 พงึพอใจปานกลาง 

ด้านการบริการ 4.26 0.566 พงึพอใจมาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.74 0.786  พงึพอใจมาก 

 
จากการศึกษา โดยเก็บข้อฒูลเชิงปริมาณโดยแจกแบบสอบถามออนไลน์โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์

ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเขา้มาใชบ้ริการร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต จ านวน 100 แบบสอบถาม มี
ผลการอภิปรายดงัน้ี 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000 – 30,000 บาท สถานภาพโสด 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการรับรู้ของผูบ้ริโภค ดา้นวิธีการรับรู้และรู้จกัส่วนใหญ่เคยพบเห็นจากส่ือ
โซเชียลมีเดีย เหตุผลท่ีไม่เลือกซ้ือสินคา้ คือ ไม่เช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ส่วนใหญ่แลว้เคยใชบ้ริกการร้าน Fuku 
Matcha เพราะ การบริการดี ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 คร้ัง / เดือน สินคา้ท่ีซ้ือบ่อยคือ ชาเขียวมทัฉะ มีการตดัสินใจ
ซ้ือดว้ยตนเอง 

จากการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดท้  าแบบสอบถาม ท าให้ทราบไดว้่า พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการ
ของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มัทฉะ ฟรอม เกียวโต ของทัง่  2 กลุ่มตวัอยา่งจะเป็น พนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึง
เราจะตอ้งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงทางร้านคาเฟ่ควรท่ีจะท าการตลาดและน าเสนอสินคา้
เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ 
อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต ยงัเป็นรองดา้นปัจจยัส่งเสริมการขาย 

จากการศึกษาท่ีไดจึ้งสามารถมาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ 
คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix ได ้3 แนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. กลยทุธ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นกลยทุธ์เชิงรุกสูตรของทางร้านท่ีไม่เหมือนใครและคุณภาพ
ของวตัถุดิบ เม่ือน ามารวมกบัโอกาสของธุรกิจแลว้โดย การขยายสาขาเพ่ิมและขยายการขายแฟรนไชน์ของธุรกิจ 
จะช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ดงันั้นการเลือกกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ จึงเหมาะกบัการสร้างกลยทุธ์ 

2. กลยทุธ์ดา้นความหลากหลาย เป็นกลยทุธ์เชิงป้องกนั ร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต มีจุด
แขง็คือสูตรชองชาเขียวมทัฉะเฉพาะตวัและคุณภาพของวตัถุดิบนั้น และอุปสรรคนั้นก็คือ รอบๆบริเวณท่ีตั้งร้านมี
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คู่แข่งทางออมอยู่หลายรายและมีผูค้า้รายใหม่เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นเห็นสมควรเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะใชจุ้ดแขง็ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต 

3. กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เป็นกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ เพราะว่า ต าแหน่งท่ีตั้งร้านมองเห็นไดย้ากและการ
ใชส่ื้อโฆษณาต่างๆน้อยท าให้ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการชกัจูงให้ลูกคา้มาซ้ือและใชบ้ริการ ในขณะท่ีมีโอกาส
เพ่ิมช่องทางในการโฆษณาและท าการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมุ่งเน้นท าการตลาดเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จดัท าโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการขาย สร้างแรงจูงใจให้กบัลูกคา้เดิมและลูกคา้รายใหม่เพ่ือขยายฐาน
ลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน   
      

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการเมินผลทางเลือกในการปฏิบติั กลยุทธ์ดา้นการตลาดออนไลน์ เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามา

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของร้านคาเฟ่  ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต เน่ืองจากไดป้ระเมินใน
ปัจจยัส าคญั และ มีความเหมาะสมทุกๆดา้นและสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง โดยท าความเขา้ใจกลยทุธ์มาก าหนด
และวางแผนในการด าเนินธุรกิจตามแผนและประเมินโครงการ แลว้เสร็จไดด้ าเนินตามแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี  ความคิดเห็นและระดบัความพึงพอใจในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านคาเฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ถา้เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งทางตรง
และคู่แข่งทางออ้ม ท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปนิยมไปเลือกใชแ้ละบริการจะท าให้ทราบไดว้่าเป็นรองอยูบ่า้ง เน่ืองจากร้านคา
เฟ่ ริกะริกะ คราฟ อุจิ มทัฉะ ฟรอม เกียวโตพ่ึงก่อตั้งข้ึนมาไดไ้ม่นานยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอของบุคคลทัว่ไป 
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อทิธิพลของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ีคุณภาพของระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการ
ใช้งาน การรับรู้ความเส่ียงในการเกดิโรค และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการ
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน ดา้นรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้
งาน ด้านคุณภาพของระบบ ด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน ด้านการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค ด้าน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง และดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋า
เงินออนไลน์ TrueMoney Wallet การวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
เพ่ือตอบแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
อนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านท่ีต่างกนั 
การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้านท่ีต่างกนั และ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ: กำรยอมรับเทคโนโลยี, คุณภำพของระบบ, กำรรับรู้ควำมเส่ียงในกำรใช้งำน, กำรรับรู้ควำมเส่ียงในกำร
เกิดโรค, พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 
  

Abstract 

The objective of this research is to study perceived usefulness, perceived ease of use, system quality, perceived 
risk, perceived risk of disease, self-health care behavior, and technology acceptance that affects service acceptance 
TrueMoney wallet online. This research is quantitative. Data were collected by a sampling of 400 people to answer 
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questionnaires, and analyzed by descriptive statistics. Including data analysis with inferential statistics and 
multiple regression analysis. The results showed that the perceived ease of use was different. Perceptions of risk 
in different applications and their health care behaviors that are different influences on TrueMoney wallet onl ine 
wallet acceptance have a statistical significance level of 0.05 and 0.01 respectively. 
 
Keywords: Technology Acceptance, System Quality, Perceived Risk, Perceived Susceptibility, Self-care behaviors 
 

บทน า 
 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ไดเ้กิดโรคอุบติัใหม่ท่ีระบาดทัว่โลก โดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศตั้งช่ือ

อยา่งเป็นทางการส าหรับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 โดยใชช่ื้อว่า COVID - 19 เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ี
กระตุน้ให้หันมาใช ้e-Payment มากข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความกงัวลในการสัมผสัเงินสด การสัมผสัธนบตัรเป็น
อีกหน่ึงพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าให้เกิดโอกาสติดเช้ือไวรัส COVID - 19 ได ้โดยองค์การอนามยัโลกไดอ้อกประกาศให้
ประชาชนหลีกเล่ียงการหยิบจบัสัมผสัธนบตัร และเหรียญ จึงไดมี้การรณรงค์ขอให้ประชาชนเปล่ียนไปใชจ่้ายเงิน
ออนไลน์แทน โดยบริการจ่ายเงินออนไลน์มีช่องทางท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถจ่ายเงินผ่านกระเป๋าสตางค์
อิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกว่า e-Wallet แทนการจ่ายดว้ยเงินสด เช่น จ่ายผ่านคิวอาร์ โคด้ บนแอปพลิเคชนัธนาคาร
ต่าง ๆ และบริการ e-Payment ต่าง ๆ ในส่วนการบริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Wallet) ท่ีไดรั้บความนิยม คือ 
TrueMoney Wallet, Rabbit Line Pay, Airpay ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินท่ีอยู่ในมือถือ ใชส้ าหรับจ่ายเงินหรือ
ท าธุรกรรม ดา้นการเงินต่าง ๆ ระหว่างร้านค้าและลูกค้าไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูใ้ชง้านยงัสามารถเติมเงินเข้า e-Wallet 
เท่าไรก็ไดต้ามตอ้งการ และยงัผกูเขา้กบับตัรเครดิตก็ไดเ้ช่นกนั (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND, 2563) 

ซ่ึงในปัจจุบนั TrueMoney Wallet นั้นไดรั้บความนิยมสูงสุด เน่ืองจากเป็นแอปพลิเคชนัท่ีมีรูปแบบการใชง้านท่ี
ง่าย สามารถใชจ่้ายไดท้ั้งในห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้ออนไลน์ และร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ท่ีผูใ้ช้งานจะรับจากการใชบ้ริการผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet อีกมากมาย ไดก้ล่าวว่า 
จากสถานการณ์การระบาด (COVID - 19) ท าให้ TrueMoney Wallet มียอดผูใ้ชง้านและยอดการใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั โดยในช่วงไตรมาส 1/2563 พบว่า ยอดผูใ้ชง้าน TrueMoney Wallet เติบโตข้ึนราว 16-17% เทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2562 ขณะท่ียอดการใชจ่้ายขยายตวัมากกว่า 25% โดยในไตรมาส 1/2563 ผูใ้ชง้าน TrueMoney Wallet 
มียอดใชจ่้ายเฉล่ียเดือนละ 2,000 บาท โดยมียอดใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 250-300 บาท ทั้งน้ี บริษทั แอสเซนด ์มนัน่ี 
จ ากดั ผูใ้ห้บริการ TrueMoney Wallet บริษทัฯ ไดป้ระเมินว่า แมส้ถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 เร่ิมดีข้ึน 
แต่การใชบ้ริการ e-Wallet มีแนวโนม้จะเติบโตต่อเน่ือง เน่ืองจากการใชบ้ริการดา้นดิจิทลัต่าง ๆ จะกลายเป็นวิถีใหม่
ของคนในสงัคม  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ากระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet มีจ านวนผูนิ้ยมใชเ้ป็นจ านวนมากข้ึน 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ถึงแมว้่า TrueMoney 
Wallet จะให้ความสะดวกสบายในการใช้งานและการท าธุรกรรมการเ งินท่ีครอบคลุมและหลากหลาย แต่ยงัมี
จุดอ่อนในการใช้งานเน่ืองจากการใช้งานยงัมีอยู่จ ากัด ผูบ้ริโภคยงัมีความกังวลด้านการใช้งาน ทั้งด้านความ
ปลอดภยัในการช าระเงิน การเติมเงินและอ่ืนๆ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีศึกษาในหัวขอ้ “อิทธิพลของปัจจยัการยอมรับ
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เทคโนโลยี คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการกระเป๋า
เงินออนไลน์ TrueMoney Wallet " เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการวางแผนการตลาดท่ี
รองรับการใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ต่อไปในอนาคต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 

 
Velicia-Martin, F., Cabrera-Sanchez, J. P., Gil-Cordero, E., & Palos-Sanchez, P. R. (2021) กล่ าวว่ า  การรับ รู้

ประโยชน์ หมายถึง การรับรู้ประโยชน์ใชง้านการรับรู้ท่ีเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ดย มุ่งเน้นถึงการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจ ใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ 

ขวัญใจ พุ่มจันทร์ และ ศรัณย์ ธิติล ักษณ์ (2562) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ซ่ึงทั้ง 2 ตวัแปรเป็นแรงจูงใจ
หลกัท่ีท าให้ผูใ้ชย้อมรับการใชเ้ทคโนโลยี 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 

 
ปรีภทัร เกตุมงคลพงษ์ (2563) องค์ประกอบของการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม แบ่งออกเป็น การรับรู้ถึง

ประโยชน์การใชง้าน เทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช ้และ ซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์การท างาน หมายถึง ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความเช่ือในการท างาน โดยเช่ือ

ว่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของตนเองดีข้ึน 
2. ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ความชอบในการใชง้าน ท่ีมีความคาดหวงั

ต่อการท างานของเทคโนโลยี ว่าจะมีการใชง้านท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
3. เทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช ้หมายถึง การท่ีจะท าให้โปรแกรมการท างานทางไกลประสบความส าเร็จ 

นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์หรือ เคร่ืองท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยี ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารหรือรับส่ง ขอ้มูลระหว่างกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน องคก์ารจึงตอ้งสนบัสนุนระบบการส่ือสาร 
เทคโนโลยี และมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมท่ีอ านวยความสะดวก 
  
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

 
นนัท์ธิดา ทองดี (2561) กล่าวว่า คุณภาพของระบบ หมายถึง การให้ขอ้มูลท่ีชดัเจน เช่น แสดงประวติัการใช ้

รายการใชจ่้ายแอปพลิเคชนัมีความเป็นส่วนบุคคลมีความปลอดภยัในการเก็บขอ้มูลและระบบมีความเสถียรภาพ
ในการใชง้าน 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2052 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน 
 
รวีร์ เธียรธนเกียรติ (2560) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน หมายถึง ความเส่ียงท่ีไดรั้บรู้ (Perceived 

risk) นั้นไม่ไดจ้ ากดัแค่การสูญเสียเงินทอง แต่รวมไปถึงการสูญเสียผลประโยชน์ หรือขอ้เสียหายทั้งหมดท่ีอาจเกิด
จากสถานการณ์การด่วนตดัสินใจซ้ือของหรือใชบ้ริการ ความเส่ียงท่ีรับรู้ไดจึ้งอาจเป็นเร่ืองของความไม่สะดวกของ
ผูบ้ริโภค 

บุณยาพร จ านงค์ฤทธ์ิ (2561) แนวคิดการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานมกัปรากฎอยู่ในงานวิจัยของสาขาวิชา
การตลาดอย่างมากมาย ยกตวัอย่าง เช่น การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้านของผูบ้ริโภคระหว่างการซ้ือสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ กบัการเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้โดยตรง พบว่าเม่ือผูบ้ริโภคสามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดท้ ัว่ทั้ง
ร้าน ผูบ้ริโภคจะสามารถหยิบจบั รู้สึก หรือลองสินคา้นั้นๆ ไดก่้อนท าการตดัสินใจซ้ือ ส่ิงน้ีจะช่วยลด ความรู้สึกของ
ความเส่ียงลงได ้ประกอบกบัการซ้ือสินค้าโดยใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระเงิน ผูบ้ริโภคจะตอ้งให้ข้อมูล
ส่วนตวั อย่างเช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ตลอดจนขอ้มูลบตัรเครดิตส าหรับการ ช าระเงิน โดยการวดัการรับรู้ความ
เส่ียงในการใชง้านจะใช ้Likert Scale เพ่ือวดัการรับรู้ ความเส่ียงของผูบ้ริโภคเม่ือเกิดความเสียหายจากการซ้ือสินค้า
หรือบริการ 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค 

 
นภชา สิงห์วีรธรรม (2563) กล่าวว่า ความเส่ียงต่อการสัมผสัและรับเช้ือบุคคลจะแสวงหาแนวทางเพ่ือจะปฏิบติั

ตามค าแนะน าเพ่ือการป้องกนัและฟ้ืนฟูสภาพตราบเท่าท่ีการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคนั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าเชิงบวกมากกว่า
ความยากล าบากท่ีจะเกิดข้ึน จากการปฏิบติัตามค าแนะน าดงักล่าวบุคคลจะตอ้งมีความรู้สึกกลวัต่อโรคหรือรู้สึกว่า
โรคคุกคามตน และจะตอ้งมีความรู้สึกว่าตนเองมีพลงัท่ีจะต่อตา้นโรคได ้

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 
ธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) กล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง หมายถึง การกระท าใด ๆ ของ

บุคคลท่ีกระท าเป็นปกติและสม ่าเสมอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีสุขภาพดี โดยกระท าเป็นปกติสม ่าเสมอท่ีเก่ียวข้องกับ
วตัถุประสงค์ให้มีสุขภาพดี ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีมีความส าคญัในการป้องกนัโรค ดงันั้น พฤติกรรมการป้องกนัโรค
จึงเป็นพฤติกรรมของการดูแลตนเองในสภาวะปกติเป็นการดูแลตนเองเพ่ือให้สุขภาพอนามยัของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงเสมอ 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet 
 
บุณยาพร จ านงคฤ์ทธ์ิ (2561) e-Wallet สามารถช าระสินคา้ไดท้ ั้งทางออนไลน์และท่ีจุดช าระเงินของร้านคา้ โดย

สามารถช าระสินค้าผ่านเคร่ือง NFC (Near Field Communication) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะสั้น เพ่ือ
รองรับการส่ือสารระหว่างเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในระยะใกล ้ๆ เช่น บตัรรถไฟฟ้า และบตัรพนกังานส าหรับแตะ
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เพ่ือเปิดประตูเขา้ออก รวมทั้งการใชช้ าระเงินท่ีตอ้งการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูง เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือ
การช าระเงิน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet  
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพของระบบ ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet 
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet 
5. เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet 
6. เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet 
7. เพ่ือศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney 

Wallet 
 

วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,588,222 คน (วิกิพีเดีย, 2563) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 5,588,222 คน (วิกิพีเดีย, 2563) 
ซ่ึงสามารถค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือ
มนัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีเลือกแบบความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กบัคนท่ีเคยใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเขา้ไปแจกแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีมีผูค้นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ ร้าน
สะดวกซ้ือ หรือร้านคา้ท่ีเข้าร่วมรายการ เลือกสุ่มเก็บกลุ่มตวัอย่างเพียง 8 เขต ไดแ้ก่ ดินแดง ลาดพร้าว บางกะปิ 
จตุจกัร ห้วยขวาง ดอนเมือง บางแค และบางนา จากทั้งหมด 50 เขต ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยการก าหนด
วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ให้ครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูล รวม 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 
ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ปัจจยัคุณภาพของระบบ ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัการรับรู้โอกาส
เส่ียงของการเกิดโรค และปัจจยัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋า
เงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ 
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สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย เหตุผลท่ีท่านเลือกใช้ TrueMoney Wallet และการใช้ TrueMoney 
Wallet โดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน และใช ้TrueMoney Wallet ท่ีใดมากท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นรูปแบบ
เลือกตอบ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้
ถึงความง่ายในการใชง้าน คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ละค าถามมีเกณฑใ์นการตอบและให้ความเห็นโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ทรูมันน่ีวอลเล็ท 
(TrueMoney Wallet) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นรูปแบบ (Rating Scale)ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานในรูปการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหาอตัราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation รวมถึงการวิเคราะข้อมูลด้วยสถิติเชิง
อนุมาน(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชี/เคยใชบ้ริการ 

จ านวน 244 คน มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกใช ้TrueMoney Wallet เพราะมีความ
สะดวกในการจ่ายบิลต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้า ค่าไฟ ใช ้TrueMoney Wallet โดยเฉล่ียมากกว่า 15 คร้ังต่อเดือน 
ใช ้TrueMoney Wallet ท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่นอิเลฟเว่น เฟรชมาร์ค เป็นตน้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพ
ของระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ภาพรวม 

ภาพรวม 𝐗 S.D. แปลผล 
การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 3.85 0.70 มาก 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 3.88 0.70 มาก 
คุณภาพของระบบ 3.86 0.68 มาก 
การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน 4.12 0.69 มาก 
การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค 

3.85 0.67 
มาก 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
4.19 0.70 

มาก 

รวม 3.96 0.69 มาก 
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จากตารางท่ี  1  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของ
ระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 โดยเรียงล าดบัดงัน้ี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รองลงมาการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน คุณภาพของระบบ และการรับรู้
ประโยชน์ในการใชง้านกบัการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค ตามล าดบั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

 
สมการถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression Analysis 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาการยอมรับ
ใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet 

การยอมรับใช้บริการกระเป๋าเงนิออนไลน์ 
TrueMoney Wallet 

B SE 𝛽 t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.226 .254  4.835  .000  
ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน (X1)  .001 .082 .002 .016  .987  
ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (X2)  .185 .073 .260 2.553 * .011 
ปัจจยัคุณภาพของระบบ (X3)  -.120 .076 -.142 -1.570  .117  
ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (X4)  .493 .034 .579 14.447**  .000 
ปัจจยัการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค (X5)  .014 .033 .017 .430  .667  
ปัจจยัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง (X6)  .112 .034 .132 3.305 ** .001  
R = 0.618   R2 = 0.382  Adj R2 = 0.372     SE =  0.28496    F = 40.459  Sig = 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน และปัจจยั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 
ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน และปัจจยัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ี มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชี/เคยใชบ้ริการ จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 20-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีอาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน คิดเป็น
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ร้อยละ 31.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีเหตุผลท่ีเลือกใช้ เพราะมีความ
สะดวกในการจ่ายบิลต่าง ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ า ค่าไฟ คิดเป็นร้อยละ 40.5 ใชแ้ทนเงินสดในการซ้ือของผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 35.8 และมีความปลอดภยัในการใชง้านสูง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ใน
ส่วนการใช้ TrueMoney Wallet โดยเฉล่ียมากกว่า 15 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และการใช้ TrueMoney 
Wallet ท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่นอิเลฟเว่น เฟรชมาร์ค เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 47.5  

จากการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน การรับรู้ความ
เส่ียงในการเกิดโรค และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พบว่า ภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.96 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.19 รองลงมาการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 คุณภาพของระบบ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ
การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านกบัการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดโรค อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85   

จากการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดว้่า 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้บริการกระเป๋าเงิน

ออนไลน์ TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัคุณภาพของระบบท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney 

Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้านท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 

TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใชบ้ริการกระเป๋าเงิน

ออนไลน์ TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้บริการกระเป๋าเงิน

ออนไลน์ TrueMoney Wallet อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สรุปข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการอธิบาย

การยอมรับการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ของแต่ละบุคคลทั้งยงัเห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ใชง้านอย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet และสามารถน าไปประยุกต์ 
เพ่ือท าการศึกษาการใชง้านในบริบทอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 
ในดา้นของเชิงการบริหารจดัการท่ีผูใ้ห้บริการควรตอ้งค านึงถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ จ าเป็นท่ีจะต้องท ากิจกรรมนอกบ้าน

ตลอดเวลา จึงควรปรับปรุงขั้นตอนในการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ให้สามารถท าการช าระ
สินคา้หรือค่าบริการต่าง ๆ ให้มีขั้นตอนท่ีนอ้ย และรวดเร็วท่ีสุด 

2. การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการมีความกงัวลว่าบุคคลอ่ืนอาจจะเข้าถึงข้อมูล
การเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดง่้าย ท าให้การท าธุรกรรมการทางการเงินมีความเส่ียง ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรพฒันา
ปรับปรุงระบบให้มีการยืนยนัตวัตน หรือระบบแจ้งเตือนท่ีท าให้ผูใ้ช้หรือเจ้าของบญัชีมีความมัน่ใจว่าการรักษา
ขอ้มูลส่วนตวัในการใชง้านจะไม่ไดมี้บุคคลอ่ืนเขา้ถึงไดง่้าย 

3. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการมีความสนใจในการใช้งานกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัข่าวสารโปรโมชัน่ ส่วนลดต่าง ๆ ท่ีร่วมรายการ และ
อธิบายฟังก์ชนัและวิธีการใชง้านท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

 

ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังนี้ 
 
ส าหรับขอ้จ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกส ารวจอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงท า

ให้เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรท่ีไม่สมบูรณ์ประกอบกบัระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลการส ารวจนั้นมีอย่างจ ากัด 
และดว้ยพฤติกรรมการใชชี้วิตของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ท าให้ไม่ไดใ้ส่ใจในการอ่านข้อ
ค าถามและท าการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี ทั้งน้ีหากมีการศึกษาในเร่ืองน้ีอีกในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาให้นอกเหนือจากเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีโอกาสท่ีผลการวิจยันั้นจะแตกต่างออกไป อีกทั้งยงัช่วยให้ทราบถึงแนวทางเพ่ือสร้างการ
ยอมรับการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปในอนาคตควรท่ีจะน าหัวขอ้วิจยัท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบังานวิจยัคร้ังน้ีกลบัมา

ทบทวนและท าการศึกษาใหม่อีกคร้ัง โดยการขยายขอบเขตการศึกษาดว้ยการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคย
ใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet เพ่ือยืนยนัผลการศึกษาท่ีชดัเจนมากข้ึน และเป็นแนวทางส าหรับ
การเพ่ิมการยอมรับการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet ของผูใ้ชบ้ริการและทราบถึงสาเหตุท่ีท า
ให้ไม่เลือกใชบ้ริการ หรือจะเป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการพบเจอ เพ่ือท าการแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจน
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการส าหรับการใชบ้ริการกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet หรือการใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการไดป้ระโยชน์จากการปรับปรุง
และพฒันาของผูใ้ห้บริการ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองค า
รูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุโขทัย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 384 คนและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยายไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ 
One-way ANOVA และ Multiple Regression ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ45 ปีข้ึน
ไป ศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบั
รายไดฌ้ล่ียต่อเดือน ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย   และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจเลือกซือ้, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, ทองค ำรูปพรรณ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study the demographic and marketing mix factors that affect purchasing behaviour 
of gold jewelry’s customers in Mueang District, Sukhothai province. In this study, we use a survey research 
method to collect data from 384 customers. The data was analyzed by number, percentage, mean and standard 
deviation. Inferential statistics was analyzed by One-way ANOVA and Multiple regression. The result indicated 
that most of the sample are female more than or equal 45 years old , the education level is bachelor degree, and 
the average monthly income is 10,001-20,000 Baht. The demographic factor (monthly income) that affects 
purchasing behaviour of gold jewelry’s customers in Mueang District, Sukhothai province of statistical 
significance at 0.05. The Marketing Mix Factor that is most effective on purchasing decisions for gold jewelry as 
the following; For promotion ,place and price of statistical significance at 0.05. 
 

Keywords: Purchase Decision , Marketing mix , Gold jewelry  
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1. บทน า 
 

ทองค าเป็นโลหะชนิดหน่ึงท่ีมีคุณค่า เป็นแร่ธาตุท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ีไม่เส่ือมสภาพและมีมูลค่าในตวัเอง มีสภาพ
คล่องรองจากเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก ทองค ายงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอ านาจ ความร ่ ารวยและความรุ่งเรือง 
ส าหรับประเทศไทยการซ้ือทองค าท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั สามารถจ าแนกความตอ้งการของผูซ้ื้อออกเป็น 2 ลกัษณะท่ี
ส าคญั คือ ลกัษณะแรกผูซ้ื้อจะมีความตอ้งการซ้ือทองค าในลกัษณะของทองค ารูปพรรณ อาทิ เคร่ืองประดบัและ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ  โดยลกัษณะดงักล่าวจะคลา้ยคลึงกบัการบริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งการอรรถประโยชน์จากสินคา้เป็นหลกั 
ลกัษณะท่ีสองเป็นการซ้ือทองค าในรูปของการสะสมความมัง่คัง่ เน่ืองจากทองค าเป็นสินคา้ท่ีลกัษณะพิเศษ คือ เป็น
สินคา้ท่ีรักษาความมัง่คัง่หรือมีมูลค่าในตวัเอง ซ่ึงทองค ามีสภาพคล่องสูง (Liquidity) สามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด
ไดทุ้กเวลาและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ดงันั้นทองค าจึงเป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือสะสมความมัง่คัง่ให้กบับุคคลนัน่เอง  

ร้านทองท่ีเห็นกนัทัว่ประเทศไทย สามารถจ าแนกรูปแบบการคา้ได ้2 ลกัษณะ กล่าวคือ ลกัษณะแรก เป็นร้านคา้
ทองขนาดใหญ่ มกัจะผลิตทองแท่งและทองรูปพรรณภายใต้ยี่ห้อของร้านตน ทั้งน้ีเพ่ือรับประกันการขายและ
แลกเปล่ียนในราคาท่ีไม่ลดลงมากนัก โดยร้านค้าทองขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในแหล่งค้าทองดั้งเดิมของไทยในแถบ
เยาวราชและร้านคา้ทองประเภทดงักล่าวน้ีจะมีช่างทองฝีมือดีประจ าร้านเป็นจ านวนมาก ลกัษณะท่ีสอง ร้านทองขนาด
กลางและขนาดเลก็มกัจะตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนและตลาดสด ร้านคา้ประเภทน้ีมกัจะมีช่างทองอยูป่ระจ าร้านเพียงหน่ึงถึง
สองคนเพ่ือผลิตทองค ารูปพรรณบางส่วนและมีการสัง่ซ้ือแบบส าเร็จรูปจากร้านคา้ขนาดใหญ่เพ่ือมาจ าหน่ายอีกทอด
หน่ึง (ธิดา ประสิทธิบุรีรักษ์, 2563) ธุรกิจคา้ทองค าจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจธุรกิจหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ร้านคา้ทองค า
เกิดข้ึนมากมาย มีจ านวนถึง 6,000 - 7,000 แห่งทัว่ประเทศ การแข่งขนัระหว่างร้านทองในประเทศมีแนวโน้มเข้มขน้
ยิ่งข้ึนในทุกดา้น (เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ, 2563) 

จากการท่ีตลาดโลกมีสินคา้ฟุ่ มเฟือยเพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงส่งผลให้ความส าคญัในการซ้ือทองค ารูปพรรณของผูซ้ื้อไม่ได้
เกิดจากคุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวท่ีจะสามารถดึงดูดใจผูซ้ื้อได้ เพราะสินค้าท่ีมีคุณภาพมีอยู่มากมายในตลาด 
เจ้าของสินค้าต้องท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกว่าซ้ือสินค้านั้นคุ ้มค่าและเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ จึงท าให้ร้านค้าทองค ารูปพรรณ
จ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณตอ้งใส่ใจในการเสริมสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการผลิต สรรสร้างนวตักรรม สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูซ้ื้อ การวางกลยุทธ์ของแต่ละร้านข้ึนอยู่กับคุณภาพสินค้าเป็นหลกั (เว็บไซต์
ศูนยวิ์จยักสิกร, 2563) ส าหรับในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั มีจ านวนประชากร 103,991 คน (เว็บไซต์ส านักงาน
จงัหวดัสุโขทยั, 2563) การประกอบอาชีพท่ีส าคญัของชาวจงัหวดัสุโขทยั คือ การเกษตรกรรม ท าให้เศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ข้ึนกบัผลผลิตการเกษตรกรรม และอ่ืนๆ ก็เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัของธุรกิจร้านคา้ทองค ารูปพรรณสูง 
เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรมากและหลากหลาย ยงัคงมีความตอ้งการซ้ือทองค ารูปพรรณพอสมควร โดยปัจจุบนั
ภายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั มีร้านคา้ทองค ารูปพรรณเปิดด าเนินกิจการจ านวนมาก ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
ท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือไดข้อ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางว่าในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ี
สูงข้ึน ธุรกิจร้านคา้ทองค ารูปพรรณในเขตในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ควรจะปรับตวัหรือด าเนินกิจการอยา่งไรท่ี
จะดึงดูดลูกคา้และเสนอขายสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันา
เป็นความจงรักภกัดีต่อผูป้ระกอบการและร้านคา้ เพ่ือท่ีจะไดรั้กษาฐานลูกคา้เดิมและแยง่ชิงพ้ืนท่ีส่วนแบ่งตลาดใหม่
ไดใ้นอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ  ครอบครัวสถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบ 

เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้
ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั  

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาตวั
แปรน้ีอย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการ
บริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน 

3. รายได้ (Income) หมายถึง ตวัแปรท่ีส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้ส่วนการตลาดจะ
สนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต่้าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของ
การแบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอยา่งเดียว คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภค
ในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้  

4. การศึกษา (Education) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั 
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี จะใชส่ื้อไดใ้นหลายช่องทาง ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค  

 
2.2 แนวคดิทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หรือ 7Ps เป็นเคร่ืองมือในการจ าหน่ายบริการผูป้ระกอบการ

ตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่างๆ (พรพิมล กาบบวั , 2549) ท่ีเรียกว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกของผูบ้ริโภค การก าหนดกลยทุธ์การตลาด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2552) ประกอบดว้ย                            

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
และสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึนโดยผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าคาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการ
น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential Product) 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) ต้นทุนของสินค้าท่ีลูกค้าต้องการสินค้าต้องจ่ายกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ การ
ก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งการก าไรตอ้งการขยายส่วนครองตลาดต่องการต่อสูก้บั
คู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน 

3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือสถานที่ (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการ
ไปสู่ตลาดเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการให้บริการโดยตอ้งพิจารณาถึงองคก์ารต่างๆ 
และท าเลท่ีตั้งเพ่ือให้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได ้
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมสนบัสนุนให้กระบวนการส่ือสารทางการตลาด
ให้แน่ใจว่า ตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจให้คุณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอ 

5. ปัจจยัด้านการบริการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคล่ือนยา้ย 
(Flow) ของกิจกรรมซ่ึงเกิดข้ึนทั้งในระบบการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว
เป็นท่ีพอใจและประทบัใจในความรู้สึกของผูบ้ริโภค 

6. ปัจจยัด้านบุคลากร (People) เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท์ั้งหมด ซ่ึงหมายรวมถึงทั้งลูกคา้ บุคลากร
ท่ีจ าหน่ายและบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขาย 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการ เน่ืองจากการ
บริการเป็นขอ้เสนอท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ จึงแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้
หลกัฐานท่ีมองเห็นได ้
 

2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
 
พฤตกิรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป (Kotler , 2012) รวมไปถึงการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือและ
การใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าต่อบท่ีได้
จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541) โดย Kotler (2012) ได้อธิบายรูปแบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) (Stimuli) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) เช่น ผลิตภณัฑ์และบริการราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด   
เป็นตน้ ซ่ึงนกัการตลาดสามารถควบคุมได ้

2. ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimuli) เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีนกัการตลาดไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและนโยบาย กฎหมาย และวฒันธรรม 
 

3. วธีิการศึกษา 
1. รูปแบบงานวิจัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามจ านวน 384 คน กบัลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือทองค า

รูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทยั โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling)ด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนแบ่ง 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนซ่ึง
เป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
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ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 27 ขอ้ ครอบคลุมดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น (7Ps) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product), ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion), ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution), ปัจจยัดา้นบุคลากร (People), ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence), ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) โดยขอ้ค าถามเป็นลกัษณะของแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert (ชนารัญช ์ขนัติสิทธ์ิ, 2558) ซ่ึงแต่ละค าถามให้เลือกตอบตามล าดบั 5 ระดบั โดยเรียงจากระดบั
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (1) ไปจนถึงระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (5) 

ตอนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 11 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดแบบให้
เลือกตอบ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยัจ านวน 5 ขอ้  โดยขอ้ค าถาม
เป็นลักษณะของแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert ซ่ึงแต่ละค าถามให้เลือกตอบ
ตามล าดบั 5 ระดบั โดยเรียงจากระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (1) ไปจนถึงระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (5) 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือ 
 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยั เอกสาร และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั  

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ข 
4. ปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ัง 
5. แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะให้ถูกตอ้ง 
6. น าแบบสอบถามท่ีไดแ้กไ้ขปรับปรุงเหมาะสมแลว้ ไปทดสอบไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

30 ชุด เพ่ือทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีทดสอบของ ครอนบาค (Cronbach's Alpha) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ขและไดค้่าความเช่ือมัน่ (Alpha) มากกว่า 0.7 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และยอมรับได ้
โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ โดยพิจารณาจากปัจจัยของส่วนประสมการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั
เท่ากบั 0.973 ดา้นปัจจยัประสมทางการตลาด (7Ps) มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.984 และดา้นพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือ
ทองค ารูปพรรณมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.897 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ผูวิ้จัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านค้าทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุโขทยั โดยผูวิ้จยัด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2564 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดือน โดยจะขอให้ผู ้บริโภคท่ีใช้บริการร้านค้าทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุโขทยั 
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2. กรอกแบบสอบถามหลงัใชบ้ริการกบัทางร้านและจะเก็บแบบสอบถามคืนทนัที จากนั้นน าแบบสอบถามมา
ตรวจความครบถว้นสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง 

3. ผูวิ้จัยได้ท าการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการท าวิจยั รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจในคาถามและมีความตอ้งการท่ีจะตอบแบบสอบถาม 

4. ท าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สุโขทยั หลงัจากนั้นจึงรอรับแบบสอบถามคืนหลงัจากกลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามเสร็จ 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติัและเรียงล าดบั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าไดแ้ละผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้
ทราบถึงจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้นสถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ 

4.1.2 ตวัแปรดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น (7Ps) และการตดัสินใจเลือก
ซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้นส าหรับการแปลผลขอ้มูล 
โดยค านวณค่าอตัรภาคชั้นเพ่ือก าหนดช่วงชั้นดว้ยการใชสู้ตรค านวณ (มลัลิกา บุนนาค, 2548) 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน ค าอธิบายส าหรับการแปลผล ได้แก่ 1.00 – 1.80 ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
1.81 – 2.61ระดบัความคิดเห็นน้อย 2.62 – 3.42 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 3.43 – 4.23 ระดบัความคิดเห็นมาก 4.24 
– 5.00 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

4.2 สถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ 
4.2.1 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือทองค า

รูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA  
4.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 7 ดา้น (7Ps) และการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั โดยวิธี Enter Method  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 คน (ร้อย
ละ 72.7) มีอายุ 45 ปีข้ึนไป จ านวน 156 คน (ร้อยละ 40.6) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 119 คน (ร้อยละ 
31.0) ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท จ านวน 150 คน (ร้อยละ 39.1) 
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2. ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.30 รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร (People) 
และ ดา้น กระบวนการ (Process) มีค่าเฉล่ีย 4.22 ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) 
  
ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 4.30 0.535 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา (Price) 3.96 0.616 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

4.01 0.624 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Channel Distribution) 

4.13 0.636 มาก 

ดา้นบุคลากร (People) 4.22 0.551 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

3.43 0.406 มาก 

ดา้นกระบวนการ (Process) 4.22 0.509 มาก 
 

3. ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า “ท่านเปรียบเทียบรูปแบบทองค ารูปพรรณท่ีสวยงามก่อนตดัสินใจซ้ือทุกคร้ัง ” มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ 4.16 รองลงมา คือ “ท่านยืนยนัท่ีจะซ้ือแมท้องค ามีราคาสูงข้ึน ” มีค่าเฉล่ีย 4.07 และ “ท่านตดัสินใจซ้ือ
ทองค ารูปพรรณดว้ยตวัเอง” มีค่าเฉล่ีย 4.0 2ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางท่ี 2)  

   
ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
ค าถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทัย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลค่า 

1. ท่านเปรียบเทียบรูปแบบทองค ารูปพรรณท่ีสวยงามก่อน
ตดัสินใจซ้ือทุกคร้ัง  

4.16 .730 
เห็นดว้ย 

2.ท่านยินดีแนะน าให้คนรู้จกัซ้ือทองค ารูปพรรณร้านท่ีท่านเลือก
ซ้ืออยูเ่ป็นประจ า  

3.94 .780 
เห็นดว้ย 

3.ท่านหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณ 3.80 .881 เห็นดว้ย 
4.ท่านตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณดว้ยตวัเอง  4.02 .744 เห็นดว้ย 
5.ท่านยืนยนัท่ีจะซ้ือแมท้องค ามีราคาสูงข้ึน  4.07 .697 เห็นดว้ย 
 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One –way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค า
รูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุ
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ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ไม่แตกต่าง
กนัยกเวน้  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัสุโขทยั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยัแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กนั 2 คู่ โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได1้0,001 - 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ทองค ารูปพรรณ นอ้ยกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
20,001 - 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ น้อยกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
30,000 บาท 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Multiple Regression เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย   และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
4.2 อภิปรายผล 

 
ปัจจัยส่วนประสมการทางตลาดด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านบุคลากร (People) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ (Product) ทองรูปพรรณเป็นสินคา้ประเภทมีความหลากหลายใน
ดา้นดีไซดต์ ่า ท าให้การตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัเกิดข้ึนท่ีบริเวณหน้างาน สินคา้มีให้เลือกแบบจ ากดั จึงเป็นไปได้
ว่าผูบ้ริโภคจะมองข้ามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนด้านบุคลากร (People) ส่วนใหญ่
พนกังานของร้านทองค ารูปพรรณ จะมีความเป็นมิตร มีใจรักบริการ มีมารยาทและสุภาพ มีความกระตือรือร้น 
สามารถให้ค าแนะน าได ้ไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือทองรูปพรรณจะเลือกซ้ือจากร้านประจ า ท่ีน่าเช่ือถือหรือไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั ซ่ึงเป็นสาเหตุให้มองขา้ม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process)  
เน่ืองจากในปัจจุบนัร้านขายทองรูปพรรณมีนโยบายด้านกระบวนการท่ีไม่แตกต่างกนั เช่น การรับซ้ือคืน หรือ
เปล่ียนของใหม่ในราคาท่ียติุธรรม การบริการดว้ยความรวดเร็วหลงัการขาย ท่ีไม่แตกต่างกนั จึงท าให้ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) พบว่า ปัจจยัทาง
ลกัษณะกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด การติดต่อส่ือสาร และวิธีช าระเงิน ปัจจยัดา้นนกระบวนการ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และหน้าร้าน และปัจจยัตรายี่ห้อ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทอง
และจิวเวลร่ี ขดัแยง้กับผลการศึกษาของของวิระพร แก้วพิพฒัน์ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัมุกในจงัหวดัพงังา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด แมว้่าเคร่ืองประดบั
มุกจะเป็นสินค้า ฟุ่ มเฟือยและมีราคาสูง  เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สุดารัตน์ สินสมศักด์ิ (2558) ศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือทองค ารูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั ชลบุรี พบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด  
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อยา่งไรก็ตาม พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมการทางตลาดดา้นราคา (Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุโขทยั เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมการทางตลาดดา้นราคา (Price) เน่ืองจากทองค ารูปพรรณเป็น
เคร่ืองประดบัแลว้ยงัเป็นการลงทุนสินทรัพยท่ี์มีค่า และมีสภาพคล่องค่อนขา้งสูง สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด
ไดโ้ดยท่ีมูลค่ามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อคัรินทร์ หาญสมบูรณ์เดช (2560) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินหรือพลอยของลกูคา้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า  การตระหนกั
ร๎ูในด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินหรือพลอยของ ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของ พชัริดา มาสกูล และ อรชร มณีสงฆ์ (2558) พบว่า ปัจจยัดา้นรา
คามีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากของผูบ้ริโภค คือ ราคาท่ีสามารถต่อรองได ้รองจากการมี
ป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความหลากหลายของสินคา้ในดา้นราคา ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นวิธีการส่ือสารกบัลูกคา้ เพ่ือพยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือ ทองรูปพรรณ 
ดว้ยวิธีการการขาย โดยใชพ้นกังาน เป็นการเสนอขายสินคา้แบบเผชิญหน้ากนั ช่วยส่งเสริมให้ลูกคา้มีความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์และมีแนวโน้มตั้งใจซ้ือททองรูปพรรณเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐพงศ์ แซ อ้ึง 
(2557) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นรายการส่งเสริมการขาย ท่ีมีของแถม แจกท่ีดึงดูดความสนใจ เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือการมีโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ   และปัจจยัส่วนประสม
ทาการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) เป็นกระบวน การในการจัดการเก่ียวกับการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ช่องทางท่ีเหมาะสมส าหรับ ผลิตภณัฑแ์ละน าผลิตภณัฑน์ั้นไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคไดท้นัต่อความ
ตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม โดยร้านทองค ารูปพรรณในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยัมีความครอบคลุมสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเจนจิรา ล้ิมธนสาร (2554) พบว่า ในขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือทองคารูปพรรณจากร้านนท่ีอยูใ่นท าเลท่ีดี ใกลแ๎หล่งชุมชน เดินทางสะดวก 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ระดบัรายได้แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณท่ีแตกต่างกนั ในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุโขทยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุโขทยั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการทางตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นบุคลากร (People) ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ทองค ารูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าทรัพย์ NPA ปรับปรุงเพ่ือขาย 
กรณศึีกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

A FEASIBILITY SYUDY OF INVESTING NPA PROPERTY FOR SALE 
CASE STUDY GOVERNMENT HOUSING BANK 

 

ฤทธิไกร สายวรรณะ1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 
Rittigrai Saiwanna and Suthawan Chirapan Sato 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยการน าทรัพยสิ์นรอการขาย 
NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์หรือแผนการด าเนินงานทั้งในเชิงรุก และรับท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง ของสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั คู่แข่ง และส าหรับเป็นขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารธนาคารในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและใชต้น้ทุนในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด เก็บขอ้มูลโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือการการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
(Field data) ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยายหรือ
พรรณนา (Descriptive Research) เป็นหลกัโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นขั้นตอนหลกั ๆ 2 ขั้นตอน คือ เก็บรวม
รวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการจดักลุ่ม (Coding หรือ Grouping) เพ่ือหาประเด็น (Theme) 
หรือประเภท (Category) 
ผลการวิจยัพบว่า  กรณีธนาคารน าทรัพย ์NPA มาปรับปรุงเพ่ือขายมุ่งแสวงหาก าไร ธนาคารสามารถด าเนินการได ้
เพราะจ านวนทรัพยส่์วนใหญ่ของธนาคารมีอยู่กระจดักระจายหลายพ้ืนท่ี ท าให้ง่ายต่อการพิจารณาเลือกทรัพย์
น ามาปรับปรุงซ่อมแซม สามารถเลือกท าเลท่ีตั้ง และสภาพคล่องสูงได้ อีกทั้งการมุ่งแสวงหาก าไรก็สามารถ
พิจารณาเลือกทรัพยบ์างรายการ 1-5 รายการ มาท าธุรกิจดงักล่าวได ้  และกรณีธนาคารน าทรัพย ์NPA มาปรับปรุง
เพ่ือขาย เพ่ือมุ่งหวงัการลด NPA ลง ธนาคารไม่ควรท่ีจะด าเนินการโครงการดงักล่าว เพราะเป้าหมายการลด NPA 
คือการลดจ านวนทรัพย ์NPA จ านวนมากให้ลดลง ประกอบกบัทรัพย ์NPA ท่ีธนาคารถือครองอยูใ่นปัจจุบนัท่ียงั
ไม่สามารถจ าหน่ายไดจ้ะเป็นทรัพยท่ี์ถือครองเกิน 5 ปีข้ึนไป ท าเลท่ีตั้งของทรัพยไ์ม่มีสภาพคล่อง ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ประเด็นดงักล่าวของโครงการจะเห็นไดว้่า ถา้ธนาคารน าทรัพยท่ี์ถือครองเกิน 5 ปี ข้ึนไปมาท าการปรับปรุงก่อน
ขาย จะท าให้ธนาคารตอ้งแบกรับภาระของตน้ทุนท่ีสูงข้ึนของตน้ทุนในการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายในการดูแล
บ ารุงรักษาหลงัปรับปรุงทรัพย  ์
 
ค ำส ำคัญ: ทรัพย์ NPA ,ปรับปรุงเพ่ือขำย 
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Abstract 
This study is justified to study the feasibility of investing NPA property for sales in order to determine the direction 
of both proactive and reactive strategy that keep up to date and suitable with changes. These information are for 
bank’s executives to operate effectively and utilize cost the most efficiently. There are two types of data that are 
collected documents and field data is done by interviewing to get in-depth information. Statistics is used to analyze 
all data. It’s mainly analyzed in Descriptive Research which is 2 steps: collecting data by interviewing and 
analysing by coding or grouping to find “Theme” or “Category” The results of the research show that the bank 
can make profit by renovating NPA assets for sales. It’s because most of them are scattered in many areas.  The 
bank can choose location, which one is worth, and the liquidity of assets. For making profit, the bank can choose 
one to five assets, the bank should not investing on renovation. It’s because there’re a lot of NPA assets and they 
can not be sold yet. If the bank hold them up more than 5 years, this means the bank will have higher cost to invest, 
operating and maintenance all assets. 
 
Key words: NPA Property, Renovated for Sale 

 

1. บทน า 

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสากิจ สังกัดกระทรวงการคลงัให้บริการด้านการเงินและดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงธนาคารฯ ไดมี้ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัออกมาเป็นทางเลือกให้กบัประชาชนอย่าง
หลากหลาย และด าเนินการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท าให้คนไทยมีบา้นไดเ้ป็นจ านวนมากตามพนัธกิจหลกัของธนาคารฯ 
แต่จากการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยและรายไดป้านกลางไดมี้โอกาสมีท่ี
อยูอ่าศยัเป็นของตนเองนั้น ส่งผลให้การเขา้ถึงสินเช่ือ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัสาหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางเพ่ิมสูงข้ึน 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลให้ลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารจ านวนมากไม่สามารถช าระหน้ีให้กับ
ธนาคารไดจ้นก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือ Non-Performing Loan (NPL) เป็นจ านวนท่ีสูงข้ึน ธนาคารฯ
มีทรัพย์ NPA ท่ีธนาคารถือกรรมสิทธ์ิรวมทั้งธนาคาร นั้นมีอยู่ในปริมาณท่ีมาก  ซ่ึงมีทั้งทรัพย์ใหม่ท่ีถือครอง
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีซ่ึงมีปริมาณท่ีเยอะสุด ท่ีธนาคารฯควรเร่งระบายทรัพยอ์อก ไม่ให้ถือครองเป็นระยะเวลานาน 
เพราะทรัพยจ์ะยิ่งดอ้ยค่าและสภาพเก่าลงไปตามกาลเวลา จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ปริมาณสินทรัพยร์อ
การขาย (NPA) ของธนาคารมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นตอ้งหาทางเพ่ิมช่องทางการขายท่ี
สามารถเพ่ิมยอดขายทรัพยท่ี์คงคา้งและยงัไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้ห้แก่ธนาคารเพ่ิมไดม้ากข้ึนกกว่าเดิม โดยเพ่ิม
แรงจูงใจท่ีท าให้ลูกค้าสามารถตดัสินใจซ้ือได้อย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดแนวคิดการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ปรับปรุงทรัพย ์NPA ก่อนขายซ่ึงถือเป็นช่องทางการขายอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีช่วยให้ธนาคารสามารถลด NPA ลง
ไดม้ากข้ึนดงันั้นท าให้เกิดประเด็นท่ีควรจะท าการศึกษาความเป็นไปได ้ เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปไดว้่า
ธนาคารจะสามารถด าเนินธุรกิจในรูปแบบ การปรับปรุงทรัพย ์NPA ก่อนขายไดห้รือไม่ ถา้สามารถท าไดธ้นาคาร
จะไดรั้บประโยชน์ในส่วนไหนมากนอ้ยเพียงใด  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา ไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 1. เพ่ือศึกษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
โดยการน าทรัพยสิ์นรอการขาย NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย 2. เพ่ือก าหนดแผนกลยทุธ์หรือแผนการด าเนินงานทั้งใน
เชิงรุกและรับท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง ของสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั 3. ส าหรับเป็นขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารธนาคารใน
การด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใชต้น้ทุนในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการ คือ กระบวนการในการรวบรวม

ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลขอโครงการและน ามาพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจว่าจะ
ด าเนินโครงการหรือไม่ โดยโครงการจะมีความคุม้ค่าก็ต่อเม่ือโครงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าค่าใชจ่้ายท่ี
เสียไป การวิเคราะห์โครงการเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตดัสินใจในการท่ีจะเลือกด าเนินการโครงการใด เพ่ือใช้
ทรัพยากรอนัมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์โครงการเป็นวิธีก ากบัดูแลให้การใชท้รัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม เพราะการวิเคราะห์โครงการ
จะมีการประเมินผลประโยชน์ตอบแทน และค่าใชจ่้ายต่างๆ ของแต่ละโครงการ ซ่ึงถา้หากผลประโยชน์ตอบแทน
สุทธิคุ ้มค่าโครงการท่ีให้ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด ย่อมท าให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรมากท่ีสุด 
การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและทางเศรษฐกิจเป็นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการซ่ึงประกอบดว้ย
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน (Financial Analysis) การวิเคราะห์ดา้นการเงินเป็นการวิเคราะห์ถึงการ
ลงทุนและผลตอบแทนของโครงการในแง่ผลก าไรทางการเงินเป็นส าคญั การวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมกบัโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจว่า หากด าเนินการ โครงการน้ีแลว้จะไม่มีปัญหาทางการเงินใดๆ ใน
ทุกขั้นตอนของโครงการ และรวมตลอดถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผูล้งทุนในโครงการ เพ่ือให้
แน่ใจว่าโครงการมีผลตอบแทนทางการเงินมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลต่างๆ เขา้มาร่วมโครงการนอกจากนั้น ถา้เป็น
โครงการท่ีตอ้งขอกูเ้งินมาลงทุนตอ้งมีการพิจารณาอีกดว้ยว่า โครงการนั้นจะสามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได้
หรือไม่ 2. การประมาณผลการตอบแทนของโครงการ หมายถึง อะไรก็ไดท่ี้เพ่ิมพูนวตัถุประสงค์ซ่ึงผลประโยชน์
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 2.1 ผลประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits) หมายถึง อะไรก็ได้ท่ี
โครงการตั้งใจจะให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ถา้หากโครงการประสงคจ์ะมีผลผลิตแลว้ ผลผลิตท่ีเกิด
ขน้อนัเน่ืองมาจากการมีโครงการเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีไม่มีโครงการ ก็จะเป็นผลประโยชน์ทางตรงของโครงการ
นั้น หรือถ้าหากโครงการประสงค์จะลดหรือประหย ัดต้นทุนแล้ว ต้นทุนท่ีสามารถประหยดัได้ก็จัดว่าเป็น
ผลประโยชน์ทางตรงของโครงการเช่นกนั ผลประโยชน์ของโครงการสามารถท่ีจะค านวณเป็นมูลค่าทางเงินตราได ้
ซ่ึงถา้เป็นกรณีของการวิเคราะห์ทางการเงิน การค านวณมูลค่าของผลประโยชน์หาไดโ้ดยการคูณปริมาณผลผลิตดว้ย
ราคาตลาด (Market Price) ของผลผลิตนั้น ส่วนในกรณีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจก็สามารถหาได้ด้วยการคูณ
ผลผลิตดว้ยราคาตลาด ถา้หากว่าราคาตลาดของผลผลิตดงักล่าวสะทอ้นถึงความขาดแคลนหายากของผลผลิตนั้น แต่
ถา้หากว่าไม่ได้สะทอ้นถึงความขาดแคลนหายาก การค านวณมูลค่าของผลประโยชน์จะตอ้งใชร้าคาในทางบัญชี 
หรือราคาเงา 2.2 ผลประโยชน์ทางออ้มหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่ใชผ้ลประโยชน์ท่ีตั้งใจจะไดรั้บ เช่น 
กรณีสร้างเข่ือนเพ่ือผลประโยชน์ทางตรงคือผลผลิตไฟฟ้า ซ่ึงอาจน าให้เกิดอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 2.3 
ผลประโยชน์ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน (Tangible and Intangible Benefits) ผลประโยชน์ท่ีมีตัวตน หมายถึง 
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ผลประโยชน์ท่ีวดัได้ในเชิงปริมาณและมูลค่าในรูปตวัเงิน ซ่ึงก็คือ ผลประโยชน์ทางตรงและทางออ้มท่ีกล่าวมา 
ผลประโยชน์ท่ีมีไม่มีตวัตน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีวดัไม่ไดใ้นเชิงปริมาณและมูลค่าในรูปตวัเงิน เช่น การสร้าง
โอกาสให้มีงานท าใหม่ๆ3.การพิจารณาแหล่งที่มาของเงนิทุน ในการจดัหาเงินทุนมาใชใ้นธุรกิจ ผูบ้ริหารโครงการ
จะตอ้งพยากรณ์ความตอ้งการเงินทุนของโครงการ ทั้งในแง่จ านวนเงินและเวลาท่ีตอ้งการใชเ้งินทุนนั้นๆ ซ่ึงอาจ
แบ่งเป็นระยะสั้น และระยะยาว จากนั้นผูบ้ริหารโครงการก็ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกแหล่งเงินทุน ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน และแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 

2.2 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการประเมิน จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เรียกย่อว่า SWOT analysis การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (วิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรค) (External environment analysis) โดยทั่วไปหน่อยธุรกิจ (Business unit) ต้องดูแลปัจจัย
สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค (Key macro environment forces-คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมือง กฎหมายและสงัคมวฒันธรรม) และ กลุ่มต่าง ๆ ท่ีส าคญัในสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค (Significant macro 
environment forces) ลูกคา้ คู่แข่ง ผูจ้ดัจ าหน่ายและผูข้าย (Suppliers) ซ่ึงมีผลต่อความสามารถของบริษทัท่ีจะเพ่ิม
ก าไร หน่วยธุรกิจควรจัดตั้งระบบข่าวกรองทางการตลาดเพ่ือสืบหาแนวโน้มและพฒันาการท่ีส าคญั จดัการต้อง
สามารถระบุโอกาสและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งได ้การวิเคราะห์ SWOT เป็นมากกว่าการสร้างรายการส่ีประเภท ส่วนท่ี
ส าคญัท่ีสุดสองประการของการวิเคราะห์แบบ SWOT คือการสร้างขอ้สรุปจากรายการ SWOT เก่ียวกบัสถานการณ์
โดยรวมของบริษทัและ เปล่ียนขอ้สรุปเหล่าน้ีไปเป็นการกระท าทางกลยุทธ์ เพ่ือจบัคู่กลยุทธ์กับความแข็งแกร่ง
ภายในและโอกาสทางการตลาดท่ีดีกว่า, เพ่ือท าความอ่อนแอท่ีส าคัญให้ถูกต้องและเพ่ือปกป้องการอุปสรรค
ภายนอก 

2.3 แนวคดิ และทฤษฎ ีFive-Force Model แนวความคิดเก่ียวกบัการพิจารณาแรงผลกัดนัทั้ง 5 ของศาสตราจารย ์
ดร.ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด แนวความคิดดงักล่าวยงัสามรถกระตุน้ให้นกัวาง
กลยทุธ์ และนกัการตลาดมองออกไปนอกกรอบของสภาพการแข่งขนัในวงแคบ เพ่ือเลง็เห็นองคก์รและปัจจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีสมารถส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโต และความสามารถในการท าก าไรท่ีเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมนั้น ๆ อีก
ด้วย กุญแจส าคญัส าหรับการด ารงชีวิต และการสร้างความเจริญเติบโต  Model น้ีได้ถูกน าเสนอโดย Michael E. 
Porter ซ่ึงไดเ้คยกล่าวไวว้่า สภาวะการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ จะข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ี
องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการ หรือท่ีเรียกว่า Five-Forces Model ประกอบดว้ย 1. ขอ้จ ากดั
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 2.ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 3.ความเส่ียงจาก
สินคา้ทดแทน 4.อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 5. อ  านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ ความเขม้แข็งของ
ปัจจยัทั้ง 5 ประการ จะเป็นตวับ่งบอกถึงโอกาสในการไดก้ าไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงส่วนประกอบย่อย ๆ ของแต่ละปัจจยัอย่างละเอียดเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได ้

2.4 Business Model Canvas คือ การอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจซ่ึงมี 9 ส่วน ในแบบท่ีเรียบง่ายบนหน้ากระดาษ
เพียงแผน่เดียว เพ่ือให้ทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่ือถึงส่ิงเดียวกนัไดอ้ย่างตรงประเด็น เขา้ใจง่าย 
และ น าไปใชง้านไดท้นัที นอกจากจะท าให้การส่ือสารชดัเจนแลว้ จุดเด่นของ Business Model Canvas หรือ BMC 
คือ ท าให้เจ้าของกิจการและผูบ้ริหารสามารถเห็นภาพรวมของบริษทั เพ่ือเสริมจุดแข็งและปรับจุดอ่อนรวมไปถึง 
การปรับกลยทุธ์การตลาดของบริษทัไดง่้ายและรวดเร็วอีกดว้ย องคป์ระกอบของ Business Model Canvas ประกอบดว้ย 
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9 องค์ประกอบ ท่ีเช่ือมโยงกนัตามภาพดา้นล่างน้ี คือ 1. ลูกคา้ (Customer Segments- CS) ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 2. 
คุณค่า (Value Proposit-VP) จุดขายของสินค้า หรือ บริการนั้น 3. ช่องทาง (Channels-CH) วิธีในการส่ือสารไปถึง
ลูกคา้ 4. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกคา้เดิม 5.กระแสรายได ้(Revenue 
Streams-RS) รายไดข้องธุรกิจน้ี 6. ทรัพยากรหลกั (Key Resources-KR) ส่ิงท่ีตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ 7.กิจกรรม
หลกั (Key Activities-KA) กิจกรรมท่ีตอ้งท าเพ่ือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได ้8. พนัธมิตรหลกั (Key Partners—KP) ส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการช่วยป้อนวตัถุดิบและการช่วยขาย 9. โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure-CS) ตน้ทุนทั้งหมดของธุรกิจ 

2.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
(วีณา ถิระโสภณ, 2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่าในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ เพ่ืออยูอ่าศยัโดยตวัท่านเอง และครอบครัวรองมาคือ เพ่ือขายต่อหรือเก็งก าไร
ซ้ือให้ญาติพ่ีนอ้ง หรือบุตร และเพ่ือพกัผอ่น ชัว่คราว ตามล าดบั โดยผูซ้ื้อทราบแหล่งขอ้มูลบา้นจดัสรรมาจากแหล่ง
ป้ายโฆษณาตามจุดต่าง ๆ รองมาคือ งานมหกรรม/บูธประชาสัมพนัธ์ของโครงการเพ่ือน/ญาติแนะน าหนงัสือพิมพ์/
นิตยสารขอ้มูล ทางอินเตอร์เน็ตแผ่นพบั/ใบปลิวท่ีแจกขอ้ความทางโทรศพัท์ และโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์/วิทยุ 
ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือมากกว่า 4 สปัดาห์ระดบัราคาอยู ่ในช่วง 5,000,001-
6,000,000 บาทบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลส าคญัท่ีใช้
ประกอบการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ ช่ือเสียงของโครงการ รองมาคือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม และการออกแบบของบ้าน 
ตามล าดบั ส าหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล มี
จ านวน 5 ปัจจยั โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นคุณภาพ และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 

(ศรัณยพ์ร อินทร์ใจเอ้ือ, 2559) ทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของประชากรในแต่ละช่วงอายุ ใน
กรุงเทพมหานคร  วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของประชากรในแต่ละช่วง
อายุ จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าทุกช่วงอายุมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัด 
จ าหน่ายคลา้ยกนั คือราคามีความเหมาะสมกบัรายได ้และตอ้งการช่องทางการติดต่อหลากหลาย เช่นเดียวกนักับ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ทุกกลุ่มให้ความสนใจกบับรรยากาศโดยรวมของโครงการและท่ีอยู่อาศยัอยู่ในท าเลท่ีตอ้งการ 
รองลงมาคือการมีพ้ืนท่ีว่างส าหรับใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายอย่างไรก็ดี ส าหรับปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
นอกจากทุกกลุ่มอายจุะตอ้งการการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ แลว้ ยงัพบปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัรองลงมาต่างกัน
ในแต่ละช่วงอายดุว้ย กล่าวคือ กลุ่ม 20-34 ปี,35- 45 ปี และ 46-55 ปี ตอ้งการส่วนลดราคาพิเศษ ซ่ึงต่างจากกลุ่มช่วง
อายุ 56 ปีข้ึนไป ท่ีให้ความส าคัญกับการมีของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์บริการแต่งสวน ทั้ งน้ี ผู ้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพยส์ามารถน าผลการศึกษาน้ีไปวางแผนการพฒันาการตลาดของธุรกิจให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 

3. วธีิการศึกษา  

 
 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซ่ึงใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจโดยท า

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 15 คนประกอบไปดว้ย 
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1. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง กลุ่มงานปรับโครงสร้างหน้ี สายงานบงัคบัคดี จ านวน 5 คน 
บุคคลกรท่ีมีอยูใ่นสายงาน NPA  
2. กลุ่มลูกคา้ท่ีมาติดต่อซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ จ านวน 10 คน       

โดยแบ่งเป็น ลูกคา้กลุ่มนกัลงทุน 5 คน และกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย 5 คน 
เพ่ือสมัภาษณ์ให้ทราบถึงมุมมองหรือปัญหาเชิงลึก 
กลุ่มลูกคา้  
ส่วนที่ 1 จดัท าโมเดลธุรกิจ โดยน าขอ้มูลสัมภาษณ์มาหา Value Proposition Canvas - VPC เคร่ืองมือท่ีจะช่วย

ให้เรา “ออกแบบ” หรือ “ปรับปรุง” Products / Services ของธุรกิจเรา ให้โดนใจและสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ไดจ้ริง ซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีตามมาก็คือ Business ของเราก็จะ Growth ตามไปดว้ย ท่ีช่วยให้คุณตรวจสอบคุณค่าท่ีคุณน าเสนอลูกค้าใน
สินคา้หรือบริการของคุณ ว่าตรงใจพวกเขาหรือไม่แลว้อะไรท าให้ลูกค้าซ้ือ พบกบัภาพอธิบาย Value Proposition 
Canvas ท่ีจะช่วยให้คุณไดค้น้พบว่าคืออะไรจริงๆ ท าให้ลูกคา้ซ้ือ โดยส่ิงท่ีตอ้งเตรียมก่อนลงมือท า 1.ก าหนดกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจน 2. Scope Product/Services ท่ีจะหยิบมาวิเคราะห์ให้แคบหรือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือให้
ได ้Core Value ท่ีแทจ้ริง จากนั้นพอไดจ้ะน าไปสู่ โมเดลธุรกิจหรือ Business Model Canvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 Business Model Canvas worksheet   by Dr. Alex Osterwalder (Osterwalder, 2010) 
 

ส่วนที่ 2 ด าเนินการวิจัยจากข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 1. ศึกษาขอ้มูลการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (NPA : Non Performing 
Asset) ของธนาคารอาคารสงเคราห์ ในช่วงปี 2560-2563 2. ศึกษาประเด็นขอ้เสนอแนะจากการประเมินแต่ละปีเพ่ือ
สร้างค าถามในการพฒันางานวิจยั 3. ศึกษาเก่ียวกบัผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัทรัพยสิ์น (NPA : Non Performing Asset) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 4. รวบรวมประเด็นปัญหา จุดเด่น จุดดอ้ยและขอ้เสนอ 
สรุปผลการค้นคว้าถึงการรับรู้ในทรัพยสิ์น (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารอาคารสงเคราห์ท่ีผ่านมา  
5. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) น าไปสู่ การเพ่ิมมูลค่าทรัพยสิ์นโดยการปรับปรุงทรัพยสิ์น 
NPA 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
4.1 ส่วนท่ี 1 โดยสามารถสรุปประเด็นส าคญัจากประโยคค าพูดซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการ

ขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชห้า Ideas  ดงัน้ี 
 

  
 
รูปที ่2 Value Proposition Model 
 

4.2 ส่วนที่ 2 จากข้อมูลการจ าหน่ายทรัพย์ NPA  ความเป็นไปได้ในทางการตลาด                                           
4.2.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็ง (Strength) 1. ทรัพยส่์วนใหญ่ของธนาคารมีอยู่หลายพ้ืนท่ี ท าให้

ง่ายต่อการพิจารณาเลือกทรัพยน์ ามาปรับปรุงซ่อมแซม 2. ท าเลท่ีตั้งทรัพยมี์สภาพคล่องสูง 3. ราคาถูกกว่าบา้นใหม่ 
(มือหน่ึง) จุดอ่อน (Weakness) 1.เป็นโครงการใหม่ ซ่ึงตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 2.ขาดบุคลากรท่ีมี
ความช านาญเฉพาะดา้น เช่นการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดทรุดโทรมของทรัพย ์โอกาส (Opportunity) 1. ตลาด
บา้นมือสอง ยงัเป็นตลาดเป้าหมายท่ีมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง โดยเห็นไดจ้ากระยะเวลา 10 กว่าปีท่ีผ่านมา 
แนวโนม้ความตอ้งการของผูซ้ื้อยงัสูง เม่ือน ามาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือขาย ถือเป็นการเพ่ิมช่องทางการขายทางเลือก
ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการได ้ อุปสรรค (Threat) 1. สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
และประเทศยุโรปบางประเทศ ประกอบกบัเศรษฐกิจไทยท่ีตอ้งค านึงถึงตลาดต่างประเทศ ผลกระทบจากปัญหา
การเมืองภายในท่ียงัไม่เสถียร ภาวะเงินเฟ้อ และสภาวะโรคระบาด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัภาคอสังหาริมทรัพย์เกิด
การชะลอตวัได ้2. กระบวนงานดา้นการขายกบันโยบายสินเช่ือ อาจไม่สอดคลอ้งกนักบัการด าเนินงานโครงการได ้
3. ระเบียบขอ้บงัคบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.2.2 การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 1 อุปสรรคจากคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ในตลาด (The 
threat of new entrants to the market) การเขา้สู่ธุรกิจท าไดไ้ม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไป (ผูซ้ื้อยกล็อตของธนาคารก็
ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั) เน่ืองจากตอ้งใชต้น้ทุนในการบริหารจดัการอย่างดี ประกอบกบัความเส่ียงในการลงทุนสูง 
โอกาสประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งดา้นทรัพยท่ี์
เห็นว่าควรปรับปรุงซ่อมแซม ท าเลท่ีตั้ง โอกาสในการขาย ความคุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึงเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบั
การขายทรัพยต์ามสภาพท่ีธนาคารด าเนินการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงธนาคารสามารถขายทรัพยไ์ดเ้องโดยไม่มี
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ภาระคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 2. อ  านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (The bargaining power of the 
firm’s supplier)  การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อ านาจของผูก่้อสร้างมีสูง เน่ืองจากผูก่้อสร้างอาจก าหนดราคาท่ีสูง
เกินจริง ท าให้อาจมีขอ้จ ากดัในการหาผูรั้บเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงค่าวสัดุเพ่ิมสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ราคาน ้ ามันท่ีปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน 3. อ  านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (The bargaining power of buyers) ลูกค้ามีอ านาจ
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสามารถเลือกท่ีจ าซ้ือได้จากสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีด าเนินการขายทรัพยท่ี์ปรับปรุงแลว้ เช่น 
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (บสก.) BAM หรือผูซ้ื้อยกล็อต ท่ีธนาคารมีนโยบายขายทรัพย์ให้แก่ผูท่ี้
สนใจขอน าทรัพยสิ์นของธนาคารไปปรับปรุงซ่อมแซม โดยใชเ้งินลงทุนของตนเอง และน าไปขายต่อให้ประชาชน
ทัว่ไป 4. อุปสรรคจากผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนได ้(The threat of substitute product) สินคา้ทดแทนมีจ านวนมาก คือ ผูซ้ื้อ
สามารถตดัสินใจซ้ือบา้นมือหน่ึง (บา้นใหม่ได)้ หรือบา้นมือสองท่ีผูข้ายเป็นผูอ้าศยัเองตอ้งการหาท่ีอยูใ่หม่ เน่ืองจาก
ครอบครัวใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลง การแยกครอบครัว การยา้ยท าเล การยา้ยท่ีท างาน การตกงานหรือรายไดท่ี้ลดลง เป็น
ต้น 5 การเพ่ิมข้ึนของการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน (The industry of rivalry among competitors) การแข่งขนัในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรงมากข้ึน มีผูป้ระกอบการทั้งท่ีเป็นสถาบนัการเงินของธนาคาร และสถาบันภาค
อสงัหาริมทรัพย ์รวมไปถึงนกัลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นจ านวนมาก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขนั
ใน 2 ดา้น อนัไดแ้ก่ การแข่งขนัดา้นราคา และทางดา้นการให้บริการ  

กรณีศึกษา นกัลงทุนท่ีซ้ือยกล็อตจากธนาคารไปปรับปรุงเพ่ือขาย โดยใช ้การก าหนดจ านวนเปอร์เซ็นต์งาน
ก่อสร้างอาคาร โดยประมาณ 100% 1. ฐานราก (10%) คานคอดิน (5%) 2. โครงสร้าง (10%) 3. โครงหลงัคา (5%) 
4. มุงหลงัคา (5%) 5. ก่อผนงัใตว้งกบ (5%) ติดตั้ง วงกบประตู- หน้าต่าง (5%) 6. ก่อผนงัส่วนท่ีเหลือ (5%) ฉาบ
ผนัง (10%) 7. ท าพ้ืน (10%) 8. ติดบานประตูหน้าต่าง (5%) ตีฝ้าเพดาน (5%) 9. ประปา (4%) ไฟฟ้า (4%) สุขภณัฑ์ 
(2%) 10. เก็บงาน (3%) ทาสี (7%) รวม 100% ท่ีมา : ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

การศึกษาข้อดี / ข้อเสีย ทรัพย์ NPA ก่อนการปรับปรุงขายและหลังปรับปรุงขาย สถานะทรัพย์ ทรัพย ์NPA       
ท่ีมีการปรับปรุงเพ่ือขาย ข้อดี 1.ทรัพยมี์สภาพใหม่ ลูกคา้สามารถเขา้อยู่ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งน าไปปรับปรุงใหม่      
2.ง่ายต่อการจ าหน่ายทรัพยม์ากข้ึน 3.เพ่ิมช่องทางการขาย ท าให้สามารถลด NPA ลงไดม้ากข้ึน 4.สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ไดรั้บผลตอบแทนในการขายทรัพยท่ี์สูงข้ึน ข้อเสีย 1.มีภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีเพ่ิมข้ึน สถานะทรัพย์ 
ทรัพย ์NPA ก่อนปรับปรุงขาย (ขายตามสภาพ) ข้อดี ไม่มีภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ข้อเสีย สภาพ
ทรัพยท์รุดโทรม โอกาสในการขายเป็นไปไดย้าก  

การศึกษาเปรียบเทียบข้อดี / ข้อเสีย ทรัพย์ใหม่กับทรัพย์มือสองปรับปรุงก่อนขาย สถานะทรัพย์ ทรัพยมื์อ
หน่ึง/ทรัพยใ์หม่  ข้อดี 1. ง่ายต่อการจ าหน่ายทรัพยม์ากข้ึน 2.ทรัพยมี์สภาพใหม่ ลูกคา้สามารถเขา้อยูไ่ด ้โดยไม่ตอ้ง
น าไปปรับปรุงใหม่ 3. สภาพทรัพยส์วย ทนัสมยั 4. ระยะเวลาเส่ือมสภาพยาวนานกว่า ข้อเสีย 1.ราคาสูง 2.ทรัพยอ์ยู่
ในแถบชานเมือง 3.ระยะเวลาเขา้อยูอ่าศยัอาจใชร้ะยะเวลา 1-2 ปี กว่าจะสร้างเสร็จ 4.วสัดุในการก่อสร้าง สภาพ
บา้นท่ีดูคร้ังแรกกบัโครงการ อาจไม่ไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัไวห้ลงัก่อสร้างแลว้เสร็จ สถานะทรัพย์ ทรัพยมื์อ 
สอง ปรับปรุงก่อนขาย ข้อดี 1.ราคาไม่สูง 2.ไดท้  าเลท่ีตั้ง สภาพคล่องสูง 3.ผูซ้ื้อมีโอกาสในการตดัสินใจเลือก
สภาพแวดลอ้ม และท าเลท่ีตั้ง ข้อเสีย 1.ตน้ทุนปรับปรุงซ่อมแซมสูง 2.ระยะเวลาเส่ือมสภาพสั้นกว่า 3.ไม่แน่ใจใน
คุณภาพทรัพย ์
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผล จากการศึกษาเร่ือง ความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงทรัพย ์NPA ก่อนขาย โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไปของทรัพย ์NPA ของธนาคาร ความเป็นไปไดท้างการตลาดและทางการเงิน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจโอกาส
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโดยการน าทรัพย ์NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย เป็นขอ้มูลน าเสนอต่อผูบ้ริหารในการ
ด าเนินงานและการใชต้้นทุนในการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพ่ือ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานทั้งในเชิงรุกและรับให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบนัและอนาคต  

ส่วนที่ 1 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารและลูกคา้ท่ีมาซ้ือทรัพย ์NPA ธนาคาร จ านวน 15 คน ประกอบไปดว้ย 
ผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ลูกคา้ท่ีมาซ้ือทรัพย ์NPA ธนาคารจ านวน 10 ท่านแบ่งออกเป็น ลูกคา้กลุ่มรายยอ่ย  จ านวน 
4 ท่าน ลูกคา้กลุ่มนกัลงทุน จ านวน 6 ท่าน โดยน าประเด็นส าคญัจากประโยคค าพูดซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชห้า Ideas  น าไปสู่แนวคิดของ 
Business Model Canvas 

 
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบ Business Model Canvas 

Key 
Partner 
-SCG 
-บุญถาวร 
-ไทวสัดุ 
-Thai Make 
-Home Pro 

Key Activities 
- ติดต่อประสารงาน Pastner ปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพย ์NPA   
- จดัจา้งผูรั้บเหมา               
- ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับปรุง
ทรัพย ์

Value 
Propositions 
- ความครบเคร่ือง
ในเร่ืองการบริการ
สินเช่ือบา้น              
- บา้นท่ีสามารถ
เขา้อยูไ่ดเ้ลย    
-กระบวนการใน
การขอสินเช่ือได้
สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

Customer 
Relationship 
-  Call Center 
- ช่างผูก่้อสร้าง 
- มาตรฐานการ
ก่อสร้าง  

Customer 
Segments 
- ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ
ทรัพยมื์อ 2 
(รายยอ่ย) 
- ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ
ทรัพยส์ าหรับ
การลงทุน  

   
Key Resource 
-ทรัพย ์NPA (ฝ่าย NPA) 
-ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมิน (ฝ่ายประเมิน
ราคาหลกัทรัพย)์ 
-ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานก่อสร้าง 
(ฝ่ายบริหารส านกังานและกิจการสาขา) 
-ฝ่ายจดัหาพสัดุ 

Channels  
- Online 
- Walk In  
- การประมูล 
- นายหนา้  

 

Cost Structure 
-จดัจา้ง Outsource เพ่ือด าเนินการเขา้ปรับปรุงพ้ืนท่ีในแต่
ละหลงั ประมาณ 300,000-500,000 บาท  

Revenue Structure 
-การขายทรัพย ์NPA ภายหลงัการปรับปรุง (ราคาบา้น + 
ปรับปรุง)* 0-10% แลว้แต่ลกัษณะของทรัพย ์  
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการศึกษา จากการสรุปผลการศึกษาดงักล่าวขา้งต้น ไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามา
อภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี คือ การวิเคราะห์พบว่า โครงการน าทรัพย ์NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย เป้าหมายประเดน็หลกั
ของธนาคารต่อการจะท าโครงการดงักล่าว เพ่ือมุ่งแสวงก าไร หรือมุ่งหวงัการลด NPA เพราะส่ิงท่ีกล่าวถึงจะเป็น
ตวัช้ีวดัไดว้่าธนาคารควรด าเนินการหรือไม่อยา่งไร 

กรณีธนาคารน าทรัพย์ NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย มุ่งแสวงหาก าไร  จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ธนาคาร
สามารถด าเนินการได ้เพราะจ านวนทรัพยส่์วนใหญ่ของธนาคารมีอยูก่ระจดักระจายหลายพ้ืนท่ี ท าให้ง่ายต่อการ
พิจารณาเลือกทรัพยน์ ามาปรับปรุงซ่อมแซม สามารถเลือกท าเลท่ีตั้ง และสภาพคล่องสูงได ้อีกทั้งการมุ่งแสวงหา
ก าไรก็สามารถพิจารณาเลือกทรัพยบ์างรายการ 1-5 รายการ มาท าธุรกิจดงักล่าวได ้โดยวิธีการน าทรัพย ์NPA มา
ปรับปรุงก่อนขาย ก็สามารถก าหนดได ้2 วิธี วิธีท่ี 1 น าทรัพย ์NPA มาปรับปรุงก่อนขาย และท าการตลาด การ
ส่งเสริมการขาย หลงัจากมีการปรับปรุงกก่อนขายแลว้เสร็จ วิธีท่ี 2 น าเสนอผูซ้ื้อท่ีสนใจจะซ้ือบา้นมือสองของ
ธนาคาร โดยการแนะน าการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยน์อกเหนือจากราคาท่ีขายตามปกติ บวกราคาท่ีธนาคารจะ
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ ถา้ลูกคา้สนใจทางธนาคารก็ก็จะท าสญัญาด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป  

กรณีธนาคารน าทรัพย์ NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย เพ่ือมุ่งหวงัการลด NPA ลง จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 
ธนาคารไม่ควรท่ีจะด าเนินการโครงการดงักล่าว เพราะเป้าหมายการลด NPA คือการลดจ านวนทรัพย ์NPA จ านวน
มากให้ลดลง ประกอบกบัทรัพย ์NPA ท่ีธนาคารถือครองอยูใ่นปัจจุบนัท่ียงัไม่สามารถจ าหน่ายไดจ้ะเป็นทรัพยท่ี์
ถือครองเกิน 5 ปีข้ึนไป ท าเลท่ีตั้งของทรัพยไ์ม่มีสภาพคล่อง ซ่ึงเม่ือพิจารณาประเดน็ดงักล่าวของโครงการจะเห็น
ไดว้่า ถา้ธนาคารน าทรัพยท่ี์ถือครองเกิน 5 ปี ข้ึนไปมาท าการปรับปรุงก่อนขาย จะท าให้ธนาคารตอ้งแบกรับภาระ
ของตน้ทุนท่ีสูงข้ึนของตน้ทุนในการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายในการดูแลล ารุงรักษาหลงัปรับปรุงทรัพย ์

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
ข้อจ ากัดของศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากการเกิดภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 ท าให้การเก็บขอ้มูล 

โดยเฉพาะการสมัภาษณ์ของลูกคา้ มีผลกระทบอยูบ่า้ง ส่งผลให้การเก็บขอ้มูลจะมีความล าบากมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
กรณีธนาคารด าเนินการน าทรัพย์ NPA มาปรับปรุงเพ่ือขาย 1. ต้องมีทีมงานบุคลากรท่ีมีความช านาญใน

การศึกษาวิเคราะห์เป็นพิเศษ เพ่ือการพิจารณากลัน่กรองคดัเลือกทรัพย ์NPA ท่ีจะน ามาปรับปรุงเพ่ือขายอย่างมี
คุณภาพ มาตรฐานในการด าเนินการ 2. ตอ้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเป็นแม่งานโดยตรง มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ 3. ธนาคารควรท าการวิจยัทางการตลาดดา้นน้ีโดยตรงก่อน เพ่ือประเมินผลความตอ้งการของตลาด
ว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมถึงความเช่ือมั่นของลูกค้าต่อองค์กร และกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการว่าอยู่ในระดบั
ความสามารถในการซ้ือทรัพยใ์นราคาเท่าใด ตลาดท าเลท่ีตั้งทรัพยสิ์น เป็นตน้ 4. ควรก าหนดมาตรการความเส่ียง
ดา้นการดูแลทรัพยสิ์นท่ีไดท้  าการปรับปรุงแลว้อยา่งเขม้งวด มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายได ้ในกรณีทรัพย์
ถูกบุกรุก ทรัพยถ์ูกโจรกรรม ทรัพยถ์ูกท าลาย ฯลฯ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว ไดเ้กิดปัญหาข้ึนกบับริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (บสก.) BAM แลว้ เม่ือทางบริษทัไดน้ าทรัพยป์รับปรึงก่อนขายเสร็จ ช่วงระหว่างรอการขาย
ทรัพยก์ลบัถูกโจรกรรม ถูกท าลาย ฯลฯ ซ่ึงท าให้ทางบริษทัฯ ตอ้งยกเลิกแผนการขายจากวิธีเดิมท่ีปรับปรุงก่อน
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ขาย เป็นวิธีการขายทรัพยแ์บบปรับปรุงเม่ือลูกคา้สนใจซ้ือทรัพย ์และตอ้งการให้ทางบริษทัท าการปรับปรุงให้ ทาง
บริษทัฯ จะยื่นขอ้เสนอพร้อมราคารวมรับปรุงให้กบัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

ทั้งน้ี หากธนาคารมีความประสงคจ์ะด าเนินการน าทรัพย ์NPA มาปรับปรุงก่อนขาย ควรท่ีจะตอ้งเพ่ิมในส่วนของฝ่าย/ 
หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบโดยตรง และเพ่ิมอตัราก าลงั บุคลากร เพ่ือรองรับโครงการดงักล่าว 
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THE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
ACTIVITIES AFFECTING LOYALTY TO THE GOVERNMENT HOUSING 

BANK CASE STUDY IN THE EASTERN REGION 
 

ลภาวรรณ  บุญบุตร1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 

Lapawan Boonbutra and Suthawan Chirapan Sato 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากการรับรู้
ของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ในภาคตะวนัออก โดยผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม จ านวน 385 คน และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี ไดแ้ก่ ค่า t-test F-test และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ (LSD) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ความแตกต่างของอายแุละสถานภาพมีความจงรักภักดีท่ี
แตกต่างกนั ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อความจงรักภกัดีในทิศทางบวก และดา้นกีฬาส่งผลต่อความจงรักภกัดีในทิศทางลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นการศึกษา และดา้นส่งเสริมสถาบนัพระมหากษตัริย/์ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือธนาคารสามารถน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการก าหนด
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือประยุกต์และปรับใช้ให้เขา้กบักิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร และธนาคารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมท่ีเขา้ถึงและสามารถขยายกลุ่มลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมรับผิดชอบต่อสังคม, ควำมจงรักภักดี, ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
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Abstract 
This research study aimed to study the image factors of CSR activities from customer perceptions affecting loyalty 
to the Government Housing Bank in the eastern region. The researchers collected data from a questionnaire of 385 
subjects and used the analysis of variance (ANOVA) to test the relationship between the demographic data that  
affecting loyalty. Including t-test, F-test and the Fisher’s Least Significant Difference (LSD) and multiple 
regression analysis to test the relationship between corporate social responsibility perceptions and loyalty to the 
Government Housing Bank. 
The study found that most of the respondents in different demographic data. There is some information: Different 
age and status, There are different types and affecting different loyalty. Gender, education level and Income, There 
are different types and affecting the loyalty is no different at 0.05 level statistically significant and the perceived 
factor of corporate social responsibility activities. it was found that social and environmental had a statistically 
significant positive effect on loyalty and sports had a statistically significant negative effect on loyalty at 0.05 
level. for housing, education and support of the monarchy / religion / arts and culture There was no significant 
effect on the loyalty of the Government Housing Bank at 0.05 level. from the results of this study, business 
operators or, the bank can use the results of the study as a basis and as a guideline in defining corporate social 
responsibility activities to be more effective or to apply and adapt to the corporate social responsibility activities 
and the bank can use the information to create social responsibility activities that reach and expand customer 
groups for more efficiency. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Loyalty, Government Housing Bank 
 

1. บทน า 
 

เป้าหมายในการปฏิบติังานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ใช่การมุ่งเพ่ิมยอดขายและลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมก าไร
เท่านั้น แต่เป้าหมายในการด าเนินงานคือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ผูบ้ริหารจึง
จ าเป็นตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรมในระดบัต่างๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จดัตั้งข้ึนมาเพ่ือ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามอตัภาพ และเป็นสถาบนัการเงินท่ีให้โอกาสประชาชนได้
เข้าถึงแหล่งการเงิน และ ช่วงปี 2560 – 2562 ท่ีผ่านมาธนาคาร ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง 5 ด้าน (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ , 2562) ได้แก่ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้านส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษตัริย/์ศาสนา/ศิลปวฒันธรรมและดา้นกีฬา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เน้น 5 ดา้นในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องคก์รมีระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดบัท่ีดี จากคะแนน Composite Rating โดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลค่า
คะแนนเก่ียวกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรด้านความน่าเช่ือถือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยู่ใน
ระดบัพอใช ้และเป้าหมายของธนาคารในปี 2563 – 2564 อยู่ในระดบัพอใช ้ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2562) และ
ฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคมของธนาคารมีการจดัประกวดความคิดกิจกรรม CSR เป็นประจ าทุกปีกบัพนกังาน แต่ยงัไม่มี
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ดา้นความเห็นในมุมมองของลูกค้าเพ่ือดูพฤติกรรมของลูกคา้ในการรับรู้และแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ดงันั้น
การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีจะช่วยให้
เขา้ใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึนและเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมเพ่ือสงัคมต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบัความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ธนาคารท่ีจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมท่ีเขา้ถึงและสามารถขยายกลุ่มลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ หรือธนาคารสามารถน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็น

แนวทางในการก าหนดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.  เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ หรือธนาคารน าผลการศึกษามาประยุกต์และปรับใชใ้ห้เขา้กบักิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
4.  เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจก าหนดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

กานดา  จนัทร์แย้ม (2543) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ 
1. ผูรั้บรู้ ในดา้นความสนใจ บุคคลท่ีมีความตั้งใจจะมีความพยายามท่ีจะรับรู้ ท าให้มีความแม่นย  าในการรับรู้ 

ในดา้นทศันคติเป็นส่ิงท่ีบิดเบือนการรับรู้ได ้หากบุคคลมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อบุคคลอ่ืนก็มกัมีการรับรู้ท่ีบิดเบือนไป
จากความเป็นจริง ในดา้นอาย ุผูท่ี้มีความอาวุโสมกัจะมีประสบการณ์มากกว่าเดก็ สามารถแจกแจงวิเคราะห์ขอ้มูล
การรับรู้ไดม้ากกว่า 

2.  ผูถู้กรับรู้ ในดา้นการแสดงออกต่อสายตาบุคคลอ่ืนท าให้ผูรั้บรู้ไดท้  าความเขา้ใจและรู้จกั โดยในช่วงรู้จกั
กนัคร้ังแรกมกัจะมีการปิดบงัซ่อนเร้นท าให้รู้จกักบัพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงไดน้้อย ในดา้นความผูกพนั หากผูถู้กรับรู้
ผกูพนักบัส่ิงใดเป็นพิเศษจะแสดงพฤติกรรมออกมาจนเป็นลกัษณะนิสยัประจ าตวัท าให้ผูรั้บรู้เขา้ใจไดง่้าย  

3. ส่ิงเร้าท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพ เช่น กลุ่มคน สถานท่ี บรรยากาศ เคร่ืองมือต่างๆ ประเพณี 
กฎระเบียบ อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ให้ชดัเจนหรือคลาดเคล่ือนได ้ส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ จะส่งผลต่อการแปลความ 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูถู้กรับรู้และผูรั้บรู้ ความใกลชิ้ดจะท าให้เป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้มได้ แต่ก็อาจ
คลาดเคล่ือนไดเ้น่ืองจากผูรั้บรู้มกัจะน าอคติจากประสบการณ์ในอดีตมาแปลความหมายในส่ิงท่ีตนเองรับรู้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2562) มีกิจกรรมต่าง 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ โครงการสร้าง/ซ่อมท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายท่ีุยากไร้หรือผูพิ้การท่ียากไร้  
2. ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ โครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 4 ภาค รวม 4 แห่ง โครงการยกระดบั

คุณภาพการศึกษา (พฒันาครู) และโครงการ ธอส. สร้างรอยยิ้ม  
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3. ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการหน่ึงอาชีพหน่ึงชุมชนเพ่ือความย ัง่ยืน โครงการธอส. โรงเรียน
การเงิน โครงการให้ความรู้ดา้นการออมและการท าบญัชีครัวเรือน โครงการ Payment Gateway โครงการบา้นรักษ์
โลก กิจกรรม ธอส. ร่วมใจช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัน ้าท่วม  

4. ดา้นส่งเสริมสถาบนัพระมหากษตัริย/์ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ โครงการว่ิง “เกา้ลา้นกา้ว ให้ชีวิต” ใน
พระอุปถมัภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมบริจาค
โลหิต เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมถวายผา้พระกฐิน
พระราชทาน  

5. ดา้นกีฬา ไดแ้ก่ โครงการสนบัสนุนกีฬาเทควนัโด โครงการสนบัสนุนกีฬายกน ้ าหนกั  โครงการเดิน-ว่ิง 
“GHB RUN for Home”  

Hoy & Rees (1974) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบเก่ียวกบัความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์รนั้นมี 3 องคป์ระกอบ  
1. ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออก เป็นการตอบสนองพฤติกรรมบางอย่างท่ีแปล

ออกมาจากทศันคติ ซ่ึงถา้มีทศันคติทางบวกก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นทางบวกออกมา แต่ถา้มีทศันคติทางลบก็จะ
แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีออกมา แต่การเปล่ียนทศันคตินั้นสามารถท าไดโ้ดยตอ้งอาศยัการรับรู้ดว้ย  

2. ด้านความรู้สึก (Affective) หมายถึง ความรู้สึกท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงหน่ึง เป็นอารมณ์และมี
ทศันคติต่อส่ิงหน่ึง เช่น ความรักในองคก์ร ความพึงพอพอใจงาน ความพึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3. ดา้นการรับรู้ (Cognitive) หมายถึง เม่ือมีสถานการณ์อย่างหน่ึงท าให้บุคคลนั้นมีความเช่ือต่อส่ิงหน่ึง โดย
ผา่นอิทธิพลจากการกระท า มีส่ิงเร้าและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดความไวว้างใจ เช่ือใจ เช่ือถือ และเช่ือมัน่ 

ภูติณัฐ  สุภาพร (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของผูท่ี้พกัอาศยัในบริเวณต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมท่ีมีต่อบริษทั แสงโสม 
จ ากดั เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทั ปัจจยัท่ีใช้
ในการศึกษาคือขอ้มูลส่วนบุคคล การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และความจงรักภกัดี โดยใช้
แบบสอบถามกบัประชากรท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวนตวัอย่าง 
400 คน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA F-test LSD และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลและการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อความจงรักภกัดีของประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงบริษทั แสงโสม จ ากดั และการรับรู้
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมตามนโยบาย
โดยสนบัสนุนดา้นวฒันธรรม เช่น การจดัประเพณีลอยกระทง เป็นตน้ 

ปวณีา  สินขาว (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัไทยน ้าทิพย ์
จ ากดั จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั และศึกษาภาพลกัษณ์
ขององคก์ร ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคือขอ้มูลส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อสงัคม และภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดย
ใชแ้บบสอบถามกบัประชาชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี มีภูมิล าเนาหรือท างานในเขตจงัหวดั จ านวนตวัอยา่ง 400 
คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA F-test และค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน จากการศึกษาพบว่าความรับผิดชอบต่อสงัคมส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รของบริษทั 
ไทยน ้ าทิพย ์จ ากดั และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัใน
ระดบัมาก ในด้านผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพ ด้านชุมชนและสังคมให้ความส าคญักบัการส่งเสริมให้
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เยาวชนเล่นกีฬาโคก้คพั ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ความส าคญักบัโครงการรีไซเคิลเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสีเขียว ทั้งในด้าน
ชุมชนและสงัคมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
 
 กรอบแนวคดิ 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีใช้บริการกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น
สินเช่ือ การเงิน หรืออิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคารในภาคตะวนัออก จ านวนประชากรค านวณมาจากสูตร W.G. 
Cochran (1977) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คิดเป็นจ านวนประชากรจ านวน 384 คน ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวก
ของผูวิ้จยัไดจ้ านวนตวัอย่างทั้งหมด 385 คน กระจายเก็บในสาขาภาคตะวนัออกทั้งหมด 23 สาขา (7 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว) โดยให้พนักงานสินเช่ือและการเงินแจก
แบบสอบถามออนไลน์ให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการในวนัจันทร์-ศุกร์ วนัท่ี 8-17 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามเวลาท าการ 
08.30-15.30 น. 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากลูกคา้ และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากผูท่ี้ไดท้  าการวิจยัมาแลว้ รวบรวมจากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยั
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. เลือกประชากรท่ีตอ้งการศึกษาและก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตรงตามปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา 
2. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดูผลการศึกษาท่ีได ้กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา แบบสอบถาม  
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3. น าแบบสอบถามท าการประเมินคุณภาพความตรงเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
ครบถว้น และครอบคลุมเน้ือหา เม่ือไดค้  าแนะน าก็น ามาแก้ไขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียง จากค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาร์ค มีค่าระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

4. ใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ 385 ชุด  
การวเิคราะห์ข้อมูล ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั SPSS โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์จากค่าจ านวนและค่าร้อยละ เพ่ือบรรยายขอ้มูล

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอ้มูลการรับรู้
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและความจงรักภกัดีต่อธนาคาร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อธนาคาร ไดแ้ก่ ค่า t-test F-test และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (LSD) และวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อธนาคาร 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 385 ชุด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดบัการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคาร และเป็น
ลูกคา้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์มาเป็นเวลา 1 – 5 ปี 

ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารในภาพรวมมีระดบัการรับรู้ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.10) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่งเสริมสถาบนั
พระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านการศึกษา กิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารจ าแนกเป็นแต่ละดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นท่ีอยูอ่าศยัมีการรับรู้
ในระดบัมากเก่ียวกบัโครงการสร้าง/ซ่อมท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายท่ีุยากไร้หรือผูพิ้การท่ียากไร้ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.94) ด้านการศึกษามีการรับรู้ในระดบัมากเก่ียวกับโครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถ่ินทุรกันดาร 4 ภาค 
(ค่าเฉล่ีย = 3.84) ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมีการรับรู้ในระดบัมากเก่ียวกบัโครงการ Payment Gateway (เคร่ืองรับ
ช าระหน้ีเงินกู้ และ Mobile GHB All ลดปัญหาในการเสียเวลาเขา้คิวใชบ้ริการ) (ค่าเฉล่ีย = 4.25) ด้านส่งเสริม
สถาบนัพระมหากษตัริย์/ศาสนา/ศิลปวฒันธรรมมีการรับรู้ในระดบัมากเก่ียวกับกิจกรรมบริจาคโลหิต (แก่
สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลอ่ืนๆ) (ค่าเฉล่ีย = 4.17) และดา้นกีฬามีการรับรู้ในระดบัมากเก่ียวกบัโครงการเดิน-
ว่ิง “GHB RUN for Home” (น าเงินบริจาคไปสร้าง/ซ่อมท่ีอยูอ่าศยัผูสู้งอายท่ีุยากไร้หรือผูพิ้การ) (ค่าเฉล่ีย = 4.07) 
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ข้อมูลความคดิเห็นเกี่ยวกับความจงรักภกัดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นท่ีแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อธนาคารในภาพรวมมีความคิดเห็นเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.86 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นทศันคติ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นพฤติกรรม ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักดีต่อธนาคาร จ าแนกเป็นแต่ละดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่าง
มีความคิดเห็นเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมมีความคิดเห็นในระดบัมากเก่ียวกบัหากมีโอกาสท่านจะ
แนะน าให้คนรู้จกัและใชบ้ริการกบัธนาคาร (ค่าเฉล่ีย = 4.37) และดา้นทศันคติมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด
เก่ียวกบัเม่ือท่านนึกถึงสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่านจะนึกถึงผลิตภณัฑข์องธนาคาร (ค่าเฉล่ีย = 4.56) 

การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที่ 1  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดท่ี้ 
แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีแตกต่างกนั ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ไดแ้ก่ t-test และ F-test  
 

ตารางที่  1 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อธนาคารจ าแนกตามข้อมูล
ประชากรศาสตร์ 

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ t F Sig. 

1) เพศ  ชาย/หญิง -0.714 - 0.475 

2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 4.208 0.002* 

3) ระดบัการศึกษา  ระหว่างกลุ่ม - 0.857 0.510 

4) สถานภาพ  ระหว่างกลุ่ม - 4.807 0.009* 

5) รายได ้ ระหว่างกลุ่ม - 1.437 0.232 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั* (Sig. = 

0.475) 
อายท่ีุแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีแตกต่างกนั* (Sig. = 0.002) 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั* (Sig. = 0.510) 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีแตกต่างกนั* (Sig. = 0.009) 
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั* (Sig. = 0.232) 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานที่ 2 จากตารางท่ี 2 การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม สามารถ
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อธิบายไดว้่าปัจจยัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมส่งผลต่อความจงรักภกัดีของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ นอกจากน้ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่า = 0.453 สามารถอธิบายไดว้่าปัจจยัการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมส่งผลต่อความจงรักภกัดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อธิบายความ
ผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 45.30 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) และผลลพัธ์ค่า Sig. ในแต่ละ
ดา้นพบว่าดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มส่งผลในทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดี (Beta = 0.601) และดา้นกีฬา (Beta = 
0.284) ส่งผลในทิศทางลบต่อความจงรักภกัดี ส่วนด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านการศึกษา และด้านส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษตัริย/์ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม ไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของธนาคารท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างตวัแปรการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมกบั
ความจงรักภกัดีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจยั B Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Std. Error Beta 

Constant 2.247 0.122  18.395 0.000 

1) ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 0.035 0.042 0.058 0.845 0.399 

2) ดา้นการศึกษา -0.094 0.056 -0.143 -0.169 0.092 

3) ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 0.457 0.068 0.601 6.669 0.000* 

4) ด้านส่ง เสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ /

ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม 

-0.081 0.066 -0.113 -1.232 0.219 

5) ดา้นกีฬา -0.194 0.053 0.284 3.650 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากการสรุปผลการวิจยั มีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีผูวิ้จยัน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นเรียง

จากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมสถาบนัพระมหากษตัริยฯ์ ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกีฬา ดา้น
ท่ีอยู่อาศยั และดา้นการศึกษา ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเพราะธนาคารไดมี้การจดักิจกรรมมากข้ึน และลูกคา้ไดรั้บรู้ถึง
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงเป็นการสร้างความมัน่ใจและน่าเช่ือถือให้กบัธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของงานวิจยัของปวีณา  สินขาว (2556) ศึกษาเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ
บริษทัไทยน ้ าทิพย ์จ ากดั จงัหวดัปทุมธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
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ภาพลักษณ์ของบริษัทในระดับมาก ในด้านผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพ ด้านชุมชนและสังคมให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาโคก้คพั ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ความส าคญักบัโครงการรีไซเคิลเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มสีเขียว 

2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรมตามล าดบั 
อาจเพราะธนาคารไดมี้การพฒันาการบริการท่ีทนัสมยัข้ึน รวดเร็ว มีการประชาสมัพนัธ์ทางช่องทางต่างๆ เพ่ิมมาก
ข้ึนส่งผลให้ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อธนาคาร และในดา้นพฤติกรรมลูกคา้มีความคิดเห็นในระดบัมากเก่ียวกบัการ
แนะน าให้คนรู้จักและมาใช้บริการกับธนาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกานดา  ศรีจันทร์ (2557) ศึกษา
เก่ียวกบัแรงจูงใจและวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานบริษทั เคอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความจงรักภกัดีในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ให้ความส าคญักบัการ
กล่าวช่ืนชมบริษทัต่อหนา้บุคคลอ่ืน  

3. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายแุละสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีท่ีแตกต่างกนั อาจเพราะอายุ
ท าให้ประสบการณ์ของบุคคลแตกต่างกนั และสถานภาพอาจมีตวัช่วยตดัสินใจเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นส่ิงเร้าท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมและความสัมพนัธ์ใกล้ชิดท่ีผูใ้กล้ชิดอาจน าอคติจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมาท าให้
แตกต่างกนั ตามแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ของกานดา  จนัทร์แยม้ (2543) 

4. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีไม่แตกต่างกัน 
อาจเพราะธนาคารมีการบริการให้กบัลูกคา้แต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมตลอดไม่ได ้และความจงรักภกัดีเป็นผลมา
จากการไดรั้บบริการและปัจจยัอ่ืนๆ จึงส่งผลให้เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีท่ี
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกานดา  ศรีจนัทร์ (2557) ศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจและวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของพนักงานบริษทั เคอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าเพศและระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานอยา่งไม่แตกต่างกนั  

5. การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในทิศทางบวก อาจเพราะมีความสัมพนัธ์กับภาพลกัษณ์ขององค์กร ในการท า
กิจกรรมต่างๆ ในดา้นของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพ่ือให้ชุมชน
เขม้แข็งและสามารถพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืน มีความส าคญัท่ีจะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร สร้างจิตส านึก
ให้กบัชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวีณา  สินขาว (2556) ศึกษาเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัไทยน ้ าทิพย ์จ ากดั จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งในดา้นชุมชนและสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ เม่ือดูความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากแต่ละองค์กรมีนโยบายในการก าหนดกิจกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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การแสดงออกของความจงรักภกัดีของลกูคา้แตกต่างกนัไป ซ่ึงในการบริหารจดัการของธนาคารในดา้นภาพลกัษณ์
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยูใ่นเกณฑท่ี์ลูกคา้รับรู้มาก แต่จากความเห็นลูกคา้แจง้ว่ายงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี
พอ ดงันั้นธนาคารควรมีการจดัประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงกิจกรรมท่ีธนาคารได้ด าเนินการเพ่ิมข้ึนตาม
ขอ้แนะน าเชิงบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมทศันคติและพฤติกรรมท่ีดีของลูกค้าต่อธนาคารในการแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
1. ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ธนาคารไดมี้การจดักิจกรรมในดา้นน้ีมากท่ีสุด ในการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ให้กับสังคม ตามข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากลูกคา้อยากให้มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้มากข้ึน เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านคลิปวิดีโอ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจผ่านทางออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ การเพ่ิมความทนัสมยั
ของแอพพลิเคชนัเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย การเพ่ิมส่ือเพ่ือให้มีการกระจายทัว่ถึง โดยตอ้งมีการวางแผนในการ
ประชาสัมพนัธ์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดงบประมาณ อาจจะเพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบของ ส่ือทางโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ์ ออนไลน์ หรือกิจกรรมเดินสายตาม
แหล่งชุมชน หากมีการวางแผนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมก็จะช่วยให้ภาพลกัษณ์ของธนาคารดีข้ึนได ้

2. ดา้นกีฬา หากเพ่ิมจ านวนโครงการหรืองบประมาณเก่ียวกบัโครงการเยอะไป อาจท าให้ความจงรักภกัดีนั้น
เท่าเดิมหรือลดลงกว่าเดิม เน่ืองจากเนน้เฉพาะกลุ่มในกิจกรรมธนาคารเน้นไปท่ีการสนบัสนุนกีฬาเทควนัโด และ
ยกน ้ าหนกั ตามนโยบาย 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กีฬา ท าให้เป็นท่ีรับรู้เป็นวงแคบ ดงันั้นธนาคารควรกระจายการประชา
สมัพนัธ์ให้กบัลูกคา้และบุคคลท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัดา้นกีฬา เช่น โครงการเดิน-ว่ิง “GHB RUN 
for Home”  กิจกรรมในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียกบัรับรู้สูงสุด ธนาคารควรกระจายการประชาสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้และ
บุคคลท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นเป็นการกระตุ้นให้ลูกคา้ได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบทางสังคมเพ่ิมข้ึนของ
ธนาคาร เน่ืองจากสามารถน าเงินบริจาคไปสร้าง/ซ่อมท่ีอยูอ่าศยัผูสู้งอายท่ีุยากไร้หรือผูพิ้การจากการจดัโครงการ
ช่วยให้คนไทยมีบา้นตามพนัธกิจของธนาคารเพ่ิมข้ึนดว้ย 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
ผู้ท  าการศึกษาได้ท าการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บแบบสอบถามแบบกระจาย

แบบสอบถามผ่านพนักงานสินเช่ือและพนักงานเงินฝากสาขาต่างๆ ในภาคตะวนัออก ซ่ึงแบบสอบถามเป็น 
Google Forms ผา่นระบบออนไลน์ ท าให้ผูท้  าการศึกษาไม่ไดเ้ป็นผูค้ดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามเอง 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดี ซ่ึงภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมอาจส่งผลต่อปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความผกูพนัต่อ
องคก์ร คุณภาพชีวิต การเขา้ร่วมกิจกรรม การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ช่องทางการรับข่าวสาร เป็นตน้ 

2. ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้เท่านั้นไม่รวมปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี ดงันั้น ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
แรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัทางการตลาด คุณภาพการบริการ เป็นตน้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี 

3. หวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีสามารถสืบเน่ืองไปยงัการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) 
ในเร่ืองของการรับรู้กิจกรรมดา้นต่างๆ กบัลูกคา้อย่างลึกซ้ึง ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความคิดและ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมขององคก์รท่ีดีและทราบถึงความตอ้งการเพ่ิมข้ึน 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2090 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4. ศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี เปรียบเทียบกบัธนาคาร
คู่แข่ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจ 
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พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการของร้านกาแฟ
ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Consumer Behavior and Marketing Factors which Influenced the Decision to 
Choose Coffee Shop of Generation Y in Khon Kaen Municipality 

 

เลิศธิดา บุรัตน์1 และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกลุ2 
Lerttida Burat1 and Sakchai Jarernsiripornkul2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของร้านกาแฟของผูบ้ริโภคกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริโภค 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย จ านวน 400 ราย  ผลการศึกษา พบว่า มากกว่า 50% ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดมากกว่า 3 คร้ังต่อสปัดาห์ ส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. โดย
มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 51-100 บาท เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดเพราะติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม และเพ่ือ
พกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจใช้บริการร้าน
กาแฟสด ไดแ้ก่ คุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภยัของวตัถุดิบ รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืม การติดป้ายบอก
ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ความเพียงพอของท่ีจอดรถ ความสะดวกต่อการเดินทาง ท่ีตั้งร้าน บรรยากาศในร้าน ความ
สะอาดของห้องน ้ า ความเพียงพอต่อการจดัสรรท่ีนัง่ การตกแต่งร้าน ความเด่นชดัของป้ายหน้าร้าน พนกังานท่ีมี
มนุษยสมัพนัธ์ มีมารยาท มีความกระตือรือร้นและเตม็ใจในการให้บริการ มีความสามารถ มีการแต่งกายและบุคลิก
ท่ีดี ขั้นตอนการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เป็นมาตรฐาน สะดวก เขา้ใจง่าย และรวดเร็ว 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ร้ำนกำแฟ เจเนอเรช่ันวำย 
 

Abstract 
This study aimed to study consumer behavior and marketing factors which influenced the decision to choose 
coffee shop of Generation Y in Khon Kaen Municipality. Questionnaire survey was conducted to collect data from 
400 Generation Y consumers. Several tools were deployed to analyze data and eventually propose a business 
model.  The results indicated that more than half of Generation Y would go to coffee shop more than 3 times a 
week. They mostly went on Monday - Friday, during 00.01 - 03.00 pm. and spent 51 - 100 baht per visit. They 
would go to coffee shop because they addicted to the drinks and want to find place for relaxing. Marketing factors 
largely influenced decision of Generation Y to choose a coffee shop included: quality, hygiene and safety of 
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ingredients; aroma and taste of drinks; clear price tag; car parking; ease of travel; store location; in -store 
atmosphere; restroom cleanliness; seating and decoration; shopfront attractiveness; staffs with good interpersonal, 
polite, enthusiasm, competent, well dressed and smart personality; and reliable service with quick and simplified 
process. 
 
Keywords:  Consumer Behavior, Marketing Factors, Coffee Shop, Generation Y 
 

1. บทน า 
 

เคร่ืองด่ืมกาแฟสดและเบเกอร่ีท่ีให้บริการในร้านกาแฟไดรั้บความนิยมเป็นอนัมากในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น เห็นไดจ้ากจ านวนร้านกาแฟท่ีเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก การท่ีร้านกาแฟสดไดรั้บความนิยมมากข้ึน 
เน่ืองมาจากรสชาติของกาแฟสด เคร่ืองด่ืม และเบเกอร่ี รวมทั้งเพ่ือใชร้้านกาแฟสดเป็นแหล่งพบปะสังสรรคก์บั
เพ่ือน (อภิราม ค าสด และสาธิต อดิตโต, 2559) การนัง่ท างานท่ีร้านกาแฟ การถ่ายรูปร้านกาแฟเพ่ือท าเน้ือหา ใน
การส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม) ทวิตเตอร์ หรือบลอ็ก ต่าง ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัมีกลุ่ม
ผูมี้อิทธิพลมากข้ึน รวมทั้งผูเ้ขียนบลอ็ก ผูท่ี้ผลิตส่ือโดยมีช่องยทููปเป็นของตนเอง (Youtuber) และผูมี้ช่ือเสียงเป็น
ท่ีช่ืนชอบจากการโพสต์ขอ้ความลงส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเน้นการให้ขอ้มูลแบบประสบการณ์  หรือบทวิจารณ์ ท่ี
เข้าถึงผูค้นได้ง่าย (บุญยิ่ง คงอาชาภทัร, 2562) ซ่ึงบทวิจารณ์และบรรยากาศจากการเห็นรูปท่ีถ่ายโดยกลุ่มผูมี้
อิทธิพลเหล่าน้ีไปกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ และตดัสินใจไปใชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไดรั้บการกล่าวถึง
บนส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีท าให้การแข่งขนัในร้านกาแฟท่ีเข้ามาใหม่ในจงัหวดัขอนแก่นจะมีการ
ตกแต่งท่ีโดดเด่น และบรรยากาศดี เหมาะสมส าหรับการถ่ายรูปของลูกคา้ จึงท าให้การแข่งขนัของร้านกาแฟใน
จงัหวดัขอนแก่นรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เป็นกลุ่มท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2520-2535 มีอายตุ ั้งแต่ 23-39 ปี ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 20 ลา้นคน 
เม่ือคิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 31 ของประชากรไทยทั้งหมด หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรวยัแรงงานทั้งหมดของประเทศ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562) จากขอ้มูลสะทอ้นให้เห็นว่าประชากรใน
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายดงักล่าวมีขนาดใหญ่และมีความส าคญัในการสร้างโอกาสทางการตลาดของภาคธุรกิจต่าง ๆ  
ในการสร้างรายได ้โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟซ่ึงเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยมของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ชอบลองส่ิงใหม่ ๆ ชอบความแปลกใหม่ ไม่จ าเจ เปล่ียนใจง่าย และชอบเทคโนโลยี หากธุรกิจร้านกาแฟด าเนิน
ธุรกิจท่ีสามารถจูงใจลูกคา้กลุ่มเจเนอเรชัน่วายได ้ยอ่มสามารถดึงดูดให้ลูกคา้กลุ่มเจเนอเรชัน่อ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกนั 

เทศบาลนครขอนแก่นมีร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการหลากหลายรูปแบบ โดยมีจ านวนมากกว่า 100 ร้าน ทั้ง
ร้านกาแฟขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ทั้งท่ีเป็นร้านกาแฟสด และร้านกาแฟโบราณ ซ่ึงแต่ละร้านมีวิธีการ
จูงใจลูกคา้ดว้ยวิธีแตกต่างกนัไป บางร้านเนน้ไปท่ีการตกแต่งร้านให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ บางร้านเนน้ท่ีใชเ้มล็ด
กาแฟพรีเม่ียมคุณภาพสูง คดัแต่เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพเท่านั้น บางร้านก็เน้นขายกาแฟสดควบคู่ไปกับอาหาร 
หรือเบเกอร่ี ซ่ึงร้านกาแฟสดแต่ละร้านก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกนัออกไป เพ่ือดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการท่ี
ร้านมากท่ีสุด ส าหรับผูท่ี้สนใจในการลงทุนเปิดร้านกาแฟสดรายใหม่ เพ่ือให้อยูร่อดในธุรกิจร้านกาแฟ จึงตอ้งมี
การออกแบบธุรกิจร้านกาแฟสดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีมี
สดัส่วนกว่าร้อยละ 50 ของประชากรวยัแรงงานทั้งหมดของประเทศ 
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จึงน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของร้านกาแฟของผูบ้ริโภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือน าไปใช้ประโชน์ในการจัดท ารูปแบบธุรกิจและจดัท า
แผนการตลาดของร้านกาแฟต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

เหมือนจิต จิตสุนทรชยักุล (2561) อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิตรวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใช้สินค้าและบริการอย่างไร ซ่ึงหลกัการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws 1H ท่ีตอ้งพิจารณาในปัจจยัประเด็นหลกั ๆ เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัตลาด เพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบในประเด็นดงัน้ี ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั ซ้ืออะไร ท าไมถึงซ้ือ
หรือไม่ซ้ือ ใครมีอิทธิพลในการซ้ือ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร  

Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน าเสนอส่ิงท่ีสามารถสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าให้กิจการนั้นบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถแข่งขนักบัธุรกิจท่ีเกิดใหม่ในอนาคต
ดว้ย ส่วนประสมการตลาดเป็นตวัแปรการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงไดน้ าเสนอส่วนประสมการตลาดไว ้4 
ดา้น (4P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และต่อมา Lovelock and Patterson 
(2015) กล่าวว่า การบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งและเก็บรักษาไวไ้ด ้จึงไดมี้การน าเคร่ืองมือทางการตลาด
บริการเพ่ิมเติมเขา้มาอีก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นการสร้างลกัษณะทาง
กายภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการอาจไม่มีตวัตนท่ีจบัต้องได้ แต่ผลิตภณัฑ์นั้น ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
กล่าวคือ มีมูลค่า มีประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชไ้ด ้จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ 
คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้นของการบริการ สายการบริการ ไปจนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย 

2) ราคาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในขั้นตอนของการ
ประเมินทางเลือกและตดัสินใจซ้ือ ราคาเปรียบเสมือนตน้ทุนของลูกคา้ ดงันั้น บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจึงควรอยูใ่น
ระดบัท่ีเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลอยา่งมากในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3) สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง 
รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ห้บริการดว้ย 

4) การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือสารกบัตลาดดว้ยวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือการจูงใจให้มีการซ้ือสินคา้และบริการ 
เช่น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

5) บุคลากร ธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากท าหน้าท่ีผลิตการบริการแลว้ ตอ้งท าหนา้ท่ีให้บริการไปพร้อม ๆ 
กนั พนกังานจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ มีความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้แต่ละราย 
และมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

6) กระบวนการให้บริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมีความส าคญัจะตอ้งครอบคลุมถึงนโยบายและ
กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดัการ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการปฏิบติังานแลว้ ธุรกิจบริการยงัตอ้งเน้นการส่ง
มอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ 
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7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ประกอบดว้ย อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัวางส่ิงอ านวยความสะดวก และ
องค์ประกอบท่ีจบัต้องได้ทั้งหมดของการบริการ ลูกค้าจะสามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีทนัทีเม่ือมาใช้บริการท่ี
สถานท่ีให้บริการ 

  

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายสุ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7P’s และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟระดบัพรีเมียมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุการใชบ้ริการร้านกาแฟ เน่ืองจากบรรยากาศดีกว่าร้านอ่ืน ๆ เฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ เพ่ือใชเ้ป็นจุดนดัพบ 
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 100 - 200 บาท ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ไปร้านกาแฟพร้อมกบัเพ่ือนร่วมงานหรือลูกคา้ โดยท าการสั่ง
เคร่ืองด่ืมตามเมนู และสัง่เบเกอร่ี ควบคู่กนัเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 
7 ดา้น พบว่า ปัจจยัทั้งหมดมีผลต่อพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟระดบัพรีเมียมในระดบัมาก คือ 
ปัจจยัเร่ืองจ านวนร้านกาแฟระดบัพรีเมียมท่ีมีจ านวนมาก เร่ืองสิทธิพิเศษเฉพาะของการส่งเสริมการตลาด ระบบ
การท างานท่ีมีความรวดเร็วและไดม้าตรฐาน 

วรรณภา เวียงนนท์ (2560) ศึกษาเร่ืองแนวทางในการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟสดในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟบ่อยท่ีสุด เวลา 12.01 - 14.00 
น. ค่าเฉล่ียการด่ืมกาแฟ 41 -60 บาท วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือด่ืมกาแฟแกง่้วง ใช ้Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจ ช่วงเวลาท่ีใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด คือ 18.01 - 21.00 น มีการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์
ทุกวนัต่อสัปดาห์ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัคะแนนส าคญัมาก ส่วนผลการศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด พบว่า ในเร่ืองการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มี
ระดบัความคิดเห็นว่า เห็นดว้ยทุกขอ้ ส่วนประทบัใจในรสชาติกาแฟจะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัในส่ือสงัคม
ออนไลน์มีความคิดเห็นว่าเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

พิสิษฐ ์สุวรรณแพทย ์และกตญ มหาชนะวงศ ์ สุวรรณแพทย ์ (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลใน
การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดคือ รสชาติของกาแฟในร้าน มีการใชบ้ริการอาทิตย ์ละ 4-5 คร้ัง ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยท่ีสุด 
 

2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของร้านกาแฟ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดงัรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีบริโภคกาแฟ และเบเกอร่ี 

เน่ืองจากกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เป็นกลุ่มท่ีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรวยัแรงงานทั้งหมดของประเทศ  
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอยา่งตามสูตรไม่ทราบประชากรของโค
แครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2559) โดยก าหนดระดบัของความเช่ือมัน่อยูท่ี่ ร้อยละ 95 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง ดงันั้น จึงไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่ม
ตวัอยา่งมากข้ึน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อายุตั้งแต่ 23-39 ปี ท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นผูบ้ริโภคกาแฟสด 
และเบเกอร่ี 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟของผูบ้ริโภค

กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  
- ดา้นราคา  
- ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคลากร  
- ดา้นลกัษณะกายภาพ  
- ดา้นกระบวนการ 

การเลือกใชบ้ริการของ
ร้านกาแฟของผูบ้ริโภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 

พฤติดรรมการใชบ้ริการของร้านกาแฟของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ค าถามเป็น

ปลายปิด มีจ านวนค าถามทั้งหมดจ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค าถามเป็น

ลกัษณะปลายปิด มีจ านวนค าถามทั้งหมดจ านวน 11 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และ

การบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีและการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะ
กายภาพ ดา้นกระบวนการ โดยมีค าถาม 31 ขอ้ ก าหนดระดบัคะแนนความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ค าถามประเภทปลายเปิด 
แบบสอบถามในการศึกษาน้ี มีค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา (α- Coefficient) ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

เท่ากบั 0.76 ดา้นราคา เท่ากบั 0.74 ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.71 ดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 
0.74 ดา้นบุคลากร เท่ากบั 0.83 ดา้นลกัษณะกายภาพ เท่ากบั 0.82 และดา้นกระบวนการ เท่ากบั 0.73 ซ่ึงมากกว่า 0.7 
(Sekaran and Bougie, 2016) จึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัยอมรับไดแ้ละมีความเช่ือถือ 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ผูวิ้จยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านกูเก้ิลฟอร์ม (Google Form) โดยท าการส่งลิงคแ์บบฟอร์มไปยงักลุ่ม
ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ซ่ึงมีค าถามคดักรอง คือ เป็นผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2520-2535 และอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล
นครขอนแก่น เพ่ือท าการตดัเลือกเฉพาะผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผูต้อบ
กรอกแบบสอบถามดว้ยตนเองระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2563 จนไดจ้ านวนขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์
ครบจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
 

3.4 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของร้านกาแฟของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4. ผลการวจิยัและอภปิราย 
4.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.75) มีอาย ุ22 - 27 ปี (ร้อยละ 46.25) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 

57.75) อาชีพธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 43.25) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 32.25) 
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4.2 พฤตกิรรมและความต้องการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภท ชาเขียว ชาเยน็ ชามะนาว ชาด าเย็น  

(ร้อยละ 38.25)   นมสด  (ร้อยละ xx ) ชอ็กโกแลต  (ร้อยละ 34.00) เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดเพราะติดใจ
ในรสชาติเคร่ืองด่ืม (ร้อยละ 72.75) เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ  (ร้อยละ 62.25) โดยเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 3 - 4 คร้ัง
ต่อสัปดาห์  (ร้อยละ 36.75) มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ีเข้าใช้บริการอยู่ท่ี 51 - 100 บาท  (ร้อยละ 58.50) โดยนิยมเข้าใช้
บริการในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์  (ร้อยละ62.50)  ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น.  (ร้อยละ 60.75) ผูต้อบแบบสอบถามท าการ
ตดัสินใจดว้ยตนเองในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ  (ร้อยละ 77.00)  และนิยมบริโภคท่ีร้าน  (ร้อยละ 67.75) โดยไปใช้
บริการแบบ 2 คน (ร้อยละ 56.00)  
 
4.3 ปัจจยัทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟ มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง คุณภาพ ความสะอาด และ
ความปลอดภยัของวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ในเร่ือง ความสวยงามของภาชนะและบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) และ จ าหน่ายเบเกอร่ีภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

2) ปัจจยัดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง การติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ี
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.23) และให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ การ
มีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.83) 

3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ร้านมีบริการ
ท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ความสะดวกต่อการเดินทางของท่ีตั้งร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความง่ายในการหาท่ีตั้ง
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.23) ให้ความส าคญัในระดบัมากในหัวเร่ือง การมีเดลิเวอรี (ค่าเฉล่ีย 3.52) และ ให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางในหวัเร่ือง การมีสาขา (ค่าเฉล่ีย 3.18) 

4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากในเร่ือง การจดัโปรโมชัน่
หรือให้ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.02) การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
และการจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสงัสรรคแ์ละรับรางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

5) ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง การมีมนุษยสัมพนัธ์และ
มารยาทของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.44) ความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
ความสามารถของพนกังานในการชงกาแฟไดต้รงตามความตอ้งการของท่าน เช่น หวานนอ้ย ไม่ใส่น ้าตาล เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) และ พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

6) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง บรรยากาศใน
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.43) ความสะอาดของห้องน ้ า (ค่าเฉล่ีย 4.41) ความเพียงพอต่อการจดัสรรท่ีนัง่ (ค่าเฉล่ีย 4.30) การ
ตกแต่งร้านทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.24) ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั (ค่าเฉล่ีย 4.24) และให้ความส าคญัในระดบัมากในเร่ือง มี
ปลัก๊ส าหรับใชง้านคอมพิวเตอร์ และชาร์ทแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.19) มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ 
Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ ความสวยงามของห้องน ้า (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
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7) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง มีระบบ
ขั้นตอนการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน สะดวก เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.31) ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) และ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสัง่ซ้ือและรับสินคา้ บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.26)  
 

4.3 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
พบว่า เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดเพราะติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ โดยเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการอยูท่ี่ 51 - 100 บาท โดยนิยมเขา้ใชบ้ริการใน วนั
จนัทร์ - วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามท าการตดัสินใจดว้ยตนเองในการเขา้ใชบ้ริการ และ
นิยมบริโภคท่ีร้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณภา เวียงนนท ์(2560) พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟ
บ่อยท่ีสุด ในช่วงเวลา 12.01 - 14.00 น ค่าเฉล่ียการด่ืมกาแฟ 41 -60 บาท และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิสิษฐ ์สุวรรณ
แพทย ์และกตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย ์(2561) ท่ีพบว่า เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คือ รสชาติ
ของกาแฟในร้าน โดยมีการใชบ้ริการอาทิตย ์ละ 4-5 คร้ัง   

จากผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดและเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น น ามาอภิปรายผลการศึกษารายดา้น ดงัน้ี  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภยัของวตัถดิุบ 
รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ และให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสวยงามของภาชนะและบรรจุภณัฑ์ 
ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืม และ จ าหน่ายเบเกอร่ีภายในร้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และ
พุฒิธร จิรายุส (2559) พบว่า ปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท ์(2560) พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด 
โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

2) ด้านราคา พบว่า ให้ความส าคัญในระดบัมากท่ีสุดในหัวข้อการติดป้ายบอกราคาสินค้าท่ีชัดเจน และให้
ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และการมีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ์ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายุส (2559) พบว่า ปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ไปใชบ้ริการ
ร้านกาแฟในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท์ (2560) พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านมีบริการท่ีจอดรถเพียงพอ ความ
สะดวกต่อการเดินทางของท่ีตั้งร้าน ความง่ายในการหาท่ีตั้งร้าน ให้ความส าคญัในระดบัมากในหัวขอ้การมีเดลิเวอรี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายสุ (2559) พบว่า ปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้
ไปใชบ้ริการร้านกาแฟในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท์ (2560) พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบักระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกหวัขอ้ ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่หรือให้ส่วนลด 
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก และ การจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสงัสรรคแ์ละรับ
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รางวลั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายสุ (2559) พบว่า ปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีท า
ให้เขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท ์(2560) พบว่า พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคัญกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

5) ดา้นบุคลากร พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกหวัขอ้ ไดแ้ก่ การมีมนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของ
พนกังาน ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจให้บริการของพนกังาน ความสามารถของพนกังานในการชงกาแฟได้
ตรงตามความตอ้งการของท่าน เช่น หวานน้อย ไม่ใส่น ้ าตาล เป็นตน้ และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกาย
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายุส (2559) พบว่า ปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท์ (2560) 
พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบั
ความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

6) ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ บรรยากาศในร้าน สะอาดของ
ห้องน ้ า ความเพียงพอต่อการจดัสรรท่ีนัง่ การตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหน้าร้านเด่นชดั) และให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีปลัก๊ส าหรับใชง้านคอมพิวเตอร์ และชาร์ทแบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ มีหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ และ ความสวยงามของห้องน ้ า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท์ (2560) 
พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบั
ความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 

7) ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกหัวขอ้ ไดแ้ก่ มีระบบขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน สะดวก เขา้ใจง่าย ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน และความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใน
การสัง่ซ้ือและรับสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายสุ (2559) พบว่า ปัจจยัมี
ผลต่อพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟในระดบัมาก โดยปัจจยัรายขอ้ยอ่ยท่ีส่งผลต่อการเขา้ร้านกาแฟพ
รีเมียม คือ ระบบการท างานท่ีมีความรวดเร็วและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรรณภา เวียงนนท์ 
(2560) พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ระดบัความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือในระดบัคะแนนส าคญัมาก 
 

5.  สรุปผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษาสรุปว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภท ชาเขียว / ชาเย็น / ชา
มะนาว ชาด าเยน็ นมสด ช็อกโกแลต เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดเพราะติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
พกัผ่อนหย่อนใจ โดยเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการอยู่ท่ี 51 - 
100 บาท โดยนิยมเข้าใช้บริการใน วนัจันทร์ - วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามท าการ
ตดัสินใจดว้ยตนเองในการเขา้ใชบ้ริการ และนิยมบริโภคท่ีร้าน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
ระดบัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด ไดแ้ก่ คุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภยัของวตัถดิุบ 
รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืม การติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน  ความเพียงพอของท่ีจอดรถ ความสะดวกต่อการ
เดินทาง ท่ีตั้งร้าน บรรยากาศในร้าน ความสะอาดของห้องน ้ า ความเพียงพอต่อการจดัสรรท่ีนัง่ การตกแต่งร้าน 
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ความเด่นชดัของป้ายหน้าร้าน พนักงานท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ มีมารยาท มีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการ
ให้บริการ มีความสามารถ มีการแต่งกายและบุคลิกท่ีดี ขั้นตอนการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เป็นมาตรฐาน สะดวก 
เขา้ใจง่าย และรวดเร็ว 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้านกาแฟควรมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภยัของวตัถุดิบ รสชาติกาแฟ
และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ โดยใช้ภาชนะและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสวยงาม มีความหลากหลายของเคร่ืองด่ืม และ
จ าหน่ายเบเกอร่ีภายในร้าน  

2) ดา้นราคา ร้านกาแฟควรมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าท่ีชดัเจน และมีการตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และ
การมีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ ์ 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านกาแฟควรมีบริการท่ีจอดรถเพียงพอ เลือกท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง 
ความง่ายในการหาท่ีตั้งร้าน และมีการมีเดลิเวอรี  

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้านกาแฟควรมีการจดัโปรโมชัน่หรือให้ส่วนลด การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก และการจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสงัสรรคแ์ละรับรางวลั  

5) ดา้นบุคลากร ร้านกาแฟควรมีพนกังานท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์และมารยาทของพนกังาน ความกระตือรือร้นและ
ความเตม็ใจให้บริการของพนกังาน พนกังานมีความสามารถของในการชงกาแฟไดต้รงตามความตอ้งการของท่าน 
เช่น หวานนอ้ย ไม่ใส่น ้าตาล เป็นตน้ และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม 

 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านกาแฟควรมีบรรยากาศในร้าน สะอาดของห้องน ้า ความเพียงพอต่อการจดัสรร 
ท่ีนั่ง การตกแต่งร้านทันสมัย ป้ายหน้าร้านเด่นชัด มีปลั๊กส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์  และชาร์ทแบตเตอร่ี
โทรศพัทมื์อถือ มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และไวไฟ (WiFi) ไวบ้ริการลูกคา้ และความสวยงามของห้องน ้า  

7) ดา้นกระบวนการให้บริการ ร้านกาแฟควรมีระบบขั้นตอนการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน สะดวก เขา้ใจง่าย 
ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน และความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสัง่ซ้ือและรับสินคา้  

8) การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาโดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบบสอบถามของกลุ่มลูกคา้อ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 

9) การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือ กลุ่มลูกคา้สินเช่ือสวสัดิการของ
ธนาคาร จ านวน 314 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน และจากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และดา้นความง่ายในการใชง้าน 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ส่งผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan  
ทั้ง 4 ดา้น ความมีประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมาย ความพร้อมของระบบ ความเป็นส่วนตวั 
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจ, กำรยอมรับเทคโนโลยี, คุณภำพกำรบริกำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

Abstract 

This research is aims to study the technology acceptance factors and e-service quality factors the affect  
the decision making on using loan service by Tollway Loan project of Government Housing Bank. The research 
is using questionnaires to collect data. The sample group consists of 314 users of Welfare Loan customers of the 
Government Housing Bank. The results showed that most of the respondents were female, aged 31-40 years, were 
employees of private companies. The finding reveals that technology acceptance factors affect the customer’s 
decision to choose loan services through the Tollway Loan project both perceived usefulness and ease of u se. 
Meanwhile quality factors of e-services affect the customer’s decision to choose loan services through the Tollway 
Loan project for 4 dimensions; efficiency, fulfillment, system availability and privacy 
 
Keywords: Decision, Technology Acceptance, E-Service Quality 
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1. บทน า 
 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (องักฤษ: Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สงักดั
กระทรวงการคลงั โดยปัจจุบนักระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496  
ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือทางการเงินให้กบัประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามสมควรแก่อตัภาพ และจดัสรรท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง
ท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนน าเงินไปลงทุนเก่ียวกบัการ
สร้างอาคารและท่ีดินโดยตรงท าหนา้ท่ีเสมือนส่ือกลางในการน าเงินไปใชป้ระโยชน์ในกิจการเคหะ  
 

 
 

รูปที ่1 จ านวนลูกคา้สวสัดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2562 
 

จากขอ้มูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าแนวโน้มของจ านวนลูกคา้สวสัดิการมีเพ่ิมข้ึนในทุกๆปีมาโดย
ตลอด แต่เม่ือปี 2562 นั้นมีจ านวนลูกค้าสวสัดิการลดลง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีนโยบายในการจัดท า
โครงการ Tollway Loan ข้ึนมาเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจของธนาคารส าหรับกลุ่มลูกคา้
สวสัดิการ ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีลูกคา้ตอ้งเขา้มาติดต่อสาขาดว้ยตนเอง เตรียมเอกสารจ านวนมาก และทราบผล
อนุมติัชา้กว่า เน่ืองจากการยื่นกูผ้า่นระบบ Tollway Loan สามารถยื่นกูผ้า่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดท้นัที ช่วยให้
มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้สินเช่ือสวสัดิการให้มีจ านวนเพ่ิม
มากข้ึน ตลอดจนถึงการรักษาฐานลูกคา้สวสัดิการเดิมให้คงอยูแ่ละสร้างความเช่ือมัน่ในคุณค่าของการให้บริการ
ด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนไป  ซ่ึงจะส่งผลให้รายไดแ้ละผลก าไรในอนาคตของธนาคาร
เพ่ิมข้ึนได ้ 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือน ามา
เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาปรับปรุงโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือท าให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan มาก
ยิ่งข้ึน และช่วยในการก าหนดแผนการบริหารงานภายในธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิการยอมรับเทคโนโลย ี
 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) (Davis, 1989) ซ่ึงพฒันามาจาก
ทฤษฏีการตอบสนองอย่างมีเหตุผล(Theory of Reasoned Action: TRA) ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายและ
น ามาใช้เป็นแบบแผนในการตดัสินใจในการพยากรณ์การยอมรับดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยช้ีให้เห็นถึง
สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลโดยให้น ้ าหนกัท่ีสองปัจจยัหลกัคือใน
เร่ืองของความง่ายในการใชง้าน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ โดยไดส้รุปว่าทั้งสองปัจจยัจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใน
การสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีการน ามาใชแ้ละยอมรับในเทคโนโลยี 

1. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อ
ขั้นตอนวิธีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเขา้ใจง่าย สามารถศึกษาวิธีการใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

2. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceive Usefulness: PU ) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใช้
เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้น เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการ
วิเคราะห์และตระหนกัถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก เทคโนโลยีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี
ตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยีนั้นต่อไป 

 
 

รูปที ่2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM: Technology Acceptance Model) 
 

2.2 แนวคดิคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005) ได้น าหลักของแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
(SERVQUAL) มาประยุกต์ใชใ้หม่เพ่ือให้เข้ากบับริบทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการ
ประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต์ข้ึนใหม่ให้มี 7 องค์ประกอบ และแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรก ได้แก่  
E-S-QUAL เป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้าน (Efficiency) หมายถึง การใชง้านง่ายความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล  
2) ดา้นการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึง ความสามารถในการท างานให้ไดต้ามเป้าหมาย  
3) ดา้นความพร้อมของระบบ (System Availability) หมายถึง การท่ีระบบงานใชง้านมีเสถียรภาพในการใชง้าน 

สามารถตอบสนองการใชง้านไดต้ลอดเวลาท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการใชง้าน 
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4) ดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) หมายถึง ระดบัความปลอดภยัและการปกป้องขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน 
ปัจจัยในการวดัคุณภาพการให้บริการผ่านเว็บไซต์ท่ีพฒันาข้ึนโดย Parasuraman et al. (2005) ในงานวิจัย  

E-S-QUAL ท่ีพฒันามาจากแนวคิด SERVQUAL ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าว ใชพ้ื้นฐานการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
โดยวดัจากประสบการณ์หรือบริการท่ีผูใ้ช้ได้รับจริง เปรียบเทียบกับความคาดหวงัในการใช้บริการ ซ่ึงการ
เปรียบเทียบดงักล่าวน้ีจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ 
 
2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจ  
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนโดยเร่ิมจาก
เหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซ้ือสินคา้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ ซ่ึงสรุป ขั้นตอนท่ีส าคญั (Kotler & 
Keller 2006, p. 181)  

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการของตนเอง 
ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจ ในขั้นแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่ง

ภายในก่อน เพ่ือน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดไ้ม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพ่ิมจากแหล่งภายนอก 
ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี 

ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะความคุม้ค่ามากท่ีสุดและการเปรียบเทียบหาทางเลือก 
ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีขอ้เสีย หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา มกัใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ 
ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมิน

ผลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
การวิจยัน้ีมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้สินเช่ือสวสัดิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยก าหนด

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 314 คน มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกได ้2 ตวัแปร คือ  
- ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์  
- ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บผลการวิจยั โดยผูวิ้จยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอย่างการสุ่มแบบ

สะดวก โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
1.1. เพศ ใชก้ารวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.2. อาย ุใชก้ารวดัตวัแปรแบบจดัล าดบั (Ordinal Scale) 
1.3. สถานภาพ ใชก้ารวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.4. ระดบัการศึกษา ใชก้ารวดัตวัแปรแบบจดัล าดบั (Ordinal Scale) 
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1.5. อาชีพ ใชก้ารวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ารวดัตวัแปรแบบจดัล าดบั (Ordinal Scale) 
 
2. ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ,ขอ้มูลดา้นคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ,ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านระบบ Tollway Loan ลกัษณะเป็นค าถามในรูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชร้ะดบัความคิดเห็น และมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 = เห็นดว้ย 
คะแนน 3 = เฉยๆ 
คะแนน 2 = ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   

จากนั้นน าแบบทดสอบท่ีไดน้ าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงปริมาณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 1) การค านวณหาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 2) การค านวณหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ กับการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย 
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

4.1 ผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจยักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 314 ตวัอยา่ง พบว่า  
- เพศ : ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 178 ราย ร้อยละ 56.69 เพศชาย 136 ราย ร้อยละ 

43.31      
- อายุ : 31 - 40 ปี 128 ราย ร้อยละ 40.76 อายุ 21 - 30 ปี 98 ราย ร้อยละ 31.22 อายุ 41 - 50 ปี 64 ราย ร้อยละ 

20.38 และอาย ุ51 - 60 ปี  24 ราย ร้อยละ 7.64  
- สถานภาพ : โสด  179 ราย ร้อยละ 57.01 สมรส 127 ราย ร้อยละ 40.45 และหยา่ร้าง  8 ราย ร้อยละ 2.54 
- การศึกษา : ระดบัปริญญาตรี 203 ราย ร้อยละ 64.65 สูงกว่าปริญญาตรี 96 ราย ร้อยละ 30.57 ระดบัมธัยมศึกษา  

13 ราย ร้อยละ 4.14 และระดบัประถมศึกษา 2 ราย ร้อยละ 0.64  
- อาชีพ : พนกังานบริษทัเอกชน  209 ราย ร้อยละ 66.56 พนกังานรัฐวิสาหกิจ  105 ราย ร้อยละ 33.44  
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- ระดบัรายได ้: 30,001-40,000 บาท  95 ราย ร้อยละ 30.25 รายได้ 40,001-50,000 บาท 71 ราย ร้อยละ 22.62 
รายได้ 20,001-30,000 บาท  63 ราย ร้อยละ 20.06 รายได้ 50,001 บาทข้ึนไป  53 ราย ร้อยละ 16.88 และรายได้ 
10,001-20,000 บาท  32 ราย ร้อยละ 10.19  ตามล าดบั ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลย ี
การยอมรับเทคโนโลย ี  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน 4.36 .47 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 4.08 .41 เห็นดว้ย 

รวม 4.22 .44 เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในดา้นความง่ายในการใชง้านในระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.36 ) รองลงมาดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08) 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณภาพการบริการอเิลก็ทรอนิกส์  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ดา้นความมีประสิทธิภาพ 3.71 .60 เห็นดว้ย 
ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 3.79 .64 เห็นดว้ย 

ดา้นความพร้อมของระบบ 3.63 .61 เห็นดว้ย 
ดา้นความเป็นส่วนตวั 3.75 .62 เห็นดว้ย 

รวม 3.72 .62 เห็นด้วย 
 

ปัจจยัคุณภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นการบรรลุเป้าหมายในระดบัเห็น
ดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) รองลงมามีความคิดเห็นดา้นความเป็นส่วนตวัในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75)  
รองลงมามีความคิดเห็นดา้นความมีประสิทธิภาพในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71) รองลงมามีความคิดเห็น
ดา้นความพร้อมของระบบในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ Tollway Loan 
การตดัสินใจ   S.D. ระดับความคดิเห็น 

ในการตดัสินใจยืน่ขอสินเช่ือผา่นระบบ Tollway Loan 
ท่านพิจารณาถึงความสะดวกในการยืน่กู ้

4.14 .74 เห็นดว้ย 

ท่านศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการขอสินเช่ือผา่นระบบ Tollway 
Loan ก่อนท่ีจะตดัสินใจยืน่ขอสินเช่ือ 

3.96 .84 เห็นดว้ย 

ในการตดัสินใจยืน่ขอสินเช่ือผา่นระบบ Tollway Loan 
ท่านพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อภาพรวม 

4.05 .75 เห็นดว้ย 

ท่านคิดท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นตดัสินใจยืน่ขอสินเช่ือผา่น
ระบบ Tollway Loan  

4.09 .74 เห็นดว้ย 

รวม 4.06 .68 เห็นด้วย 
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.109   2.269 0.024 
ความง่ายในการใชง้าน 0.250 0.172 3.213 0.001 
การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.455 0.275 5.127 0.000 

R2 = .109, Adjust R2 = .103, F = 18.961, P-value < 0.05 
 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้าน พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .001 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ผ่านโครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่า
เท่ากบั .172 หมายความว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้านน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก
กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 0.05 
แสดงว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึิงประโยชน์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่าน
โครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั 
.275 หมายความว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.561  2.183 0.030 
ความมีประสิทธิภาพ 0.103 0.090 2.089 0.038 
การบรรลุเป้าหมาย 0.171 0.161 3.296 0.001 
ความพร้อมของระบบ 0.449 0.401 6.838 0.000 
ความเป็นส่วนตวั 0.223 0.203 3.673 0.000 

R2 = .448, Adjust R2 = .441, F = 62.664, P-value < 0.05 
     

ปัจจยัคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความมีประสิทธิภาพพบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .038 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนน
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มาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .090 หมายความว่าปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  

ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการบรรลุเป้าหมายพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .001 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบรรลุเป้าหมายมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .161 หมายความว่าปัจจยัคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบรรลุ
เป้าหมายน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  

ปัจจยัคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความพร้อมของระบบพบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นความพร้อมของระบบ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .401 หมายความว่าปัจจยัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นความพร้อมของ
ระบบเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  

ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความเป็นส่วนตวัพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นความเป็นส่วนตวัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .203 หมายความว่าปัจจยัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นความเป็นส่วนตวัน้ีเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan  
 
4.2 การอภิปรายผล 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือผ่าน
โครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือผ่าน
โครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ
ด้านความง่ายในการใช้งาน โดยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: 
Technology Acceptance Model) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ี ได้แก่ ผลงานวิจัยของ รรัญรร ทองวฒันพร (2561) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลงานวิจยั
ของ สุภาภรณ์ ยิ้มใย (2561) ศึกษาเร่ืองการปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาด 4C มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผลงานวิจยัของ ธญัญ
พทัธ์ สหพงศ์ภสัร์ (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ผ่านโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมาย ความพร้อมของระบบ และความเป็นส่วนตวั ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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สมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นการบรรลุเป้าหมาย โดยผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ Parasuraman, Zeithaml and Malhotra และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ผลงานวิจัยของ อัครเดช ป่ินสุข (2557) ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และผลงานวิจยัของ ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ (2560) ศึกษาเร่ือง
คุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินบนโทรศพัทมื์อถือ  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยคุณภาพบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ทั้ง 2 ปัจจยั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงขอเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 
5.1 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเห็นว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan ดงันั้นจึงควรมุ่งเน้นพฒันา 
ดงัน้ี 

1. ธนาคารควรมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลโครงการ Tollway Loan ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ให้
มากข้ึน เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่รู้จกัระบบ Tollway Loan ไดท้ราบถึงประโยชน์การยื่นกูผ้า่นระบบน้ี  

2. ธนาคารควรพฒันาหรือปรับปรุงระบบ Tollway Loan เช่น ให้มีการรองรับการใชง้านไดทุ้กอุปกรณ์ มีความ
สะดวกในการเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี ตลอดเวลา  

3. ธนาคารควรมีการดูแลรักษาระบบ ให้มีความพร้อมในการใชง้านตลอดเวลา เพ่ือให้บริการสินเช่ือผา่นระบบ 
Tollway Loan ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพต่อเน่ืองไม่ลม้เหลวในขณะขอสินเช่ือ  

4. ธนาคารควรใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานสูงในดา้นเทคโนโลยี เพ่ือป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบของธนาคารมีการรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานสูง ข้อมูลยงัคง
ปลอดภยั  
 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ Tollway Loan 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีเฉพาะกลุ่มลูกค้าสวสัดิการในจ.กรุงเทพมหานคร และมีเพียง
พนกังานรัฐวิสาหกิจ,พนกังานเอกชนเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ Tollway Loan น้ี จึงท าให้มีขอบเขตการศึกษาแคบ
ลง ผูวิ้จัยเลือกเก็บแบบสอบถามโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างค านึงถึงสัดส่วนของประชากร (Quota Sampling) 
จ านวน 314 ราย โดยแบ่งตามประเภทสวสัดิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเน่ืองจากมีการระบาดของเช้ือ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้การเก็บขอ้มูลนั้นไม่สามารถสมัภาษณ์ลูกคา้เพ่ือเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
แบบเจาะลึกได ้จึงตอ้งปรับแบบสอบถามให้อยูใ่นรูปแบบออนไลน์ งานวิจยัคร้ังน้ีจึงใชวิ้ธีศึกษาเชิงปริมาณ ท าให้
ไม่สามารถปรับงานวิจยัมาใชวิ้ธีเชิงผสมผสานได ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. เน่ืองจากโครงการ Tollway Loan จะมีการขยายกลุ่มลูกค้าสินเช่ือสวสัดิการท่ีอยู่ในต่างจังหวดั ควรเพ่ิม
ขอบเขตในการท าการวิจยัเพ่ือให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน 

2. ควรศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะสามารถรับฟังและ
วิเคราะห์ความตอ้งการไดโ้ดยตรงและสามารถน าผลไปพฒันาปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

3. ควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือผ่านโครงการ 
Tollway Loan เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C เป็นตน้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือผา่นโครงการ Tollway Loan ไดม้ากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ  
ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี  

The Study of Consumer Behavior and Marketing Mix Factors in Decision to 
Use Coin-Operated Laundry Service of Ottori Wash and Dry, Soi Saraburi 

Hospital Branch 
 

วนพร คงเมือง1 และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ2 
Wanaporn Khongmuang 1 and Bussagorn Leejoeiwara2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการ ร้าน
ซักผา้หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัลูกคา้ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการซกัและอบแห้ง  โดยมาใช้
บริการในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 คร้ัง/สัปดาห์ และมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
ร้านซกัผา้หยอดเหรียญ 100 - 200 บาท/สปัดาห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านซัก
ผา้หยอดเหรียญ พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัระดบัมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีหวัขอ้ปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองซักผา้มีหลายขนาดให้เลือกตาม
ความเหมาะสมของจ านวนผา้ โดยมีทั้งเคร่ืองซกัและเคร่ืองอบให้บริการ เคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพ สามารถท า
ความสะอาดผา้ไดดี้ ไม่มีกล่ินอบั และบริษทัมีความน่าเช่ือถือในมาตรฐานของเคร่ืองซกัอบและการบริการ  
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, ร้ำนซักผ้ำหยอดเหรียญ 
 

Abstract 
This research aimed to study the behavior and the marketing mix factors (7Ps) in the decision to use coin-operated 
laundry service of Otteri Wash and Dry brand, Soi Saraburi Hospital Branch, Saraburi. The questionnaire was 
used to collect data from a sample of 400 customers.  The results found that the most of customers use the service 
of washing and drying, by coming to use the service after 05.00 pm., the frequency of use was 2 times / week, and 
paid 100 - 200 baht per week. The marketing mix factors in the decision to use the laundry service were found 
that respondents had high level of importance in all aspects include product and service, price, place, promotion, 
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process, people, and physical evidence. Majority of respondents gave the highest level of importance to factors 
include washing machines are available in different sizes to suit the amount of laundry, having both washing 
machines and dryers available, efficient machines, ability to clean cloth well, no musty smell, and the company 
has the reliable washing machine and service standards. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix Factor, Coin-operated Laundry Service 
 

1. บทน า 

 
จากขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ประชากรมีรายได ้เฉล่ียต่อหวั 127,876 บาท

ต่อปี (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562) มีการขยายตวัของชุมชนเมืองอย่างต่อเน่ืองท าให้สถานท่ีอยู่อาศยัในเมือง
ใหญ่มีความแออดัมากข้ึน พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยัจ ากดั จึงมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนของตึกสูง คอนโดมิเนียม แมนชัน่ 
อพาร์ทเมน้ท์ ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2563 มีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนถึง ร้อยละ 41.7 มีการแข่งขนั และมีความเร่งรีบ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเวลาส่วนมากในชีวิตประจ าวนัใชท้  างานเพ่ือหาเงินในการใชจ่้าย ท าให้มีเวลาในเร่ืองส่วนตวั
ค่อนขา้งจ ากดั เช่น เวลาในการซกัท าความสะอาดเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม การจดัเตรียมอาหาร การดูแลครอบครัว การ
ซ้ือหาของใชใ้นครัวเรือน และการพกัผอ่นท่องเท่ียว เป็นตน้ จึงท าให้มีธุรกิจบริการเกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ตอบสนองการใชชี้วิตของคนเมือง ซ่ึงธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว คือ ธุรกิจบริการ
เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ ธุระกิจน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีพ้ืนท่ีในการอยู่อาศยัอย่าง
จ ากดั และมีเวลาในเร่ืองการซกัผา้และตากผา้อยา่งจ ากดั จึงมีร้านซกัผา้หยอดเหรียญท่ีให้บริการซกัและอบแห้งข้ึ 

บริษทัเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัมองเห็นโอกาสทางธุรกิจร้านซักผา้หยอดเหรียญจากการเปล่ียนแปลงของ
การใชชี้วิตประจ าวนัของสังคมไทยท่ีเน้นความสะดวกสบาย และการอยู่อาศยัท่ีมีความเป็นชุมชนมากข้ึน มีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลาย จึงมีการเปล่ียนแปลง ร้านซักผา้หยอดเหรียญแบบเดิม พฒันาให้กลายเป็นร้าน
สะดวกซักทนัสมยั (Laundromat) ท่ียกระดบัการซักผา้ธรรมดาให้มีมาตรฐานระดบัสากลกับคนรุ่นใหม่ ให้มี
รูปแบบการให้บริการ ท่ีเลือกไดห้ลายรูปแบบเช่น การซักผา้ดว้ยน ้ าอุ่น การอบแห้ง เป็นตน้ (บริษทัเค-เน็กซ์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั, 2563) ซ่ึงการด าเนินธุรกิจตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

ร้านอ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เปิดให้บริการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 เป็นร้านซักผา้หยอดเหรียญ ตั้งอยู่ในซอยโรงพยาบาลสระบุรี มีทั้งเคร่ืองซักผา้ และเคร่ืองอบ โดยท่ี
ลูกคา้สามารถน าเส้ือผา้ ผา้ห่ม ผา้ปูท่ีนอน หรือตุ๊กตา มาซกัและอบให้แห้งพร้อมใชต่้อในชัว่โมงเดียวได ้โดยเป็น
บริการให้ลูกคา้ซัก อบ ดว้ยตวัเอง ไม่ตอ้งเส่ียงซักผา้รวมกบัผูอ่ื้น ในช่วงปีแรกของการด าเนินธุรกิจ จากขอ้มูล
พบว่า รายไดข้องร้านอ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนสิงหาคม มี
รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด จึงน ามาสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี 
เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการตลาดท่ีท าให้รายไดข้องร้านเพ่ิมมากข้ึนต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ใน
เชิงวิชาการส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้
บริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2115 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การ
ซ้ือ การใชก้ารประเมินผลในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2561) ไดก้ล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีค าถาม 7 ประการ หรือ 6Ws และ 
1H เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไม
ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย การใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ย ปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ 1) ผลิตภณัฑ์
และบริการ 2) ราคา 3) การจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด5) บุคคลและพนกังาน 6) ดา้นกระบวนการและ 7) 
ลกัษณะทางกายภาพ  

การศึกษาน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีธุรกิจน าเสนอแก่
ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Produce) หมายถึง บริการซกัผา้ และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 
2) ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีผูใ้ห้บริการร้านซักผา้หยอดเหรียญ ตั้งไว ้ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ

ซกัผา้ และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท าเลท่ีตั้งส าหรับให้บริการ สถานท่ีจอดรถของร้าน เวลาท่ีเปิด

ให้บริการ และช่องทางการช าระเงิน 
4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกระท าใด ๆ  ท่ีเป็นการกระตุน้ ชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 
5) ดา้นพนกังาน (People) หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการซกัผา้ และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 
6) ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง ล าดบัขั้นตอนของการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซักผา้ และอบ

ผา้แบบหยอดเหรียญ 
7) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกค้าสามารถเห็นและสัมผสัได้จากการใช้

บริการซกัผา้ และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการ 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญของ
ผูใ้ชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยใชบ้ริการร้านซัก อบ รีด รูปแบบของเคร่ืองซักผา้แบบหยอดเหรียญท่ี
นิยมใชบ้ริการคือแบบฝาเปิดดา้นบน ความถ่ีโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้แบบหยอดเหรียญ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ จ านวนช้ินของเส้ือผา้ท่ีน าไปซกัคือ 11 - 15 ช้ิน ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการคือ 18.01 - 21.00 น. วนัท่ีนิยมใช้
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บริการคือวนัอาทิตย ์โดยไปใช้บริการด้วยตนเอง และท าการตดัสินใจเลือกใช้บริการดว้ยตนเอง ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัดว้ยปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญในเร่ืองต่าง ๆ  
เฉล่ียในระดบัมาก ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ลออรัตน์ สุขสุแพทย ์(2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอด
เหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย (Otteri wash and dry) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้
บริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ พบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญต่อสัปดาห์ จ านวน 1 - 2 
คร้ัง ระยะเวลาท่ีใช้บริการต่อคร้ัง น้อยกว่า 60 นาที ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้บริการเวลา 16.01 - 20.00 น. เหตุผลท่ี
เลือกใช ้บริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญเพราะใกล ้ ท่ีพกัอาศยั รองลงมา มีความสะดวก สบายในการเดินทาง มีท่ี
จอดรถ ราคาท่ีเลือกใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญต่อคร้ังจ านวน 40 บาท ปริมาณผา้ท่ีใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้
หยอดเหรียญต่อคร้ัง จ านวน 10 - 30 ช้ิน โดยระดบัความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอด
เหรียญระดบัมาก ดา้นรูปแบบการให้บริการ รองลงมา ดา้นเทคนิคการให้บริการ 
 

2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
ใช้บริการร้านซักผา้หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี โดยท าการศึกษา
ลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย ดงัรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
1. เพศ  2. อาย ุ
3. สถานภาพ 4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ 6. จ  านวนสมาชิก 
     ในครอบครัว  
7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้ 
หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย 

การตดัสินใจใช้บริการร้านซักผ้า 
หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย 

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีของจงัหวดัสระบุรี และเป็นผูใ้ชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญ 
อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
เพราะไม่ไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลไว ้

กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงใชสู้ตรค านวณไม่ทราบ
ประชากรของ Cochran (1977) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 
5 โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
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ก าหนดให้ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

 P  แทน สดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม (P=0.5) 
 Z  แทน  ระดบัความเช่ือมนัท่ีก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ95  
 e  แทน  ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (e=0.05) 

จากการแทนค่าลงในสูตรค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384.16 ราย ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามเพ่ิมเป็น 400 คน ซ่ึงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณได ้และเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากข้ึนและ
สะดวกในการค านวณ 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา จ านวน

สมาชิกในครอบครัว อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(6Ws1H) จ านวน 8 ขอ้ โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ จ านวน 7 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบสอบถามส่วนน้ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบาค อลัฟา (α- Coefficient) รวมทั้งฉบบั เท่ากบั 0.86 ซ่ึงค่ามากกว่า 0.8 ถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่
ยูใ่นระดบัดี (Sekaran and Bougie, 2013) น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การส ารวจน้ีเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด ์ดราย สาขาซอยโรงพยาบาล
สระบุรี จงัหวดัสระบุรี ผ่านการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในกูเก้ิลฟอร์ม (Google Form) แลว้สร้างคิวอาร์โคด้ 
(QR Code) เพ่ือให้ลูกคา้สแกน (Scan) 

= 384.16 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ สถิติพรรณนา ใชส้ถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปร
ผลวิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑ์อตัราภาคชั้น ดงัน้ี 4.21 - 5.00 ส าคญัมากท่ีสุด 3.41- 
4.20 ส าคญัมาก 2.61 - 3.40 ส าคญัปานกลาง  1.81 - 2.60  ส าคญันอ้ย 1.00 - 1.80 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

4. ผลการวจิยัและอภปิราย 
4.1 ผลการวิจัยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผลการวิจยัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี 2 
 

 
     ก. เพศ     ข. อาย ุ ค.สถานภาพ ง. ระดบัการศึกษา  จ.สมาชิกใน ฉ. อาชีพ ช.รายไดต่้อเดือน 
       ครัวเรือน 
รูปที่ 2 ร้อยละของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

จากรูปท่ี 2 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.25) อาย ุ20 - 29 ปี 
(ร้อยละ 47.25) สถานภาพโสด (ร้อยละ 60.25) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 56.25) มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1-2 คน (ร้อยละ 59.00) อาชีพพนักงานบริษทั (ร้อยละ 41.25) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท (ร้อยละ 40.50)  
 
4.2 ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  
 

ผลการวิจยัขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ ดงัรูปท่ี 3 
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                         ก. ช่วงเวลา ข. จ านวนคร้ังท่ีใช ้ ค. จ านวนผา้ ง. ค่าใชจ่้าย 
 
รูปที่ 3 ร้อยละขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ 
 

 
           จ. ประเภทการใช ้ ฉ. ลกัษณะของผา้ท่ีน ามาซกั ช. เหตุผลท่ีใชบ้ริการ    ซ. มีส่วนร่วม 
        ในการตดัสินใจ 
 
รูปที่ 3 ร้อยละขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญ พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านซักผา้
หยอดเหรียญ ช่วงหลงัเวลา 17.00 น. (ร้อยละ 59.25) โดยมีใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญเฉล่ีย 2 คร้ัง / สปัดาห์ 
(ร้อยละ 49.00) จ านวนผา้ท่ีน ามาใชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญต่อคร้ังอยู่ท่ี 6 - 10 ช้ิน / คร้ัง (ร้อยละ 41.00) มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านซักผา้หยอดเหรียญต่อสัปดาห์อยู่ท่ี 100 - 200 บาท (ร้อยละ 38.25) ส่วนใหญ่ใช้
บริการซกัและอบแห้ง (ร้อยละ 66.50) ลกัษณะของเส้ือผา้ท่ีน ามาซกัประเภทท่ีตอ้งเร่งรีบ (ร้อยละ 56.00) เหตุผลท่ี
ใช้บริการร้านซักผา้หยอดเหรียญเพราะต้องการเร่งด่วน (ร้อยละ 40.50) และมีตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจในการใช้
บริการ (ร้อยละ 69.50) 
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4.3 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย 
 

1) ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ เคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพ 
สามารถท าความสะอาดผา้ไดดี้ ไม่มีกล่ินอบั (ค่าเฉล่ีย 4.36, S.D.=0.93) บริษทัมีความน่าเช่ือถือในมาตรฐานของ
เคร่ืองซักอบและการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.35, S.D.=0.90) เคร่ืองซักผา้มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของ
จ านวนผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25, S.D.=1.03) มีทั้งเคร่ืองซักและเคร่ืองอบให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.25, S.D.=0.96) และให้
ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ จ านวนเคร่ืองมีเพียงพอต่อการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12, S.D.=1.03) และ รับผิดชอบ
รับประกนัความเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.01, S.D.=1.16) ตามล าดบั 

2) ดา้นราคา พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกหวัขอ้ ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมต่อระยะเวลาและคุณภาพ
การซกัและอบ (ค่าเฉล่ีย 4.12, S.D.=1.00) มีป้ายแสดงราคาค่าบริการชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.11, S.D.=1.03) ราคาต ่ากว่า
คู่แข่ง (ค่าเฉล่ีย 4.07, S.D.=1.01) มีเคร่ืองแลกเหรียญให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.97, S.D.=1.22) และสามารถช าระไดท้ั้ง
แบบบตัรเติมเงินและหยอดเหรียญ (ค่าเฉล่ีย 3.96, S.D.=1.24) ตามล าดบั 

3) ดา้นสถานท่ี พบว่า เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกหวัขอ้ ไดแ้ก่ มี
ป้ายช้ีแจงขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.15, S.D.=1.00) จดัร้านเป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.10, S.D.=1.00) ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.10, S.D.=1.08) มีการจดัท่ีนัง่ไว้
บริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10, S.D.=1.04) ขนาดของร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.08, S.D.=1.02) ท่ีจอดรถ
เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.04, S.D.=1.08) และมีบริการไวไฟ (WiFi) (ค่าเฉล่ีย 3.97, S.D.=1.22) 
ตามล าดบั 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในหวัขอ้เป็นบริการท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.31, S.D.=0.94) และให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีช่องทางส่ือสาร
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ส่ือสังคมออนไลน์เช่นเฟซบุ๊ก ไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.11, 
S.D.=1.05) มีบริการแจง้เตือนสถานะของเคร่ืองในขณะท างานผ่านแอปพลิเคชนั (ค่าเฉล่ีย 4.11, S.D.=1.02) และมี
การอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ เช่น การแจ้งโปรโมชั่น ส่วนลด ซักฟรี  ในแต่ละเดือน (ค่าเฉล่ีย 4.09, S.D.=1.06) 
ตามล าดบั 

5) ด้านบุคลากร พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกหัวข้อ ได้แก่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต (ค่าเฉล่ีย 4.13, 
S.D.=0.98) มีความรู้และความช านาญให้ค าแนะน าไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.06, S.D.=1.12) ให้บริการดว้ยความจริงใจและ
เตม็ใจช่วยเหลือเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.03, S.D.=1.24) มีความสุภาพ และแสดงถึงใจรักในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.98, 
S.D.=1.25) และมีการยิ้มแยม้แจ่มใส สบตา และกล่าวค าทกัทาย (ค่าเฉล่ีย 3.96, S.D.=1.30 ตามล าดบั 

6) ดา้นกระบวนการ พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากทุกหัวขอ้ ไดแ้ก่ ใชง้านง่าย ไม่ซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.15, 
S.D.=0.98) มีแจง้เตือนลูกคา้ท่ีซกัเสร็จให้เคลียร์เส้ือผา้ท่ีอยูใ่นเคร่ืองหรือหากไม่อยู่ผูอ่ื้นสามารถเคลียร์เส้ือผา้ออก
จากเคร่ืองไดเ้พ่ือให้สะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน และท าให้เกิดความรวดเร็วต่อเน่ืองของบริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.14, S.D.=1.02) และแจง้เตือนเวลาในการซกัหรืออบ (ค่าเฉล่ีย 4.10, S.D.=1.09) ตามล าดบั 

7) ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ พบว่า เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ให้ความส าคญัในระดบัมากทุก
หัวขอ้ ไดแ้ก่ ความสะอาดสถานท่ี ห้องน ้ า และบริเวณท่ีนัง่ (ค่าเฉล่ีย 4.15, S.D.=0.98) บรรยากาศในร้านดูโปร่ง 
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หรือโล่งสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.14, S.D.=1.01) มีกลอ้งวงจรปิดเพ่ือความปลอดภยัตรวจสอบได ้(ค่าเฉล่ีย 4.08, S.D.=1.11) 
และมี รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.02, S.D.=1.15) ตามล าดบั 
 

4.4 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ ช่วงหลงัเวลา 17.00 น. โดยมี
ใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญเฉล่ีย 2 คร้ัง / สัปดาห์ จ านวนผา้ท่ีน ามาใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญต่อคร้ัง
อยูท่ี่ 6 - 10 ช้ิน / คร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญต่อสปัดาห์อยูท่ี่ 100 - 200 บาท ส่วนใหญ่
ใชบ้ริการซักและอบแห้ง ลกัษณะของเส้ือผา้ท่ีน ามาซักประเภทท่ีตอ้งเร่งรีบ เหตุผลท่ีใชบ้ริการร้านซักผา้หยอด
เหรียญเพราะตอ้งการเร่งด่วน และมีตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจในการใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฏิภาณ ภมร
สูต (2549) พบว่า ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการคือ 18.01 - 21.00 น. และท าการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลออรัตน์ สุขสุแพทย ์(2561) พบว่า มีความถ่ีในการใชบ้ริการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ
ต่อสปัดาห์ จ านวน 1 - 2 คร้ัง ช่วงเวลาใชบ้ริการเวลา 16.01 - 20.00 น. 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ พบว่า ลูกคา้
ให้ความส าคญัระดบัมากในทุกดา้น ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองซักผา้มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของจ านวนผา้ 
โดยมีทั้งเคร่ืองซักและเคร่ืองอบให้บริการ เคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพ สามารถท าความสะอาดผา้ไดดี้ ไม่มีกล่ิน
อบั และบริษทัมีความน่าเช่ือถือในมาตรฐานของเคร่ืองซักอบและการบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฏิภาณ 
ภมรสูต (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดว้ยปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเคร่ือง
ซักผา้หยอดเหรียญ เฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลออรัตน์ สุขสุแพทย ์(2561) พบว่า ระดบัความสะดวกในการเดินทาง
มาใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญระดบัมาก และมีการเลือกใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญในระดบัมาก  
 

5. สรุปผลการวจิยั 
 

1. ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอด
เหรียญ ช่วงหลงัเวลา 17.00 น. โดยมีใชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญเฉล่ีย 2 คร้ัง / สัปดาห์ จ านวนผา้ท่ีน ามาใช้
บริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญต่อคร้ังอยูท่ี่ 6 - 10 ช้ิน / คร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านซักผา้หยอดเหรียญต่อ
สปัดาห์อยูท่ี่ 100 - 200 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้ริการซกัและอบแห้ง ลกัษณะของเส้ือผา้ท่ีน ามาซกัประเภทท่ีตอ้งเร่งรีบ 
เหตุผลท่ีใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญเพราะตอ้งการเร่งด่วน และมีตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจในการใชบ้ริการ  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านซกัผา้หยอดเหรียญ พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญั
ระดบัมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท่ีอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองซักผา้มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของจ านวนผา้ โดยมีทั้งเคร่ืองซกั
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และเคร่ืองอบให้บริการ เคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพ สามารถท าความสะอาดผา้ไดดี้ ไม่มีกล่ินอบั และบริษทัมี
ความน่าเช่ือถือในมาตรฐานของเคร่ืองซกัอบและการบริการ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ร้านซักผา้แบบหยอดเหรียญควรมีเคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพ สามารถท าความ
สะอาดผา้ไดดี้ ไม่มีกล่ินอบั บริษทัมีความน่าเช่ือถือในมาตรฐานของเคร่ืองซักอบและการบริการ เคร่ืองซักผา้มี
หลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของจ านวนผา้ มีทั้งเคร่ืองซักและเคร่ืองอบให้บริการ จ านวนเคร่ืองมี
เพียงพอต่อการบริการ และ รับผิดชอบ / รับประกนัความเสียหาย  

2) ดา้นราคา ร้านซักผา้แบบหยอดเหรียญควรมีการตั้งราคามีความเหมาะสมต่อระยะเวลาและคุณภาพการซกั
และอบ มีป้ายแสดงราคาค่าบริการชดัเจน มีเคร่ืองแลกเหรียญให้บริการ และสามารถช าระไดท้ั้งแบบบตัรเติมเงิน
และหยอดเหรียญ  

3) ดา้นสถานท่ี ร้านซักผา้แบบหยอดเหรียญควรมีมีป้ายช้ีแจงขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้ จดัร้านเป็น
ระเบียบ สวยงาม และสะอาด ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ มีการจดัท่ีนัง่ไวบ้ริการลูกค้าอย่าง
เพียงพอ ขนาดของร้านกวา้งขวาง ท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ และ มีบริการไวไฟ (WiFi)  

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้านซกัผา้แบบหยอดเหรียญควรมีบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ มีช่องทางส่ือสารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
ไลน์ มีบริการแจง้เตือนสถานะของเคร่ืองในขณะท างานผา่นแอปพลิเคชนั และมีการอปัเดตขอ้มูลใหม่ ๆ เช่น การ
แจง้โปรโมชัน่ ส่วนลด ซกัฟรี ในแต่ละเดือน  

5) ดา้นบุคลากร พนกังานของร้านซกัผา้แบบหยอดเหรียญควรมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ความรู้และความช านาญให้
ค าแนะน าไดดี้ พนกังานควรให้บริการดว้ยความจริงใจและเต็มใจช่วยเหลือเสมอ มีความสุภาพ และแสดงถึงใจรัก
ในการให้บริการ การยิ้มแยม้แจ่มใส สบตา และกล่าวค าทกัทาย  

6) ดา้นกระบวนการ ร้านซักผา้แบบหยอดเหรียญควรมีกระบวนการใชง้านง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมีแจ้งเตือน
ลูกคา้ท่ีซักเสร็จให้เคลียร์เส้ือผา้ท่ีอยู่ในเคร่ืองหรือหากไม่อยู่ผูอ่ื้นสามารถเคลียร์เส้ือผา้ออกจากเคร่ืองไดเ้พ่ือให้
สะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน และท าให้เกิดความรวดเร็วต่อเน่ืองของบริการ และแจ้งเตือนเวลาในการซัก
หรืออบ  

7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านซักผา้แบบหยอดเหรียญควรรักษาความสะอาดสถานท่ี ห้องน ้ า บริเวณท่ีนัง่ 
สร้างบรรยากาศในร้านดูโปร่ง โล่งสบาย โดยมีกลอ้งวงจรปิดเพ่ือความปลอดภยัตรวจสอบได ้และมี รปภ. ดูแล
รักษาความปลอดภยั 

8) จากด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านซักผา้หยอดเหรียญควรมีการจดัการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลา  
12.00 - 17.00 น. ท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการซกัและอบผา้นอ้ย  

9) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซัก 
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความพึงพอใจและแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
เกิดความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ของร้านสะดวกซัก และท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างร้านสะดวกซัก อ๊อตเทริ 
วอช แอนด ์ดราย กบัแบรนดอ่ื์น ๆ 
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การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขายสินค้ากลุ่ม Economy 
กรณศึีกษาบริษทั R.E.F จ ากดั 

Planning marketing strategies to increase sales of economy products 
Case studies R.E.F Co., Ltd 

 

วนิดา ธนะประสพ1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Wanida Thanaprasop and Anuchat Chamchong  

 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่มEconomy ของบริษทั R.E.F
จ ากดัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลงและวางกลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่ม Economy โดย
เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างร้านค้าและศูนย์บริการรถยนต์ 
ทั้งหมด 120 คน ระหว่างเดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ทฤษฎีแรงกดดนั (Five Forces Model) ภายใตท้ฤษฎี SWOT Analysis ทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนด
กลยุทธ์ (TOWS Matrix) และแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) วิจัยเก่ียวข้องรวมถึงข้อมูล
ยอดขายของบริษทัในปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบนั พบว่าบริษทั R.E.F มีขอ้จ ากดัดา้นความหลากหลายของสินค้าและ
คุณภาพของสินคา้ท่ียงัไม่สามารถเทียบเท่าคู่แข่งได ้อีกทั้งยงัมีสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีสูงจึงส่งผลให้
ยอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีผูวิ้จยัเลือกใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)และทฤษฎีแรงกดดนั (Five 
Forces Model)  ในการเพ่ิมจ านวนสินคา้ให้มีความหลากหลายและมุ่งเน้นด้านราคา เพ่ือเพ่ิมยอดของสินคา้กลุ่ม 
Economy และช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวอีกดว้ย 

 
ค ำส ำคัญ : ยอดขำยลดลง,เพ่ือเพ่ิมยอดขำยสินค้ำกลุ่ม Economy 
 

Abstract 
An independent study on the marketing strategy to increase sales of  Economy group of    REF Co., Ltd. aims to 
determine the reasons for the decrease in sales and to develop a strategy to increase sales of Economy products by 
collecting primary data from the sample group. The samples were distributed among the sample questionnaires at 
all 120 car shops and service centers. Between December 2020 - January 2021, secondary data was collected using 
Marketing Mix Theory (7P's), Five Forces Model,  SWOT Analysis theory, strategy design theory (TOWS 
Matrix), and cause and effect diagram. (Cause and Effect Diagram) including related research, including the 
company's sales data in the year 2019 to the present. It was found that R.E.F has limitations on product variety 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
2  อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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and product quality that are not comparable to competitors. In addition, there is also a high competition in the 
industry, resulting in a continuous decrease in sales. The researcher chooses to use the marketing mix theory (7P's) 
and the theory of pressure (Five Forces Model) to increase product variety and focus on price. To increase the 
number of Economy products and enhance the long-term competitiveness as well. 

 
Keywords: decrease in sales, increase in sales of Economy products 
 

1. บทน า 

 
บริษทั R.E.F จ ากดัเป็นบริษทัสัญชาติอเมริกันก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2409 เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจสีเคลือบส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต ์ยานพาหนะท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและเพ่ือการพาณิชยแ์ละสีเพ่ืองานพ่นซ่อมรถยนต ์ด าเนิน
ธุรกิจกว่า 150 ปี ใน 130 ประเทศทัว่โลก มีโรงงานผลิตสินคา้ 50 แห่ง ศูนยฝึ์กอบรม 45 แห่ง ศูนยวิ์จยัและพฒันา 7 
แห่ง และมีสินค้าท่ีจดัจ าหน่ายมากกว่า 50 Brands เช่น  Spice Hacker, Cromax, Standox, Nason, Duxon เป็นตน้ 
บริษทั R.E.F เร่ิมก่อตั้งในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2532 โดยมีลูกคา้ในกลุ่มของศูนยบ์ริการรถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ  
เช่น TOYOTA, HONDA, MAZDA, FORD, MITSUBISHI, NISSAN และ BENZ เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าอู่พ่น
ซ่อมสีรถยนตท์ัว่ประเทศไทย ปัจจุบนับริษทัท่ีท าธุรกิจอุตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนตใ์นประเทศไทยมีจ านวนมาก 
เช่น  บริษทั NIPPON PAINT, บริษทั TOA,บริษทั MORRISON,บริษทั GLASURIT,บริษทั AKZONOBEL, บริษทั 
PPG, เป็นตน้ ท าให้ส่วนแบ่งการตลาดนั้นกระจายตวัมากข้ึน ซ่ึงบริษทัต่าง ๆ ไดน้ ากลยทุธ์เขา้มาใชใ้นการแข่งขนั
ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ดา้นความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคา ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถึง
ด้านการบริการหลงัการขายโดยเจ้าหน้าท่ีเทคนิคของบริษทั ด้วยการแข่งขนัท่ีสูงมากในอุตสาหรรมส่งผลให้
ยอดขายสินคา้กลุ่ม Economy ของบริษทัฯลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุของยอดขาย
ท่ีลดลงและตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของลูกคา้ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและก าหนด  
กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่ม Economy โดยขอบเขตการศึกษามีดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตและเน้ือหาในการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือหาสาเหตุท่ีท าให้
ยอดขายลดลงการและหาแนวทางหรือกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่ม Economy ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า 

2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มร้านคา้ผูป้ระกอบการและบุคลากรศูนยบ์ริการถยนต ์

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การส ารวจกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ขอบเขตดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ช่วงเวลา เดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2564 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. องคก์รไดข้อ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของลกูคา้กลุ่ม Economy  
2. องค์กรสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในพฒันาและปรับแผนกลยทุธ์ทางการตลาด

เพ่ือกระตุน้ยอดขายและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎี 
 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้หลกั 7P’s Philip Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสม

ทางการตลาด หรือ Marketing Mix หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร 
(7P’s) ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 
People (บุคคล) Physical Evidence (ลกัษณะทางกายภาพ) Process (กระบวนการ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นแนวคิดส าหรับธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบั
กลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงในหนงัสือการบริหารหารตลาดยุคใหม่ ไดแ้บ่งล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือโดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน หรือ 7Ps 

แนวคิดและทฤษฎีแรงกดดนั (Five Forces Model) Michael  E. Potter (1979) ให้ค าจ ากดัความไวว้่า เป็นเคร่ืองมือ
การวิเคราะห์แรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก 5 ประการ ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 
อ  านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power), อ านาจต่อรองจากคู่ค้า (Power of Suppliers), การคุกคามของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants), การแข่งขนัของคู่แข่งในธุรกิจสายงานเดียวกนั (Industry Rivalry), 
การคุมคามจากสินค้าหรือการบริการทดแทน (Threat of Substitutes) หากธุรกิจมีความเข้มแข็งของปัจจยัทั้ง 5 จะ
ส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสในการท าก าไรได ้

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey,1960) ได้อธิบายถึง การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ และน าไปพฒันา
ปรับปรุงองคก์รตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูร่อดขององคก์ร 

ประกอบไปดว้ย S-จุดแขง็ W-จุดอ่อน O-โอกาส T-อุปสรรค 
นนัทิยา หุตานุวตัร (2544) ไดอ้ธิบายถึง เคร่ืองมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไวว้่า เป็นค ายอ่ มาจาก Strengths, 

Weaknesses ,Opportunities and Threats ซ่ึงให้ความหมายไวด้งัน้ี S - Strengths คือ จุดแขง็, W  -Weaknesses คือ จุดอ่อน, 
O - Opportunities คือ โอกาส, T -Threats  คือ อุปสรรค 

สมยศ นาวีการ (2551) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ SWOT Analysis ไวว้่า เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของธุรกิจโดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากภายนอก 
แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือวางแผน การด าเนินงานหรือวางแผนสู้กบัคู่แข่งทางธุรกิจ ซ่ึงค าว่า 
SWOT ยอ่มาจากค าภาษาองักฤษ 4 ตวั คือ 

1. Strengths (S) หรือ จุดแขง็หรือจุดเด่น บริษทัเป็นผูน้ าในตลาดกลุ่มอตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต ์
2. Weaknesses (W) หรือ จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย เป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงาน

ขององคก์ร 
3. Opportunities (O) หรือ โอกาสหรือปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การทางานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
4. Threats (T) หรือ อุปสรรคหรือขอ้จากดัท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการดาเนินงานขององคก์ร เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่

สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)   Boston Consulting (1986) ได้อธิบายว่า เป็น
เคร่ืองมือการสร้างกลยุทธ์ท่ีน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
มาสร้างกลยทุธ์ไดใ้น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงรับ กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิงป้องกนั 

พิบูล ทีปะปาล (2544) คือ กลยุทธ์ท่ีต่อเน่ืองมาจาก SWOT Analysis ซ่ึงเป็นการจบัคู่กระบวนการวิเคราะห์ระหว่าง
ปัจจยัภายนอก (External Factors) กบัปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นการสร้างกลยุทธ์ข้ึนมาใหม่จากสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีอยู ่ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีได ้มี 4 แบบ ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (SO Strategy) คือ กลยุทธ์ท่ีใชส้ภาพแวดลอ้มภายใน ความเขม้แข็งภายในของสินค้า
บริการ หรือตราสินคา้ (Strength) มาพิจารณาร่วมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสความเป็นไปไดท้างธุรกิจ
ขององคก์ร (Opportunity) 

2. กลยทุธ์การตลาดเชิงป้องกนั (ST Strategy) คือ กลยทุธ์ท่ีใชส้ภาพแวดลอ้มภายใน ความเขม้แขง็ภายในของสินคา้ 
บริการ หรือ ตราสินคา้ (Strength) มาพิจารณาร่วมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นความเส่ียง หรือขอ้จ ากดั (Threat)  

3. กลยุทธ์การตลาดเชิงแก้ไข (WO Strategy) คือ การน าขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อนหรือขอ้จ ากัด 
(Weakness)มาพิจารณาร่วมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทางบวก หรือโอกาสความเป็นไปไดท้างธุรกิจขององค์กร 
(Opportunity) 

4. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงรับ (WT Strategy) เป็นการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อน 
(Weakness) มาพิจารณาร่วมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นความเส่ียง อุปสรรค หรือขอ้จ ากดั (Threat) 

แนวคิดและทฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)   แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เรา
อาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือของ "ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะ
คลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาค
รั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารยค์าโอรุอิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) จะน ามาใชใ้นกรณี 
- เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
- เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมความคิด ซ่ึงจะช่วยให้ทุกๆ ท่านให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่ม ซ่ึง

แสดงไวท่ี้หวัปลา 
- เม่ือตอ้งการท าการศึกษาท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักระบวนการอ่ืนๆ เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่แลว้ บุคลากร

จะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการท าผงักา้งปลาแลว้จะท าให้ผูใ้ชส้ามารถรู้กระบวนการของ
แผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน 
วิธีการสร้างแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลามี 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
- ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 
- ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
- ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 
- หาสาเหตุหลกัของปัญหา 
- จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
- ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 
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ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงัคือ ตอ้งท าทีมเป็นกลุ่ม โดยใชก้ารก าหนดปัจจยับนก้างปลา การก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ี
จะช่วยให้ผูใ้ชแ้ยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยางเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 
4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

1. M - Man คนงาน หรือพนกังานหรือบุคลากร 
2. M - Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
3. M - Material วตัถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
4. M - Method กระบวนการท างาน 
5. E - Environment สภาพแวดลอ้มในการท างาน บรรยากาศ อากาศ สถานท่ีและความสว่าง 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
มณัฑรพ สุริยะปฐมธนกร (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือฟิลม์

กรองแสงติดรถยนต ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ลทัธพล วีระยทุธบญัชา และนิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1) โดยศึกษาพฤติกรรมจาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้าของผูบ้ริโภค 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมการซ้ือซ้าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 3) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษ ความรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ และความเอาใจใส่ของพนกังานกบัพฤติกรรมการซ้ือซ้าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของผูใ้ช้บริการ และใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-30 ปี มีอาชีพ
เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี มีสถานภาพ
โสด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง เห็น
ดว้ย สถานท่ีจดัจาหน่ายมีผลอยู่ในระดบัเห็นดว้ย การส่งสริมการตลาดมีผลอยู่ในระดบัค่อนขา้ง เห็นดว้ย และ
ผลิตภณัฑมี์ผลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ส่วนดา้นการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย และดา้นความเอาใจ
ใส่ของพนกังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ผลการสมมติฐานพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้าท่ีแตกต่างกนั แต่
เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้าท่ีไม่แตกต่างกัน ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ราคา 
สถานท่ีจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ การ
ให้บริการท่ีพิเศษ ความรวดเร็ว และความเอาใจใส่ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้าของ
ผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เอกชยั สกาวรัตนากุล (2549) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินปลาของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยค่าสถิติ ท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถาณภาพสมรส วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท มี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือลูกช้ินปลาเพ่ือน าไปบริโภคเอง สถานท่ีท่ีไปซ้ือคือ ตลาดสด รูปแบบของลูกช้ินปลาท่ีซ้ือ
มากท่ีสุดคือ กลม รสชาติท่ีชอบท่ีสุดคือ รสเค็ม รสสัมผสัท่ีชอบคือ เหนียวนุ่ม ความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละคร้ัง 
ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมท่ีซ้ือคือ 31-50 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ ตวัผูบ้ริโภคเอง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลูกช้ินปลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัเป็นอนัดบัแรกมี
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ความสะอาด ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ มีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายได้แก่ ความสะอาดของร้านค้า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดได้แก่ มีพนกังานแนะน าสินค้า 
ปัญหาใน การซ้ือลูกช้ินปลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดมีค่าเฉล่ีย ในระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ปัญหาปัจจัยด้านราคา ปัญหาปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย และปัญหาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ปัญหาย่อยในแต่ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก มีดงัน้ี ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ วิตก
กงัวลว่าลูกช้ินปลาอาจจะมีสารพิษหรือสารเคมีผสมอยู ่ เช่น สารบอแรกซ์ สารพิษจากปลาปักเป้า ปัญหาดา้นราคา 
ไดแ้ก่ ไม่มีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ ์ ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ไดแ้ก่ ไม่มีสถานท่ีจอดรถ ปัญหาดา้น
การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ไม่มีพนกังานแนะน าสินคา้ 

 

3.วธีิการศึกษา 
 
ใช้วิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างร้านค้าและศูนยบ์ริการ

รถยนตใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 120 คน 
 

3.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
 
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Quantitative Research Data) โดยใช้วิธีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 

(Sample Survey) ซ่ึงพิจารณาและคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Sample) กลุ่มร้านค้าท่ีมียอดซ้ือสินค้ากลุ่ม Economy 
Segment จ านวน 2 แสนบาทต่อเดือน และศูนยบ์ริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 120 
คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท างานในร้านคา้ท่ีขายสินคา้กลุ่ม Economy และ
บุคลากรในศูนยบ์ริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บขอ้มูลระหว่างเดือน ธนัวาคม พ.ศ 2563 
ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
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3.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
 
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Quantitative Data) คือการน าข้อมูลรายงานยอดขายของบริษทัในปี พ.ศ. 

2562 ถึง ปัจจุบนัมาวิเคราะห์ รวมถึงน าทฤษฎีแผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ,ทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s),  วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัภายใน-ภายนอกองค์กร (5 Force Model) วิเคราะห์ 
SWOT และน ามาก าหนดกลยทุธ์ TOWS Matrix  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นผลจากแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า จากกลุ่ม

ตวัอยา่งร้านคา้ท่ีมียอดซ้ือสินคา้กลุ่ม Economy จ านวน 2 แสนบาทต่อเดือน และบุคลากรศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 120 คน มีดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างด้านประชากรศาสตร์ 
ดา้นเพศ ผูวิ้จยัพบว่าเพศของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพศชาย ร้อยละ 80 ดา้นอายุ ผูวิ้จยัพบว่าอายุ

ของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ31-40 ปี ดา้นรายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ
ช่วง 30,001-50,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัที่มีผลต่อการซ้ือซ ้า 
ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและพิจารณาตามแบบสอบถามของลูกคา้ทั้งหมด 120 เป็นจ านวนทั้งหมด 8 

ขอ้ ท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าขอลลูกคา้กลุ่ม Economy  โดยพบว่าระดบัคะแนนของของปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าทั้ง 8 ขอ้นั้น หวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดอนัดบั 8 คือ อนัดบัท่ี 1 คุณภาพสินคา้ คิดเป็น
ร้ายละ 3.54, อนัดบัท่ี 2 ความหลากหลายของสินคา้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.52, อนัดบัท่ี 3 ราคาสินคา้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.51, อนัดบัท่ี 4 โปรโมชัน่ทีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.49 ,อนัดบัท่ี 5 พนกังานขายและช่อง
ทางการติดต่อผูจ้ ัดจ าหน่ายคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.42,อนัดบั 6 คือ ความสามารถและทกัษะการแก้ไขปัญหาคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.40 ,อนัดบั 7 คือ ความสุภาพในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.35  และอนัดบั 8  คือช่ือเสียงบริษทัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.30 และ ซ่ึงแสดงขอ้มูลดงั  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉล่ียแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ า  

 
ท่ีมา: แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด (ธค.63-มค.64) 
 

4.2 ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ลูกคา้เน้นคุณภาพของสินคา้ และตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ให้ครบทุก

หมวดหมู่ รวมถึงตอ้งการให้มีบริการหลงัการขายอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมเทคนิคในการท างานและลดการ
ผิดพลาดในการใชสิ้นคา้แต่ละหมวดหมู่ มี 

2. ราคา (Price) ลูกคา้กลุ่ม Economy เนน้เร่ืองราคาเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งควบคุมตน้ทุนเป็นพิเศษ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีตวัแทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีเพ่ือความสะดวกในการหาซ้ือ

สินคา้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั และมีพนกังานขายออกตลาดหาลูกคา้ตามสถานท่ีต่างๆตามท่ี
ไดแ้บ่งเขตไวแ้ลว้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บริษทัฯไดมี้การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งโปรโมชัน่รายเดือน รายไตรมาส และรายปีตามความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

5. บุคคล (People) พนกังานขายของบริษทัฯตอ้งไปรับการฝึกอบรมสินคา้ใหม่หรือสินคา้เก่าก่อนเขา้พบลูกคา้ 
ตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นสีพ่นซ่อมรถยนตอ์ยา่งดีเยี่ยม 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) บริเวณหนา้ร้านของตวัแทนจ าหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนตท์ุกร้านตอ้ง
มีขอ้มูลท่ีลูกคา้สามารถติดต่อได ้ เช่นเวลาเปิด-ปิดร้าน เบอร์โทรศพัทห์รือช่องทางในการติดต่อร้านคา้ และ
ตราสินคา้แบรนด ์Nason ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และไดมี้การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้อยา่งถูกตอ้ง 

7. ด้านกระบวนการ (Process) พนักงานขายมีความรู้ พนักงานเทคนิค มีความเช่ียวชาญ ช านาญในเร่ือง
กระบวนการท างานของสีพ่นซ่อมรถยนต์และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับสินค้าของบริษทัฯอย่างดี และ
สามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

                  
         

Toyota Honda Nissan Mitsubishi Mazda        

1.         
       

4.00 3.52 3.67 3.00 3.20 3.86 3.54 

2.    
           
       

3.20 3.40 3.76 3.70 3.50 3.56 3.52 

3.           3.80 3.68 3.40 3.23 3.27 3.70 3.51 

4.             
                  
       

4.00 3.52 3.03 3.00 3.50 3.86 3.49 

5.          /
                
               

2.98 3.52 3.03 3.60 3.50 3.86 3.42 

6.          
             
           

3.36 3.49 2.97 3.70 3.70 3.20 3.40 

7.           
             

3.80 3.90 2.98 3.00 3.50 2.90 3.35 

8.                 
                
           

3.30 3.50 3.20 3.40 3.43 2.99 3.30 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง (Strengths) บริษทั R.E.F เป็นผูน้ าตลาดสีพ่นซ่อมรถยนต์ใน Segment Premium และมีช่ือเสียงยาวนาน

และเปนท่ีรู้จักในอุตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ในประเทศไทย   จุดอ่อน (Weaknesses) ด้านราคาและด้านการ
ส่งเสริมการขาย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯทุกรายการตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ดงันั้นจึงท าให้ตน้ทุนสูงกว่าคู่แข่ง 
บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งตั้งราคาขายสูงกว่าคู่แข่งเม่ือเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกนั โอกาส (Opportunities) เน่ืองจาก
บริษทั R.E.F เป็นผูน้ าตลาดสีพ่นซ่อมรถยนต์ใน Segment Premium อยูแ่ลว้ จึงท าให้บริษทัมีฐานลูกคา้ค่อนขา้งมาก 
จึงท าให้บริษทัฯสามารถขยายฐานลูกตา้ได้อย่างต่อเน่ือง อุปสรรค (Threats) เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯทุกรายการ
น าเขา้จากประเทศจีน อินเดีย และมาเล ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการขนส่งค่อนขา้งนาน ดงันั้นหากฝ่ายผลิตภณัฑส่์งตวัเลข
คาดการณ์นอ้ยเกินไป ก็จะท าให้บริษทัมีสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงอาจท าให้ลูกคา้เปล่ียนใจไป
ใชสิ้นคา้ของคู่แข่งไดง่้ายซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ของบริษทัลดลงและไม่ซ้ือซ ้ า 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Five Force Model) 
 

1. สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) บริษทัจ าหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ในประเทศไทย
มีการแข่งขนัสูงและมีผูข้ายหลายราย แต่เน่ืองจากยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลให้จ านวนรถเขา้ซ่อมลดลงไปดว้ยเช่นกนัแต่จ านวนร้านคา้ไม่ไดล้ดลง 

2. การคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ (New Entrants) อุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหม่ทุกรายมกัเป็นไปไดย้ากท่ีจะท าให้
ผู ้บริโภครับรู้ถึงตราสินค้าคุณภาพของสินค้า ผู ้ผลิตต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และต้องมี
ความสามารถในการแยง่ส่วนแบ่งการตลาด 

3. อ านาจการต่อรองของผูข้าย (Suppliers) มีอ  านาจการต่อรองสูง เน่ืองจากวตัถุดิบบางอยา่งไม่สามารถสัง่ผลิต
ในประเทศไทยได ้ท าให้เจา้ของกิจการ ตอ้งสัง่ผลิตจากต่างประเทศเพ่ือน าเขา้มาผลิตสินคา้ ส่งผลให้ตน้ทุน
การผลิตสูง 

4. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Buyers) มีอ  านาจในการต่อรองสูง คู่แข่งในอุตสาหกรรมสีพ่นซ่อมรถยนตต์มี
สภาพการแข่งขนัสูงมีผูค้ ้าหลายราย จึงส่งผลให้ผูข้ายมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสูง และดว้ยเศรษฐกิจ
ตกต ่าท าให้ผูซ้ื้อมีก าลงัซ้ือลดลง 

5. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Substitutes) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนจากแบรนดค์ู่แข่งเขา้มามีบทบาทท่ี
ลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกใชไ้ดง่้าย เช่น แบรนดใ์นประเทศไทยท่ีมีราคาถูกกว่า เป็นตน้ 

 

การก าหนดแนวทางกลยทุธ์โดยใช้ TOWS Matrix 
 

1. กลยทุธ์เชิงรุก (S2,O1) กลยทุธ์การรับรู้ตราสินคา้ - Brand Awareness โดยมุ่งเนน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิด
ภาพจ าตราสินคา้ และเป็นท่ีรู้จกัในอุตสาหกรรม 

2. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (W3,O1) กลยทุธ์การใชพ้นกังานขาย – Personal Strategy โดยมุ่งเนน้ให้พนกังานขายคอย
ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
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3. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (S2,T1) กลยทุธ์สร้างความผกูพนัในตราสินคา้ - Brand Loyalty Strategy โดยมุ่งเน้นให้
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้และบริการการสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์ 
เพ่ือให้ตราสินคา้ถูกพูดถึง 

4. กลยทุธ์เชิงรับ (W3,T2) กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดครบวงจร - IMC Integrated Marketing Communication) 
โดยมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านพนกังานขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง และตรงตามความ
ตอ้งการ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้ากลุ่ม Economy  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (Five Force Analysis)  
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) การวิเคราะห์ SWOT Analysis บริษทั R.E.F จ ากดั พบว่ากลยทุธ์บริษทั
ควรใช ้ในสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรง ความหลากหลายของสินคา้ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินคา้
กลุ่ม Economy ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response) โดยบริษทัฯ 
สามารถน าความเช่ียวชาญความเป็นผูน้ าดา้นสีพ่นซ่อมรถยนต์ท่ีมีอายยุาวนานกว่า 150 ปี มาพฒันาสินคา้ให้มีความ
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการ อีกทั้งจัดท าโปรโมชัน่ท่ีเป็น
โปรแกรมต่อเน่ืองกบัอู่หรือศูนยบ์ริการ เพ่ือเป็นสญัญาผูกมดัให้ลูกคา้ใชสิ้นคา้ของบริษทัฯครบทุกหมวดสินคา้และ
ซ้ือซ ้ าอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรช่างเทคนิคให้เพียงพอต่อความตอ้งการของอู่ซ่อมรถยนต์และ
ศูนย์บริการรถยนต์ด้วยเช่นกัน โดยกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นแผนระยะสั้นคือน้อยว่า 1 ปี และใช้
งบประมาณการด าเนินการอยู ่2,000,000 บาท ส าหรับใชใ้นการพฒันาสินคา้ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ การน าสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาดศูนยบ์ริการรถยนต์ใหม่ๆ รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัศูนยบ์ริการ
รถยนตแ์บรนดต่์างๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสามารถชนะคู่แข่งขนัได ้

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้สนใจศึกษางานวิจยัในหวัขอ้ประเภทเดียวกนั โดยสามารถขยายขอบเขตพ้ืนท่ีในการ
ศึกษาวิจยัให้ครอบคลุมระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศเพ่ือให้ไดป้ระชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายสะท้อนสภาพตลาดจริงและกลุ่มลูกค้าจริงมากยิ่งข้ีน และควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกของบริษทัคู่แข่งทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้สามารถนาขอ้มูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัของบริษทัR.E.F จากดั และสามารถ
ก าหนดหรือน าเสนอแนวทางกลยทุธ์การแข่งขนัและการเพ่ิมยอดขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวมตราสารทุนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาใชข้อ้มูล
แบบทุติยภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 ถึงเดือน ธนัวาคม 2563 จ านวนกองทุนทั้งหมด  6 กองทุนซ่ึง
เป็นตวัแปรตาม กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมด 5 ตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนกองทุนรวมตรา
สารทุนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพ์แห่งประเทศไทย อตัราส่วนราคาต่อก าไร 
และดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ส าหรับตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี 

 
ค ำส ำคัญ : กองทุนรวมตรำสำรทุน , มลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ , ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate economic factors affecting net asset value per unit of equity funds 
managed TISCO Asset Management Co., Ltd. The sample was secondary data on monthly basis from January 
2016 to December 2020. The model was based on to determine the relationship between the net asset value of all 
6  equity funds. The inclusion criterion of a dependent variable was equity funds with top three funds with the 
highest and lowest net asset value while all economic factors affecting the net asset value of equity funds we re 
determined as independent variables. Data were analyzed using statistics, including multiple regression equation. 
The results indicated that variables statistically significantly influencing were SET Index, price-to-earnings ratio 
(P/E ratio), and Private Investment Index (PII). However, the variables with no significant influence on the net 
asset value of equity funds were Consumer Price Index (CPI) and 1-year fixed deposit interest rate.    
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2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 

 
กองทุนรวมจดัเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัโดยเป็นแหล่งลงทุนส าหรับคนท่ีตอ้งการออมเงินสามารถสร้าง

ผลตอบแทนระยะยาวเพ่ือรองรับการเกษียณอายุในอนาคต การท่ีนกัลงทุนจะสามารถบริหารเงินลงทุนให้บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินได ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความช านาญ และสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนไดอ้ย่างใกลชิ้ด หากนกัลงทุนเป็นผูท่ี้ขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีเวลาในการติดตามความ
เคล่ือนไหวของภาวะการลงทุน และเพ่ือต้องการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสูงสุดภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได ้
ทางเลือกท่ีสามารถช่วยนักลงทุนไดน้ั่นก็คือ การเลือกลงทุนใน “กองทุนรวมตราสารทุน”  หรือท่ีเรียกอีกช่ือว่า
กองทุนรวมหุ้น เป็นกองทุนรวมท่ีเนน้การลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงตราสารทุนก็คือ การน าเงินไปให้กิจการเอกชนใช้
ในการลงทุนในกิจการและไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลท่ีกิจการท าก าไรได ้ตราสารทุนผูล้งทุนจะมี
บทบาทร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และมีส่วนไดส่้วนเสียเหมือนกบักิจการโดยจะมีมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการลงทุนมาบริหารเงินทุนแทน เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีนักลงทุนเลือกไว้ 
รวมทั้งตอ้งมีการวดัและประเมินผลการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก้ จ ากดั เป็น
บริษทัจดัการท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม มุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกด้านความต้องการด้วยการเป็น Top Advisory หรือผูใ้ห้ค าแนะน าการลงทุนท่ีดี โดยใช้
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาทุกวฏัจกัรของเศรษฐกิจ และพยายามศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล จบัจงัหวะท่ีเหมาะสมในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ เพ่ือกระจายความเส่ียงอย่างเหมาะสม และเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทน การลงทุน
ท่ีดีให้กบัลูกคา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริหารจดัการกองทุนหุ้นแลว้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี มี Active Fund ท่ีสร้าง
ผลตอบแทนไดดี้กว่าตลาดอย่างสม ่าเสมอ หลายกองทุนผ่านวิกฤติตม้ย  ากุ้งวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หรือวิกฤติการเงิน
ในยุโรป  โดยหลกัการแล้ว การวดัผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน จะวดัผลจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ความแตกต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) จึงถูกน ามาใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนแต่ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยกองทุนใดท่ีมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) สูงกว่า หรือมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนท่ีต ่ากว่า จะถือไดว้่ามีประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนนั้นไดสู้งกว่า แต่อยา่งไรก็ตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนในแต่ละวนัย่อม
ไม่เท่ากนั เพราะข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของตลาดและการเลือกซ้ือกองทุนรวมตราสารทุน ก็เหมือนการซ้ือในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ่มมีความเส่ียงควบคู่ไปกบัผลตอบแทนดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีเองการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้
เห็นความส าคญัและมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน เพ่ือให้ไดท้ราบถึงปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักลงทุน น าข้อมูลจากผล
การศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน และเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนตรา
สารทุน และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารทุน ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และน าผลการศึกษาไปประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการตลาดของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในการไปลงทุนในการพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารของกองทุน เพ่ือให้กองทุนไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 

http://doithai.com/article/14/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis)  

 
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis)หรือ EMH เป็นตลาดท่ีแข่งขนั

กนัอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเช่ือว่ามูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นภาพข่าวสารให้เห็นอยา่งสมบูรณ์ หากการตดัสินใจตกลงซ้ือขาย
หุ้นของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดเดาดว้ยเหตุผล (Rational Expectations) ราคาหุ้นจะมีการ
ขยบัปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ดงันั้นจึงไม่มีใครสามารถท าก าไรเกิน
ปกติได ้ผลก าไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นก าไรในระดบัปกติ (Normal Profit) ถา้ตลาดหลกัทรัพยท์ าหน้าท่ีในการ
จดัสรรเงินลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม ราคาหุ้นก็จะสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงตามปัจจยัพ้ืนฐาน (Intrinsic Value) ของ
แต่ละบริษทัซ่ึงในโลกของความเป็นจริงแลว้ตลาดประเภทน้ีมีนอ้ยมาก (วรชยั ชา้งเผือก, 2552) 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน 
 

แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคา
หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆดงักล่าวได้แก่ ปัจจยัดา้นภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน รวมทั้งฐานะ
ทางการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ดงันั้นวิธีวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานจึงเป็นการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทัเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
วาสนา ตุ่นนวล และสุกญัญา ภู่สุวรรณรัตน์ (2553) ไดผ้ลการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์กบั
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล ตาม
สมมติฐานจะมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในทิศทางตรงกนัขา้มกล่าวคือ ถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นดชันี
ท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการในแต่ละช่วงเวลา โดยถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้
อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ผูล้งทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพย ์จะมีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวไปลงทุนลดลง มูลค่าของทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก็จะมีมูลค่าลดลงตามไป
ดว้ย ขณะเดียวกนัการศึกษาวรรณกรรมเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดมูลค่าการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศ
ไทย ของบุญยงค ์รานอก (2546) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวั ผลการศึกษาพบว่า กองทุนท่ี
น ามาศึกษาส่วนใหญ่ไปตามสมมติฐาน ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการลงทุนใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดบัความเช่ือมัน่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการลงทุนของกองทุน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  1 ปี มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกบั
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มูลค่าการลงทุนของกองทุนดชันีภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจเพ่ิม
มากข้ึนทิพยว์ลัย ์สุขพลู (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย 
คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลกระทบกบัทุกกองทุนท่ีท าการศึกษา มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ีดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ราคา
น ้ ามนัดิบสิงคโปร์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ส่วนดชันีราคา
ผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าปี เฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์5 
แห่ง และน ้ ามนัดิบสิงคโปร์ ไม่ไดส่้งผลกกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนกบัทุกกองทุน   
ผูวิ้จยัมีการพิจารณาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งั
รูปท่ี 1 

 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 
      

การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุรวมตรา
สารทุน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นกองทุนท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงสุด 3 อนัดบัแรก ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย กองทุนเปิดทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ กองทุนเปิดทิสโก ้Mid/Small Cap  อิควิต้ี และกองทุนเปิด ทิสโก ้ทวีทุน 
และกองทุนท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต ่าสุด 3 อนัดบัแรก ประกอบไปดว้ย กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยย ัง่ยืน 
กองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นทุนปันผลและกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย โดยการเก็บขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติย
ภูมิในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2563  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีใชใ้นการประมาณค่าเป็นดงัน้ี 
𝑁𝐴𝑉𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝐶 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑃/𝐸  
𝑁𝐴𝑉𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝐶 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑃/𝐸  

 
 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
 ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
 อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 1 ปี  
 อตัราส่วนก าไร     
 

ตวัแปรตาม (dependent Variable) 
   - มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
   - มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต ่าสุด  3 อนัดบัแรก 
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3.1 สมมติฐาน 
ตารางที่ 1 สมมติฐานทิศทางความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ ทิศทางความสัมพนัธ์ เคร่ืองหมาย 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET) ทิศทางเดียวกนั + 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ทิศทางตรงขา้ม - 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ทิศทางเดียวกนั + 
อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ (INT) ทิศทางตรงขา้ม - 
อตัราส่วนราคาก าไร (P/E) ทิศทางเดียวกนั + 

 
จากตารางท่ี 1 สมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตามข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า  

มีตวัแปรอิสระท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตามจ านวน 3 ตวัแปร คือดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราส่วนราคาก าไร ส่วนตวัแปรท่ีเหลือจ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค  อตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 1 ปี สมมติฐานว่าทิศทางความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) 
 
ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลเชิงสถิติของตวัแปรมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตราสารทุนต่อ
หน่วย (Net Asset Value : NAV) และตวัแปรทางเศรษฐกิจรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559 - เดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

สถิต ิ Observations Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NAVmaximum 60 27.07 42.30 35.3805 4.03030 
NAVminimum 60 3.45 6.37 5.2057 .68625 

SET 60 1125.86 1830.13 1551.4908 163.51288 
CPI 60 96.65 100.64 98.8592 1.02884 
PE 60 13.04 28.84 18.8307 2.78014 
INT 60 .48 1.43 1.2210 .34663 
PII 60 111.90 159.90 134.1127 11.22629 

  
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียของตวัแปรมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตรา

สารทุนต่อหน่วยท่ีมีมูลค่าสูงสุดและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตามสารทุนต่อหน่วยท่ีมีมูลค่า
ต ่าสุด ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 1 ปี และดชันีการลงทุนภาคเอกชนคือ  35.3805, 5.2057, 1551.4908, 98.8592, 18.8307, 1.2210, 134.1127 
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ตามล าดับ ค่าสูงสุดคือ 42.30, 6.37, 1830.13, 100.64, 28.84, 1.43, 159.90 ตามล าดับ ค่าต ่าสุดคือ 27.07, 3.45, 
1125.86, 96.65, 13.04, .48, 111.90 ตามล าดบั ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 4.03030, .68625, 163.51288, 1.02884, 
2.78014, .34663, 11.22629 ตามล าดบั 

 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระที่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมตราสารทุน ที่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระที่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมตราสารทุน ที่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยต ่าสุด 3 อนัดบัแรก 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยสูงสุด 3 

อนัดบัแรก พบว่า ตวัแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายตวัแปรตาม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณา
จากค่า Adjusted R-squared มีค่าเท่ากบั 0.882597 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.26 

จากตารางท่ี 4 พบว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยต ่าสุด 3 
อนัดบัแรก พบว่า ตวัแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายตวัแปรตาม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณา
จากค่า Adjusted R-squared มีค่าเท่ากบั 0.814356 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.44 

            ตวัแปรอิสระ Coefficient Std. Error t-Statistic  Sig.Prob.   
            ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 31.13981 2.597209 11.98972    0.0000** 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค -12.00364 19.49156 -0.615838  0.5406 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร 2.174559 1.443369 1.506586  0.0879* 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 1.953549 1.052589 1.855946  0.0690* 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี 0.411833 1.414336 0.291185  0.7720 

            

               ตวัแปรอิสระ Coefficient Std. Error t-Statistic Sig.Prob.   
          ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3.932547 0.433580 9.069937   0.0000** 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค -0.018587 3.253939 -0.005712 0.9955 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร 0.203439 0.240957 0.844297 0.4023 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 0.046130 0.175720 0.262521 0.7939 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี 0.392280 0.236111 1.661423 0.1025 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 5 สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวมตราสารที่มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงสุดและต ่าสุด 3 อนัดบัแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่ามีตวัแปรอิสระจ านวน 3 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัระหว่างสมมติฐานกบัสมการ
ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราส่วนราคาต่อก าไร และดชันีการลงทุนภาคเอกชน และมีตวัแปร
อิสระจ านวน 2 ตวัท่ีไม่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตราสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

อภปิรายผล 
 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ตามสมมติฐานจะมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนรวมตราสารทุน ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ถา้ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์มีการปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน      แสดงถึงราคา
หลกัทรัพยข์องบริษท่ีัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทิพวัลย์ สุขพูล  (2552) งานวิจัยของ บุญยงค์ รานอก  (2546) และงานวิจัยของ ขวัญฤดี บุญกนิษฐ (2549) ผล
การศึกษาสรุปว่าดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิกองทุนรวมตราสารทุน 

อตัราส่วนก าไร (P/E) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของปัจจยัพ้ืนฐานของราคาหลกัทรัพย ์จากทฤษฎี
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient market) ราคาของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยราคาจะมีการปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลง ตามผลประกอบการจนกระทัง่ราคาหลกัทรัพยมี์
มูลค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  กล่าวคือ ถา้ดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนผูป้ระกอบการบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ีน จะส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานของบริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน และท าให้
ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัฤดี บุญกนิษฐ (2559) ท่ีมีผลการศึกษา
สรุปว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้น 

ปัจจยั NAVmaximum NAVminimum 
สัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน สัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน 

SET 31.13981** √ 3.932547** √ 
CPI -12.00364 - -0.018587 - 
P/E 2.174559* √ 0.203439 - 
PII 1.953549* √ 0.046130 - 
INT 0.411833 - 0.392280 - 
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แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเพิม่ยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน 
กรณศึีกษา ธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร 

The Guidelines solve the problems for increasing in amount of Retail loans 
Government Saving Bank: Case study Taladwongsakorn Branch 

 

วรกมล  ณ ราช1 
Worakamon Na-rach 

Mi_miwe_mb@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาตลาด
วงศกร  มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้การเบิกจ่ายเงินกู้สินเช่ือธนาคารประชาชนลดลง และเพ่ือ
น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินกู้สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาตลาด
วงศกร เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูวิ้จยัรวบรวบขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ผูจ้ดัการพนกังานปฏิบติัการธนาคารออม
สินสาขาตลาดวงศกรจ านวน 10 ชุด และแบบสอบถามลูกคา้ผูส้นใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 200 ชุด ผูวิ้จยัวิเคราะห์เชิงเน้ือหา หาค่าความถ่ี ร้อยละ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉล่ียและความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความความแตกต่างของระดบัส าคญัส่วนประสมทางการตลาด
ของลูกคา้ผูส้นใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน ผลการวิจยัพบว่าสาเหตุการเบิกจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน
ลดลง สาเหตุหลกัเน่ืองจาก เง่ือนไขสินเช่ือมีความยุ่งยาก รองลงมาคือสาขาหรือจุดให้บริการไม่เพียงพอการ
ประชาสมัพนัธ์นอ้ย ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติัใชเ้วลานาน และจ านวนพนกังานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ี
มี และเง่ือนไขในการสมคัรยุง่ยากซบัซ้อน  แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ การท าการตลาดเชิงรุกโดยเนน้การเข้าหา
ชุมชนการเน้นการให้บริการนอกสถานท่ีนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ธนาคารแลว้นั้นยงัช่วย
อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ท่ีไม่มีเวลาเขา้มาติดต่อ ณ สาขาให้มีความรู้ความเขา้ใจผลิตภณัฑ์ธนาคารมากยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: สินเช่ือธนำคำรประชำชน  
 

Abstract 
By Studying, The Guidelines solve the problems for increasing in  amount of Retail loans Government Saving 
Bank: Case study Taladwongsakorn Branch. This Objective for Analysis the Causes of Decreasing the amount of 
Retail loans Government Saving Bank Taladwongsakorn Branch and Offer ways to solve  problem of decreasing 
the amount of Retail  
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loans Government Taladwongsakorn Branch.  The researcher collects information from Manager and employee 
interview form Government Saving Bank Taladwongsakorn Branch about 10 sets and Customer query, Those 
interested in using loan services from a sample of 200 sets.  The researcher analyzed the content for frequency, 
percentage and descriptive statistics.  Find the mean and standard deviation.  Use analytical statistics to test 
differentiation of the key levels of customer marketing mix of customers who are interested in using credit 
services.  The research results were found that Cause of credit decline.  Main cause due Cumbersome of Loan 
condition.  Followed by not enough staff to work, little publicity, the time for consideration and approval takes a 
long time. Solution to the problem is Aggressive marketing by approaching the community for Promote products 
and Facilitate customers who has no time to walk in branch 
 
Keywords:  Retail Loan 
 

1. บทน า 
 
สินเช่ือธนาคารประชาชนเป็นสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือช่วยประชาชนในระดบัฐานราก สนบัสนุนให้ประชาชนท่ี

ประกอบอาชีพประจ า หรือค้าขาย ท่ีมีหน้าร้านเป็นของตวัเอง ท่ีมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใช้ในการ
หมุนเวียนในการใชจ่้าย ช าระหน้ีต่าง ๆ และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ โดยก าหนดให้กู้ไดต้ามความ
จ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ี ไม่เกินรายละ 200,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือนนั้น เป็น
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของสาขาทั้งจ านวนลูกค้าสินเช่ือและจ านวนเงินสินเช่ือท่ีธนาคารปล่อยกู้ โดยเม่ือ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานการจ่ายเงินกู้สินเช่ือธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร พบว่าใน
ปี พ.ศ.2560 จ านวนรายของการจ่ายเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 74.73 จากเป้าหมาย จ านวนเงินของการจ่ายเงินกู ้คิดเป็น
ร้อยละ 90.85 จากเป้าหมาย ในปี พ.ศ.2561 จ านวนรายของการจ่ายเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 61.72 จากเป้าหมาย จ านวน
เงินของการจ่ายเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 79.26 จากเป้าหมาย และผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 จ านวนรายของการ
จ่ายเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 20.87 จากเป้าหมาย จ านวนเงินของการจ่ายเงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 29.73 จากเป้าหมาย แสดง
ให้เห็นว่าในแต่ละปีมีจ านวนรายและจ านวนเงินท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีธนาคารก าหนดไว ้ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางในการเพ่ิม
จ านวนของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประเภทสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร ให้ไดต้าม
เป้าหมายท่ีทางธนาคารก าหนด 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
1. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ

การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลในการใชสิ้นคา้หรือบริการ การท่ีจะเขา้ใจความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
นั้นจะตอ้งเขา้ใจค าศพัทด์งัต่อไปน้ีดว้ย การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการ
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คน้หาหรือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ เพ่ือจะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใช้
เพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ คือ 6Ws และ 1H ดงัน้ี 1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
3. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 4. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 5. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 6. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  7. 
ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

2.ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ปัจจยัทางการตลาดท่ี
กิจการสามารถควบคุมได้ (Controllable factors) ท่ีมีบทบาทส าคัญ และจัดอยู่ในขอบข่ายของส่วนประสม
การตลาดน้ีมีอยูม่ากมายจดัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดว้ยกนัตามแนวความคิดของMcCarthy ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
1.ผลิตภณัฑ์(Product) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนและบริการ หลกัการท่ีส าคญั คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภคเป้าหมาย 2.สถานท่ี (Place) หมายถึง ความพยายามท่ีจะจดัน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดก้ าหนดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่ตลาดท่ีเป็นเป้าหมายของกิจการผลิตภณัฑ์ใด ๆ 3.การส่งเสริม
ตลาด(Promotion) ชกัจูงให้ผูบ้ริโภคเหล่านั้นเลือกซ้ือสินค้าไปดว้ยขอบข่ายงานการส่งเสริมตลาดเน้นหนักไป
ทางดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และการกระตุน้เร้าใจให้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น 4.ราคา(Price) การก าหนด
ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมนกัการตลาดตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ (พรรณพิมล กา้นกนก, วชัราภรณ์ ชีวโศภิษฐ, สม
จิตร ลา้นจ าเริญ, อุไรวรรณ แยม้นิยม และบญัญติั จุลนาพนัธ์ุ, 2559) 

3. แนวคิดและทฤษฎีดา้นแรงจูงใจของ Maslow การจูงใจ (Motivation) คือ การกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์ร การแนะน าให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าจะไดรั้บ
อรรถประโยชน์อยา่งไร จากการใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าหน้าท่ีในการคิดคน้หรือสร้างสรรค์
ส่ิงจูงใจผูบ้ริโภค โดยอาศยัความรู้หรือทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาของมนุษย์ ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
นกัจิตวิทยา คือ ทฤษฎีการจูงใจของMaslow (ศรีสุภา สหชยัเสรี, 2544)  

4. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
กลยุทธ์ ท าการจดักลุ่มขอ้มูลออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.จุดแข็ง (S) คือ ความมีประสิทธิภาพความไม่มีปัญหา ความ
ไดเ้ปรียบความสมบูรณ์เพียงพอของปัจจยัต่าง ๆ ภายในธุรกิจ เช่น โครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเขม็แขง็ รวมทั้งทรัพยากร องคก์ารท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอ) 2.จุดอ่อน (W) คือ ความขาดประสิทธิภาพ 
ความมีปัญหา ความเสียเปรียบ ความขาดแคลนไม่เพียงพอของปัจจยัต่าง ๆ ภายในธุรกิจ การผลิต 3.ตน้โอกาส (O) 
คือ สภาพการณ์แวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์ และสนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ ให้สามารถด าเนินไปได้
อย่างดี และบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 4.อุปสรรค (T) คือ สภาพการณ์แวดล้อม
ภายนอกท่ีขดัขวางไม่ให้การด าเนินงานของ บริษทั เป็นไปดว้ยดี อาจท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ หรือตอ้งเพ่ิม
ตน้ทุน และความพยายามมากกว่าปกติ เช่น สภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ราคาน ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อ เน่ืองคู่แข่งขนั
มาก (พรรณนุช ชยัปินชนะ, 2559) 

5. แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธ์การแข่งขนั (Five – Force Model) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมนั้นมี
ความส าคญัท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ติดตามอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว ต่อ
ธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในทนัที ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกลยุทธ์การแข่งขนั เสนอว่าสภาวะการ
ด าเนินงานของธุรกิจหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัสภาวะของปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการปัจจยัท่ี 1 คือการแข่งขนัระหว่างธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์สภาวะการณ์และอุปสรรคของคู่แข่งขนัทางตรงของธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 
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ปัจจยัท่ี 2 คือภยัคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่หรือการพิจารณาในประเด็นการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่
ปัจจัยท่ี 3 คือภยัคุกคามจากผลิตภณัฑ์ทดแทนเป็นการวิเคราะห์สภาวะการคุกคามของผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ทดแทนซ่ึงอาจถือว่าเป็นคู่แข่งขนัทางออ้มของธุรกิจปัจจยัท่ี 4 คือพลงัต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตเป็นการ
วิเคราะห์ถึงอ านาจต่อรองหรืออิทธิพลของผูข้ายปัจจยัการผลิตและวตัถุดิบท่ีมีต่อธุรกิจปัจจยัท่ี 5 คือพลงัต่อรอง
ของผูซ้ื้อเป็นการวิเคราะห์ถึงอ านาจต่อรองหรืออิทธิพลของผูซ้ื้อหรือลูกคา้ (พรรณนุช ชยัปินชนะ, 2559) 

 
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ลดัดา ทบัทิมอ่อน (2561) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขา

เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมและรายดา้น พบว่า อยู ่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ล าดบั
แรกคือดา้นหลกัฐานทางกายภาพ รองลงมาคือดา้น ผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ฤทยั เลศฤทธ์ิ (2554) พบว่า กลยทุธ์ระดบัองคก์ร ท่ีเหมาะสมกบับริษทัคือ กลยทุธ์มุ่งเนน้การเติบโต โดยเลือก
กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน โดยการขยายตวัในธุรกิจสถาบนัการเงิน ในรูปแบบของประกนัชีวิต แบบ
สะสมทรัพย์ เช่น แอ็คซ่าประกันชีวิต, เคทีซี (KTC) และกองทุนต่าง ๆ กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจ เลือกกลยุทธ์
ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ผู ้น าด้านต้นทุน(Cost Leadership Strategy) และกลยุทธ์ผูน้ าด้านความแตกต่าง 
เพ่ือให้มีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัและกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี คือ กลยุทธ์การตลาดโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการ
ตลาด คือ กลยทุธ์การแบ่งส่วนตลาด(STP), กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)  

สุชีรา แสงสว่าง (2560) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือโครงธนาคาร
ประชาชนของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การส่งช าระเงินกูโ้ดยใชวิ้ธีหัก
จากสมุดบญัชีเงินฝากของผูใ้ห้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด การเพ่ิมจ านวนเงินกูใ้นการขอสินเช่ือคร้ังต่อไป ระยะเวลา
ผอ่นช าระเงินกู ้มีค่าเฉล่ียต ่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุอาชีพ เหตุผลในการกูเ้งินและ มีปัญหาการผอ่นช าระคืน แตกต่าง
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงธนาคารประชาชนท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์

 
3. วธีิการศึกษา (ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา การเกบ็
รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล) 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร จ านวน 200 ราย และผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 

พนกังาน และลูกจา้งสาขา ของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร จ านวน 10 ราย 
 
การสุ่มตวัอย่าง 
ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเท่าท่ีจะ

หาไดค้รบตามช่วงเวลา โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร โดย
ไม่มีกฎเกณฑแ์ละให้กลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 200 ราย  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 

พนกังาน และลูกจ้างสาขา ของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร จ านวน 10 ราย และท าแจกแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอย่างลูกค้าของธนาคารออมสิน สาขาตลาดวงศกรโดยให้กลุ่มตวัอย่างท าการกรอกแบบสอบถามดว้ย
ตนเองจ านวน 200 ชุดใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างเท่าท่ีจะหาไดค้รบตามช่วงเวลา โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการของธนาคารออมสิน
สาขาตลาดวงศกร โดยไม่มีกฎเกณฑ ์และให้กลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 200 ราย  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก
ห้องสมุด เวบ็ไซดต่์าง ๆ และรายงานการวิจยัจากเอกสารของธนาคารออมสิน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวิจยั 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนักงาน/ลูกจ้าง โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา

สรุปผลออกมาเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีไดพ้บและแนวทางวิธีแก้ไขปัญหา โดยการเขียนรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาจะไม่ใชข้อ้มูลตวัเลข แต่จะเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนา จะใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดย
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์จดัระบบจ าแนกขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของตวัแปรใน
การวิจยั พิจารณาเง่ือนไขแวดลอ้มวิเคราะห์ความเช่ือมโยง และสรุปบรรยายขอ้มูล (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) น า
ขอ้มูล ในส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ ความพึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือธนาคารประชาชน 
ดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.น าผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 จัดท าแผนผงัก้างปลาท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสาเหตุหรือ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าให้เกิดสาเหตุของปัญหา  

4.จากผลงานวิจยัสาเหตุและผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือตาราง  TOWS Matrix เพ่ือเสนอแนะหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชนกรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร  
 

4. ผลการศึกษา (ตามวตัถุประสงค์การวจิยั) 
 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ท่ีท าให้การเบิกจ่ายเงินกูสิ้นเช่ือธนาคารประชาชนลดลง ของธนาคารออมสินสาขา

ตลาดวงศกร 
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ภาพที่ 1 ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุท่ีท าให้การเบิกจ่ายเงินกูสิ้นเช่ือธนาคารประชาชนลดลง 
 

ผลจากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการและพนกังานธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกรถึงสาเหตุท่ีท าให้การเบิกจ่ายเงินกู้
สินเช่ือธนาคารประชาชนลดลงพบว่าผูจ้ดัการและพนักงานสาขามีความเห็นว่าสาเหตุหลกัมีจ านวน 8 สาเหตุ 
ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจ านวน 5 สาเหตุ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด และดา้นกระบวนการ สาเหตุหลกัอีก 3 สาเหตุมาจากพนกังานผูใ้ห้บริการ 
ตวัช้ีวดัผลด าเนินงานพนกังาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือระบบงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1. ดา้นผลิตภณัฑ์ มีสาเหตุย่อยคือ วงเงินสินเช่ือน้อย คุณสมบติัผูกู้้ไม่ผ่านเกณฑ์ และเง่ือนไขสินเช่ือมีความ
ยุง่ยาก  

1.2. ดา้นราคา มีสาเหตุยอ่ยคือ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม 
1.3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีสาเหตุยอ่ย ไดแ้ก่ จุดให้บริการหรือสาขาให้บริการไม่เพียงพอ ช่องทางการช าระ

เงินมีนอ้ย ไม่มีช่องทางให้บริการ 24 ชัว่โมง 
1.4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีสาเหตุยอ่ย ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์นอ้ย ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่

มีโปรโมชัน่ให้ลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการกูเ้พ่ิม 
1.5. ดา้นกระบวนการ มีสาเหตุยอ่ย ไดแ้ก่ การพิจารณามีหลายขั้นตอน ระยะเวลาในการอนุมติัล่าชา้ ขั้นตอนไม่

เป็นมาตรฐาน 
1.6. ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ มีสาเหตุย่อย ได้แก่ จ านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อ พนักงานขาดแรงจูงใจ 

พนกังานขาดความรู้ในการปฏิบติังาน 
1.7. ดา้นตวัช้ีวดัผลงานรายบุคคล มีสาเหตุย่อย ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัผลงานรายบุคคลมีหลายผลิตภณัฑ์ การควบคุม

หน้ีคา้งเป็น 1 ในตวัช้ีวดัท่ีตอ้งควบคุม 
1.8. ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้อระบบงาน มีสาเหตุย่อย ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ 

และระบบงานธนาคารไม่รองรับ ไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบติังาน 
2. เพ่ือน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาตลาด

วงศกร 
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ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์แนวทางการแกปั้ญหา โดยใชท้ฤษฎีTOWS 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
จุดอ่อน (W) 

 
 

 
 
 
โอกาส (O) 
อุปสรรค(T) 
 

จุดแข็ง(S) 
S1 ดอกเบ้ียเหมาะสม 
S2 ระยะเวลาและเงินงวดผ่อนช าระ
เหมาะสม 
S3 สินเช่ือธนาคารประชาชนมีวตัถุประสงค์
คลอดคลุมความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ปิด
บตัรเครดิต ช าระหน้ีนอกระบบ  

จุดอ่อน(W) 
W1 วงเงินกูจ้ ากดั 
W2 ตอ้งใชเ้อกสารส าหรับการกูจ้ านวนมาก 
W3 เอกสารท่ีใชกู้ต้อ้งเซ็นรับรองทุกฉบบัเอกสาร
อาจมีการเซ็นตกหล่นท าให้เสียเวลา  
W4 เป็นสินเช่ือใชบุ้คคลค ้าประกนั ท าให้ยุง่ยากใน
การจดัหาคนค ้าประกนั 
W5 การประชาสมัพนัธ์สินเช่ือดงักล่าวยงันอ้ยท า
ให้ไม่เป็นท่ีรู้จกั 
W6 พนกังานขาดแรงจูงใจในการท างาน 
W7 ระยะเวลาในการอนุมติันาน 
W8 ช่องทางในการติดต่อขอรับสินเช่ือมีจ ากดั ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

โอกาส(O) 
O1 นโยบายการปล่อยสินเช่ือของรัฐบาล ไดแ้ก่ 
การปล่อยสินเช่ือส าหรับผูมี้อาชีพอิสระทีไดรั้บ
ผลกระทบจาก COVID-19 หรือรายได้ประจ า 
50,000 บาท 
O2 นโยบายของธนาคารการเพ่ิมคะแนนพิเศษ
ส าหรับสาขาท่ีปล่อยสินเช่ือไดม้ากท่ีสุด 
O3 จากภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนตกงาน และ
ตอ้งการเงินเพ่ือส ารองเล้ียงชีพหรือเงินทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน 

แนวทางเชิงรุก (SO Strategy)  
SO1 ใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธนาคารประชาชน  
SO2 เนน้การเขา้หาลูกคา้ตามชุมชน แทน
การรอรับลูกคา้ในสาขาเพียงอยา่งเดียว 
SO3 แจง้กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กบั
ลูกคา้สินเช่ือเดิมชั้นดีของธนาคาร อยูเ่สมอ 
เช่น ดอกเบ้ียพิเศษ 

แนวทางเชิงแก้ไข(WO Strategy)  
WO1 ใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 7P เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์
สินเช่ือ จดัการแบ่งหนา้ท่ีพนกังานในสาขา อยา่ง
ชดัเจนเพ่ือตอบขอ้ซกัถามลูกคา้, จดัใหพ้นกังานมี
การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน, ปรับปรุงพ้ืนท่ี
ภายในส านกังานเพ่ือรองรับลูกคา้เพียงพอ, 
ผลิตภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
WO2 น ากลยทุธ์ LEAN มาพฒันากระบวนการ
ท างาน ลดขั้นตอนเอกสาร การปฏิบติังานท่ีไม่
จ าเป็นออกไป 

อุปสรรค์(T)  
T1 ภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนของลูกคา้มีปริมาณ
มากส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ี
คุณสมบติัของลูกคา้ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ธนาคาร
พิจารณา 
T2 อาชีพอิสระ คา้ขาย หาเชา้กินค ่า ท าให้ไม่มี
เวลาเพียงพอเพ่ือมาติดต่อสอบถามท่ีธนาคาร 
T3 ธนาคารไม่มีทีมขาย ส าหรับออกบูท
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑธ์นาคารโดยเฉพาะตอ้ง
ให้แต่ละสาขาด าเนินการเอง ท าให้ธนาคารออม
สินสาขาเขา้ไปประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑธ์นาคาร
ชา้กวา่คู่แข่ง 

แนวทางเชิงป้องกัน(ST Strategy)  
ST1 ใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธนาคารประชาชน ดา้น
ช่องทาง เทคโนโลยีเป็นตวัช่วยในการ
แอพพลิเคชัน่เพ่ิมช่องทางในการใหบ้ริการ 
ให้ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย 
 
 

แนวทางเชิงรับ(WT Strategy)  
WT1 มีการจดัการงบประมาณเพ่ือให้ความรู้แก่
พนกังานผูใ้ห้บริการลูกคา้อยูเ่สมอ 
WT2 พฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือให้คลอบคุมเขา้ถึง
ลูกคา้ทุกสายอาชีพตามความเหมาะสม 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 
สรุปผลการวจิยั 
1. สาเหตุท่ีท าให้การเบิกจ่ายเงินกูสิ้นเช่ือธนาคารประชาชนลดลง ของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร เง่ือนไข

สินเช่ือมีความยุ่งยาก จุดให้บริการหรือสาขาให้บริการไม่เพียงพอ ช่องทางการช าระเงินมีน้อย การประชาสัมพนัธ์
น้อย ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การพิจารณามีหลายขั้นตอน ระยะเวลาในการอนุมติัล่า ชา้จ านวนพนกังานไม่
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เพียงพอต่อ พนกังานขาดแรงจูงใจ พนกังานขาดความรู้ในการปฏิบติังาน ตวัช้ีวดัผลงานรายบุคคลมีหลายผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ และระบบงานธนาคารไม่รองรับ ไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบติังาน 

2. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร 
แนวทางเลือกท่ีเสนอคือ เน้นการเข้าหาลูกค้าตามชุมชน แทนการรอรับลูกค้าในสาขาเพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก
ธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น พ่อคา้ แม่คา้จากตลาด และร้านคา้
บริเวณโดยรอบ มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 20,000 -30,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนเพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนค่าใชจ่้าย มีสดัส่วนวงเงินกูท่ี้ผูใ้ชบ้ริการให้ความสนใจมากท่ีสุดคือวงเงิน 150,001-
200,000 บาท เหตุผลในการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียถูกเม่ือเทียบ
กบัสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ สัดส่วนผูใ้ชบ้ริการไดรั้บข้อมูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ มาจากพนักงานธนาคารออมสิน 
ดงันั้น แนวทางเลือกการเข้าหาแหล่งชุมชนเป็นแนวทางท่ีง่ายต่อการปฏิบติัระดบัสาขา ช่วยให้พนกังานสามารถ
เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งสนิทใจ เน่ืองจากมีการปฏิสัมพนัธ์ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการพิสูจน์ตวัตน แหล่งท่ีมา
ของรายได ้การท างาน พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพประกอบการพิจารณาท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นผลดีต่อการ
วิเคราะห์สินเช่ือ การเข้าหาลูกค้า ยงัเป็นแนวทางส าคญัท่ีเปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ธนาคาร 
ทั้งตวัผลิตภณัฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนและผลิตภณัฑ์ดา้นเงินฝาก หรือบริการอ่ืนๆของธนาคารและโปรโมชัน่
พิเศษให้กบัลูกคา้ในชุมชนเพ่ือทราบ   

 
อภปิรายผลการศึกษา 
1. ผลิตภณัฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเป็นผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีเขา้ถึงประชาชน ในทุกกลุ่ม

อาชีพ ทั้งพนกังานบริษทัท่ีมีรายเงินไดเ้ป็นรายเดือน พ่อคา้แม่คา้ หรือพนกังานอิสระ ทั้งเพ่ือเป็นเงินอุปโภคบริโภค 
เงินทุนหมุนเวียนกิจการค้าขายให้เกิดสภาพคล่อง เพ่ือใชช้ าระหน้ีนอกระบบหรือช าระหน้ีบตัรเครดิต เน่ืองจาก
ดอกเบ้ียถูก จ านวนเงินผอ่นช าระต่องวดถูก เม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสินเช่ือเพ่ือสงัคม ไม่ไดค้  านึงถึงรายได้
ท่ีเป็นดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารจะไดรั้บเท่านั้น ธนาคารยงัค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีของ
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงใชพิ้จารณาวงเงินกู้และระยะเวลาการกูเ้งินท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้แต่ละรายผลิตภณัฑ์ธนาคารประชา
ชนจึงเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีท าให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัลดัดา ทบัทิมอ่อน (2561) ไดศึ้กษา ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์
ธนาคารโดยรวมและรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัสุชีรา แสงสว่าง (2560) ไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน เปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจ พบว่ามีระดบัความพึงพอใจปานกลางในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงธนาคารประชาชนของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการใน
ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคาร 

2. ความน่าเช่ือถือของธนาคาร ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐบาลซ่ึงมีอายยุาวนานกว่า 108 ปี แสดงให้เห็น
ว่าเป็นธนาคารท่ีมีความมัน่คงยาวนาน ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีไม่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรจากการด าเนินงานเท่านั้น แต่
เป็นธนาคารท่ีรองรับนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีตอ้งการฝากเงิน ท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 
หรือตอ้งการแสวงหาแหล่งเงินทุนราคาถูก เพ่ือให้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มอาชีพ สอดคลอ้งกบัลดัดา ทบัทิมอ่อน (2561) ได้
ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า
ความน่าเช่ือถือของตราสัญลกัษณ์ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 
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3. แนวทางการตลาดเชิงรุกเพ่ือสังคม  โดยเนน้การเขา้หาลูกคา้ตามชุมชน แทนการรอรับลูกคา้ในสาขาเพียงอย่าง
เดียวนั้น ท าให้ธนาคารทราบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีอยูใ่นชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและพฒันา
ชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างธนาคารกบัประชาชน ธนาคารจะไดรั้บความไวว้างใจจากลูกค้าให้
น าเสนอผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคาร นอกจากเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ด้านสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนเพ่ือเพ่ิมยอดการเบิกจ่ายแลว้ ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ่ื์นๆร่วมดว้ย การให้บริการดว้ยใจ อยา่ง
จริงใจจะท าให้เกิดการพูดถึงกนัปากต่อปาก ในไม่ใชลู้กคา้จะเป็นผูเ้ข้าหาธนาคารเอง สอดคลอ้งกบัลดัดา ทบัทิม
อ่อน (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่าดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ล  าดบัแรก
คือ มีเอกสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูลชดัเจน รองลงมาคือ มีพนกังานออกให้บริการนอกสถานท่ี มีการ
ส่งเสริมการขายอย่างสม ่าเสมอ มีป้ายคตัเอาทโ์ฆษณาขนาดใหญ่ติดตามสถานท่ีต่าง ๆ สานกังานใหญ่มีการโฆษณา
ผา่นทางส่ือต่าง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ในกรณีผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน 6 เดือนแรกของธนาคารออมสินสาขาตลาด

วงศกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
1. ควรมีการจดัจ้างหน่วยงานหรือบริษทัภายนอกด าเนินการประชาสัมพนัธ์แทน เน่ืองจากปริมาณงานสาขาท่ี

ไดรั้บมอบหมายมีมาก ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ณ ธนาคารออมสินสาขาก็มีมากและใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานเพ่ือ
อธิบายเพ่ิมเติม ท าให้เป็นอุปสรรคส าคญัในการจัดคนออกการตลาดเชิงรุกนอกสถานท่ี ท าให้จ านวนพนกังานท่ี
ให้บริการสาขา ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแบ่งพนกังานออกนอกสถานท่ีได ้  

2. การจัดจ้างผู ้เช่ียวชาญเพ่ิมเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร อันได้แก่การ 
เตรียมการออกบูท การพูดคุยกบัลูกคา้ การส่งต่อลูกคา้มายงัสาขาและผลด าเนินงานโดยรวม เป็นตน้ ท าให้สาขา
สามารถวางแผนการท าปฏิบติังานภายในสาขาไดอ้ยา่งทนัเวลา 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากงานวิจยัเร่ืองแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน

สาขาตลาดวงศกรพบว่าในงานวิจยัคร้ังต่อไป อาจมีการศึกษาขั้นตอนการสมคัรใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน
รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัจากผูท่ี้ปฏิบติังานพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือศึกษาขั้นตอนการ
วิเคราะห์สินเช่ือเพ่ิมเติมให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสมคัรการสมคัร
สินเช่ือผา่นแอพพลิเคชัน่และการแจง้ผลการพิจารณาผ่านแอพพลิเคชัน่    
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกนิ 400 ซีซี. 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the selection of motorcycles up to 400 cc. in Bangkok. 
 

วรการ วัชโรทัย1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
Vorakarn Vajrodaya and Pussadee Polsaram 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ และ
ทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้ท่ี เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ซ่ึงมีเคร่ืองมือคือแบบสอบถามใชใ้นการเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูศึ้กษาไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเพ่ือหาค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์ขนาด
ไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีระดบัความเห็นอยูใ่น ระดบัมาก 
 
ค ำส ำคัญ: รถจักรยำนยนต์, ขนำดไม่เกิน 400 ซีซี., ผลิตภัณฑ์, ส่งเสริมกำรขำย 
 

Abstract 
This study aimed to study and the marketing mix affecting the selection of motorcycles up to 400 cc. in Bangkok. 
By using the concept of population theory and marketing mix theory, population and sample of 385 peop le who 
chose to buy motorcycles in Bangkok by questionnaire tool used to collect the data. And analysis of the study data 
using a package of fixed programs to determine the percentage of frequency. Mean standard deviation. The results 
of the study showed that the majority of the population were male, aged 31-40 years, with a status of single, 
occupation of private company employees and their average monthly income of 20,001 - 30,000 baht. Not more 
than 400 cc. in Bangkok. Overall, there is a high level of opinion. 
 
Keywords: motorcycle, size up to 400 cc., product, promotion 
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1. บทน า 

 
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีปริมาณการผลิตชะลอตวั เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนโดยเป็นการชะลอตวัของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั 
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทัว่โลก  (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2563)  

การผลิตรถจกัยานยนต์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีจ านวน 431,500 คนั เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 จ านวน 
481,110 คนั ซ่ึงลดลงจากไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 10.31  

การจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ในประเทศในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีจ านวน 413,888 คนั และไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 
จ านวน 433,234 คนั ซ่ึงลดลงจากไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีแลว้  ร้อยละ 4.47 (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) 

การส่งออกรถจกัรยานยนต์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีจ านวน 156,603 คนั และไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 มีจ านวน 
224,617 คนั ซ่ึงลดลงจากไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 30.28 (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) 

 

 
 

ภาพที่ 1 การผลิต จ าหน่าย และส่งออก รถจกัยานยนต ์(คนั) 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 
พ.ย. 2563. 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. จะเลือกสอบถาม

เฉพาะผูท่ี้สนใจและก าลงัมองหา รถจกัรยานยนต์ใหม่ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. โดยใชปั้จจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้รวมถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัฉบบัน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือรถยนตข์นาดไม่
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เกิน 400 ซีซี. โดยท าการส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ และมีระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย
ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2564 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรถจกัรยานยนตส์ามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูท่ี้สนใจท าธุรกิจเก่ียวกบัรถจกัรยานยนต์สามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน 

3. นกัวิจยั หรือบุคคลทัว่ไปสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 : 41) ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ

ครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร
และช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด 
และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่า ตวัแปรอ่ืน 

ปรมะ สตะเวทิน (2541:105-109) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรนั้น มีสมมติฐาน ว่ามวลชนผูรั้บสารท่ีอยู่ใน
กลุ่มลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่วนคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั
จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่าง 

พิชชาภา กิตตินนัท์วฒันา (2555: 23) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ ครอบครัว การศึกษา 
และรายได ้มีความส าคญัต่อการตลาดในตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคล 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556) ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเรียกว่าลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นวิจยัทางสงัคมศาสตร์หรือ
การวิจยัทางธุรกิจ เน่ืองจากเป็นลกัษณะส าคญัทางสถิติท่ีสามารถวดัค่าไดช่้วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อ
การวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน 
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วิวรรณดา วนัชยัจิระบุญ (2557) ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้

ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ี
จะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสารอย่างไรก็ตามใน การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จ านวนของ
ผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็
คือการจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ 

 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, (2552 : 63-83) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น โดยพ้ืนฐาน

จะมีอยู ่4 ตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์,ราคา, ช่องทางการจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler,1997) 
 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 
กระบวนการในการเลือกทางใดทางหน่ึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ Kotler, (2003) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จิราภรณ์ เพียรทอง (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์า

มาฮ่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ภทัรวดี โชติมิตร (2558) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรรยานยนต์

ของผูบ้ริโภคในเขตบางบอน 
วนัพิชิต รันตพิกุล (2560) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี 
กรชนก ดิษฐเลก็ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดันนทบุรี 
มิติ  กิยะแพทย ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์

ขนาดใหญ่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม 
พชัญ์กมณพชัญ์  สุวรรณดี (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ 1,000 ซีซี.ข้ึนไป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีสนใจรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  และ

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง
ของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตอ้งไม่ต ่ากว่า 385 ตวัอยา่ง 

 
เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์นาดไม่เกิน 400 ซีซี. 

โดยการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการออกแบบแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้เลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงทศันคติ ว่าระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อการตดัสิสนใจซ้ือมีมากนอ้ยเพียงใด แบบอนัตรภาคชั้น 

 
การวิเคราะห็ข้อมูล 

 
ผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมแบบสอบถามจะน าไปท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย

หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  
 

กรอบแนวคดิ 
 

 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ย Cronbach's Alpha ขอบแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.883 ซ่ึงมากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามสามารถน าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไปได ้

- ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) 
- ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’s) 

การตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ 
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1. ผลการวิเคราะห์โดยการจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.34) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 29.09) มีสถานภาพโสด 
(ร้อยละ 53.77) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 65.71) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 41.04) และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 42.34) 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัส่วนอายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่พบ
ความแตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นส่งเสริมการตลาดไดส้มการถดถอย Y= 1.264+0.840 (ดา้นส่งเสริมการตลาด) 

3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 
400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหา
ค่านอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาดา้นส่งเสริมการขาย, ดา้นราคา และดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่าน้อย 3 
ล  าดบั ดงัน้ี รูปทรงโฉบเฉ่ียวทนัสมยั สะดุดตา มี รองลงมาอตัราการประหยดันา้มนั และมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบ 
ตามล าดบั 

ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่าน้อย 3 ล  าดบั ดงัน้ี 
ราคาถูกกว่ารถจกัรยานยนตย์ี่ห้ออ่ืนท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตใ์กลเ้คียงกนัรองลงมาราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ จ านวนอตัรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่าน้อย 3 
ล  าดบั ดงัน้ี มีช่างซ่อมเพ่ือรองรับการให้บริการพอเพียง รองลงมามีพ้ืนท่ีรับรองลูกคา้และจ านวนสาขาของศูนยบ์ริการ
มีหลายสาขา ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหา
ค่านอ้ย 3 ล  าดบั ดงัน้ี มีมีการพาชมสินคา้ตวัอยา่งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รองลงมามีการแจกของแถม เช่น ประกนัรถหาย 
ฯลฯ และมีมีการให้ทดลองขบัข่ี ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.34) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 
29.09) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.77) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 65.71) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
(ร้อยละ 41.04) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 42.34) 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี.ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่านอ้ย ดงัน้ี 
ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาดา้นส่งเสริมการขาย, ดา้นราคา  และดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี 

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
ส่วนอาย,ุ สถานภาพสมรส, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่พบความแตกต่างสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัพิชิต 
รันตพิกุล (2560) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคข์อง
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 
400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไป
หาค่าน้อย ดงัน้ี ด้านการจัดจ าหน่าย รองลงมาด้านส่งเสริมการขาย, ด้านราคา  และด้านผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั
สอดคล้องกบังานวิจยัของกรชนก ดิษฐเล็ก (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์
บ๊ิกไบค์ในจังหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัดา้นราคา แต่
ขดัแยง้กับมิติ กิยะแพทย์ (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่าระดบัส่วนประสมทางการตลาดใน
การซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ราคา ผลิตภณัฑ ์และการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมิติ  กิยะแพทย ์(2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่าระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัจิราภรณ์ เพียรทอง (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ ให้เป็นการวิจยัคุณภาพหรือการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงลึกท่ี
มากข้ึน อาทิ การสมัภาษณ์เชิงลึก หรือ In-depth Interview เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงครอบคลุม
ทฤษฎีเก่ียวกบัตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ท าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีจะ
ออกมาไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
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3. ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ต่างจงัหวดั เพ่ือศึกษาว่าแต่ละกลุ่มลูกคา้มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี. ต่างกนัหรือไม่ และเพ่ือให้สามารถสร้างกลยุทธ์ท่ีเจาะตลาดกลุ่ม
ลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
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พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
น า้ด่ืมผสมวติามินของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Buying Behaviors And Marketing Mix Factors Influencing Vitamin Water  
Buying Decision Of Consumers In Bangkok 

 

วรรณรัตน์ เฟ่ืองฟู1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
Wannarat Fueangfu and Pussadee Polsaram 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน จ านวน 385 ราย และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือประเภทน ้ าด่ืมผสมวิตามิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน 
และแรงจูงใจในการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และช่องทางการจ าหน่ายมีผล
ทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซือ้, น ำ้ด่ืมผสมวิตำมิน 
 

Abstract 
This research objective are two folds  which are to study consumer behavior and to find impact of  marketing mix 
(4Ps) factors toward consumer’s decision to buy a vitamin water in Bangkok area. This research used multi-stage 
random sampling from 385 respondents.  Research instrument is structure questionnaire.  
Results found that consumer behavior for buying Vitamin Water have various decision-making factors such as 
motivation, behavior, presenter with significant of statistical level at 0.05. For marketing mix factors two factors 
which are price and place have positive impact for decision to buy at significant statistical level at 0.05. 

 
Keyword: Consumer Behaviors, Marketing Mix Factors, Buying Decision, Vitamin Water 
 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: wannaratnamo@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2162 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 
 

การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากข้ึน และมองหาเคร่ืองด่ืมท่ีเช่ือ
ว่าจะเป็นตวัช่วยท าให้สุขภาพดีข้ึน ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือน ้ าด่ืมวิตามิน ทว่าการเติบโตของน ้ าด่ืมวิตามินไม่ไดเ้กิดจาก
การไปแยง่ชิงส่วนแบ่งจากเคร่ืองท่ีมีส่วนผสมของน ้ าตาลเป็นหลกั อย่างเช่นน ้ าอดัลม หรือเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลัด
ริงก์ท่ีต่างมีคุณสมบติัท่ีแฝงเหมือนกัน แต่กลายเป็นว่าน ้ าด่ืมวิตามินไปแย่งชิงฐานคนด่ืมมาจากน ้ าเปล่าหรือ
น ้ าแร่ ฐานลูกคา้หลกัของน ้ าด่ืมผสมวิตามินไม่ไดไ้ปแยง่กลุ่มฟังก์ชนันลัดริงก์แต่เป็นกลุ่มน ้ าเปล่ามากกว่า เพราะ
น ้าด่ืมผสมวิตามินให้ความสดช่ืนเหมือนน ้าเปล่าก็จริง แต่เหนือกว่าตรงท่ีมีวิตามินเขา้มาสร้างความแตกต่าง ซ่ึงท า
ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้าย ๆ (เวบ็ไซต ์thestandard.co, 2563) 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทยไดเ้ผยแพร่บทวิเคราะห์ น ้ าด่ืมผสมวิตามิน ส่วนแบ่งการตลาดใหม่ของเคร่ืองด่ืม ระบุว่า 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมของไทยมีแนวโน้มเร่ิมเติบโตในทิศทางท่ีชะลอ แต่ส าหรับน ้าด่ืมผสมวิตามินคาดว่าจะยงัเป็นกลุ่ม
สินคา้ท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่ ทั้งน้ี น ้ าด่ืมผสมวิตามิน คือ เคร่ืองด่ืมกลุ่ม Water Plus ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหม่ในประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีน่าจบัตา จากจุดเด่นส าคญั คือ ใส ไร้สี ดบักระหายไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าเปล่า แต่
ให้สารอาหารเพ่ิมเขา้มา อาทิ วิตามิน B และ วิตามิน C ซ่ึงร่างกายไม่สามารถสร้างเองได ้รวมถึงสารอาหารอ่ืน   ท า
ให้มีกล่ินหรือรสชาติท่ีแตกต่างจากน ้าเปล่าแต่ให้พลงังานและน ้าตาลนอ้ยมาก ตอบรับกบัเทรนดสุ์ขภาพไดดี้ 

ความนิยมน ้ าด่ืมผสมวิตามิน เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเกิดการต่ืนตวักบัการดูแลตวัเองและตอ้งการเสริมภูมิคุม้กนั
จากภาวะแวดลอ้มในชีวิตปัจจุบนั ทั้งท่ีมาจากโรคภยัและการใชชี้วิตแบบวิถีคนเมือง ในขณะท่ีผูป้ระกอบการ ถือ
เป็นการยกระดบัการพฒันาสินคา้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการท าก าไร จากน ้าด่ืมบรรจุขวด-น ้ าแร่ 
ไปสู่น ้าด่ืมผสมสารอาหาร (Water Plus) อีกทั้งยงัเป็นช่องว่างทางการตลาดใหม่ ๆ ส าหรับผูป้ระกอบการบางกลุ่ม
ท่ีพยายามปรับตวัให้สอดรับกบันโยบายภาครัฐท่ีหันมาคุมเขม้มากข้ึนในกลุ่มสินคา้ท่ีมีผลต่อสุขภาพมากข้ึน (การ
ปรับอตัราภาษีแอลกอฮอล์/ภาษีความหวาน) ซ่ึงส่งผลให้สินคา้เดิมในตลาดท่ีเขา้ข่าย อาทิ น ้ าอดัลม ชาเขียว น ้ า
ผลไม ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ าเป็นตอ้งปรับแผนการผลิต หลงัจากเผชิญกบัตน้ทุนทางธุรกิจท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึน 
(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2563) 

ดงันั้นการศึกษาน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน 3 ดา้นคือ ดา้นประเภทน ้าด่ืมผสมวิตามิน ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชน้ ้าด่ืมผสมวิตามิน 
ดา้นแรงจูงใจในการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานคือ พฤติกรรมการซ้ือประเภทน ้ าด่ืม
ผสมวิตามิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน แรงจูงใจในการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั และประสมทางการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการให้กบัผูป้ระกอบการ และนกัการตลาดสามารถวางวางกลยทุธ์
ทางการตลาดต่าง ๆ และพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน
ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2547) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นปัจจยัทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย หรือเพ่ือ
กระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ
หรือ 4Ps คือ  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือ ความจ าเป็นของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑจึ์ง เป็นไดท้ั้ง สินคา้และบริการ 
ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในความรู้สึกของลูกคา้จึงท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงแลกเปล่ียนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือให้ได ้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภค เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) 
ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ ์ถา้คุณค่าสูงกว่า ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบสถานบันและ กิจกรรม ใช้เพ่ือ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือสถาบนั การตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วย
ในการกระจายตวัของสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่งและการเก็บรักษา สินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ ตราสินค้าหรือ
บริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ ์โดย
คาดคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อ ส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อ ส่ือสารจะใชพ้นกังานขายท าการขาย 
และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงเลือกใชไ้ดห้ลากหลาย โดย
การเลือกใช ้ให้พิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือการ ส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง  

พฤตกิรรมของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2547) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็น
วิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ 
ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ความตอ้งการของลูกคา้ (What) ช่อง
ทางการเลือกซ้ือสินคา้ (Where) ท าไมตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ (Why) กลุ่มเป้าหมายจะซ้ือสินคา้ม่ือไหร่  (When) ใครท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า (Whom) เง่ือนไขอะไรท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ (How) เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การตัดสินใจซ้ือ   นภวรรณ คณานุรักษ์ (2563) กล่าวถึงโมเดลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งเป็นขั้นน าเขา้    
ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลพัธ์ ขั้นน าเขา้เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริษทัท่ี
เช่ือมโยงกบักลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดและสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ย ครอบครัว แหล่งขอ้มูลท่ีไม่เป็นทางการ แหล่งขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้กิดจากการคา้ ชนชั้น
ทางสังคม วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อยขั้นกระบวนการเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือ ท่ีเกิดจาก
ปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีประกอบดว้ยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีติดตวัมากบัผูบ้ริโภคแต่
ละราย ร่วมกบัอิทธิพลจากขั้นน าเขา้ ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาก่อนการซ้ือ 
และการประเมินทางเลือก ส่วนประสบการณ์ท่ีเกิดจากการประเมินผลจนกลายเป็นผลลพัธ์ให้เกิดประสบการณ์ท่ีมี



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2164 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อิทธิพลต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาต่อไป ขั้นผลลพัธ์ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท าการตดัสินใจแลว้คือ
พฤติกรรมการซ้ือ ท่ีประกอบด้วยการทดลองซ้ือ และการซ้ือซ ้ า และการประเมินหลงัการซ้ือ จากโมเดลการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะท าให้นกัการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งเป็นระบบและท าให้เขา้ใจถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

 
กรอบแนวคดิของงานวิจัย 
 
           ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากร คือ ผูท่ี้เคยบริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามิน และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน กลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่ง สูตรของ Cochran ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 คน วิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา วิธีการสร้างค าถามจากเอกสารงานวิจัย กิตยาภรณ์  ล  าลึก.(2559) และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเดน็ต่อไปน้ี 1) ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 3) พฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
5) การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน 

การเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) มีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่ายโดยใชวิ้ธีการจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่าง 5 เขตการปกครอง คือ เขตปทุมวนั เขตพญาไท เขตราชเทวี เขต
สาทร และเขตดินแดง มีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเขตท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจะเป็นพ้ืนท่ี
ในการลงสนามเพ่ือเก็บแบบสอบถาม และสถานท่ีเป็นแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ท่ีใกล้ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีมีประชาชนหนาแน่น ใชร้ะยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564 มี
การตรวจสอบความครบถว้นและสมบูรณ์ของเน้ือหาในแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

     1. ประเภทน ้ าด่ืมผสมวติามิน (What)   
     2. แรงจูงใจในการบริโภคน ้ าด่ืมผสมวติามิน 
(Why) 

     3. บุคคลทีมี่อิทธิพลต่อการใชน้ ้ าด่ืมผสม
วติามิน   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวติามนิ 
1. เปรียบเทียบรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ 
    ก่อนตดัสินใจซ้ือ 
2. หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือ 
3. เปรียบเทียบแบรนดก่์อนการ  
    ตดัสินใจซ้ือ  
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จ านวน 385 ฉบบั จากทั้งหมด 385 ฉบบั พบว่า แบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลบัมีความครบถว้นและความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาในแบบสอบถาม จ านวน 385 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ืออธิบายขอ้มูล
เก่ียวกับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธี Enter Method 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ จ านวน  
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดงัต่อไปน้ี  

 
  ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ หญิง  312  81.00 
อาย ุ 30 - 39 ปี  189  49.05 
ระดบัการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  323  83.90 
อาชีพปัจจุบนั  พนกังานบริษทัเอกชน   300  77.90 
รายไดต่้อเดือน  25,001 - 35,000 บาท  153  39.70 

 
ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 

312 คน (ร้อยละ 81.00) มีอายุระหว่าง 30-39 ปีจ านวน 189 คน (ร้อยละ 49.05) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
จ านวน 323 คน (ร้อยละ 83.90) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจ านวน300 คน (ร้อยละ 77.90) และส่วนใหญ่มี
รายได ้25,001-35,000 บาท จ านวน 153 คน (ร้อยละ39.70)  
 
 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค จ านวน (คน)   ร้อยละ   

1.น ้าด่ืมผสมวิตามินท่ีด่ืมเป็นประจ า วิตามินซี  287               74.50   
2.ตราสินคา้ท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด  ยนัฮีวิตามินวอเตอร์  141               36.65   
3.แรงจูงใจในการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน  ด่ืมน ้าไดม้ากข้ึน  135               35.10   
4.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน  กระแส/ส่ือโซเชียลมิเดีย  186               48.30   
5.ช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต  168               43.60   
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ตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน พบว่า ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน ประเภทวิตามินซี จ านวน 287 คน (ร้อยละ 74.50) โดยซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน
พร้อมด่ืมยี่ห้อยนัฮีวิตามินวอเตอร์ (Yanhee Vitamin Water) จ านวน 141 คน(ร้อยละ 36.65)  ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ
ในการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน เน่ืองจากด่ืมน ้ าไดม้ากข้ึน จ านวน 135 คน (ร้อยละ 35.10) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน คือ กระแส / ส่ือโซเชียลมิเดีย จ านวน 186 คน (ร้อยละ 48.30) และมีช่องทางการรับขอ้มูล
ข่าวสารน ้าด่ืมผสมวิตามินพร้อมด่ืม ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 168 คน (ร้อยละ 43.60)  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) การแปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 0.492 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.08 0.736 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.08 0.736 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.42 0.587 มากท่ีสุด 
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน 4.39 0.608 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52) ปัจจยัดา้นราคา มี

ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (�̅�= 4.08) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (�̅�= 4.08) ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.42) และการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด (�̅�= 4.39) 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน โดยใชก้ารวิเคราะห์ 
One-way ANOVA 
พฤตกิรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสม

วติามิน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS  DF MS F Sig 

ประเภทน ้าด่ืมผสมวิตามิน  ระหว่างกลุ่ม  6.694  2  3.347  7.486*  0.001  
ภายในกลุ่ม  170.792  382  0.447  
รวม  177.486  384    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
น ้าด่ืมผสมวิตามิน  

ระหว่างกลุ่ม  7.992  4  1.998  4.479*  0.002  
ภายในกลุ่ม  169.494  380  0.446  
รวม  177.486  384    

แรงจูงใจในการบริโภคน ้าด่ืม
ผสมวิตามิน  

ระหว่างกลุ่ม  7.439  3  2.480  5.556*  0.001  
ภายในกลุ่ม  170.047  381  0.446  
รวม  177.486  384    

*p-value< 0.05  
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ตารางท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือประเภทน ้าด่ืมผสมวิตามิน บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน และแรงจูงใจในการบริโภคน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value<0.05)  

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุคูณดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t. Sig. 

B Std.Error Beta     

constant  11.833  1.931    6.128  .000  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นราคา             .969             .111 .446 8.723* .000 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย            .320            .075 .230 4.261* .000 

*p-value< 0.05  
 
ตารางท่ี 5 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นราคา ค่า t= 8.723 , Sig=0.000, B= 0.969กล่าวไดว้่า ราคา

มีผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดดา้นราคาเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินเพ่ิมข้ึน 0.969 คะแนน และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า t= 4.261 , Sig=0.000, B= 0.320 กล่าวไดว้่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลทางบวก
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน เพ่ิมข้ึน 0.320 คะแนน 

 
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อ 1 พฤติกรรมการซ้ือประเภทน ้าด่ืมผสมวิตามิน แตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมตฐิาน 
(F=7.486, P <0.001) 

สมมตฐิานข้อ 2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินมีการซ้ือ 
น ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่าง
กนั 

ยอมรับสมมตฐิาน 
(F=4.479, P <0.002) 

ผู้สมมตฐิานข้อ 3 แรงจูงใจในการบริโภคน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมตฐิาน 
(F=5.556, P <0.001) 

สมมตฐิานข้อ 4 ปัจจยัราคาของน ้าด่ืมผสมวิตามินมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสม
วิตามินของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมตฐิาน 
(t=8.723, P <0.000) 

สมมตฐิานข้อ 5 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของน ้าด่ืมผสมวิตามินมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมตฐิาน 
(t=4.261, P <0.000) 

*p-value< 0.05  
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อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้านพฤติกรรมการซ้ือประเภทน ้ าด่ืมผสมวิตามิน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกน ้ าด่ืมผสมวิตามินประเภท
วิตามินซีจะพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกน ้ าด่ืมผสมวิตามินประเภท
วิตามินบี  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีรพล แก้วนนท์ (2561) พบว่า คนไทยนิยมรับประทานเคร่ืองด่ืมท่ีมีรส
หวานเลก็นอ้ย ท าให้รู้สึกดี สมองต่ืนตวั ลดความเหน่ือยลา้ ในขณะท่ีการศึกษาของ ภิญรดา แกว้เขียวและ วุฒิ    สุข
เจริญ (2563) พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 17-37 ปี ตอ้งการให้มีส่วนผสมอ่ืนๆ เขา้มาเพ่ิมในน ้ าผลไมม้ากท่ีสุด คือ 
เน้ือผลไม ้จ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) รองลงมา คือ วิตามิน จ านวน 136 คน (ร้อยละ 34) คอลลาเจน จ านวน 67 
คน (ร้อยละ 16.8)  สอดคลอ้งกบักานส ารวจของศูนยบ์ริการอุตสาหกรรม (2560) พบว่า ตลาดอาหารสุขภาพท่ีมา
แรง คือ อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือคุณประโยชน์ (Functional Food and drink) ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพ
มากท่ีสุด ร้อยละ 60 ตาม ดว้ยอาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy food) ร้อยละ 30 และ
อาหารเสริมประเภทวิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้วยผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร  ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมประเภทผสมวิตามิน สอดคลอ้งมากยิ่งข้ึน   

อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสม สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยดา้นราคาของน ้ าด่ืมผสม
วิตามินมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานข้อ
ท่ี 5 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของน ้ าด่ืมผสมวิตามินมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ทั้งในส่วนของของผลิตภณัฑ์มีความน่าเช่ือถือ ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ  เช่นเดียวกบัการศึกษาของ แก้วขวญั    ผดุงพิพนัธ์บวรม (2559) กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์หรือค่าบริการ ท่ีเขา้รับการบริการซ่ึงตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดรั้บ 
ผลิตภณัฑห์รือการบริการนั้น คุม้กบัเงินท่ี จ่าย โดยผูใ้ชบ้ริการจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา 
และการศึกษาของ กญัญพิ์ชา  วรไพสิฐกุล (2560) พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีช่วยควบคุมน ้ าหนกัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคคาดหวงัเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคา
เหมาะสม กบัปริมาณ คุณประโยชน์ และสรรพคุณ สอดคลอ้งตามทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในขณะท่ี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ าด่ืมผสมวิตามินท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือ ดงันั้น สถานท่ีจ าหน่ายจึง
ต้องการช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีใกลต้วัและสะดวกสบายท่ีสุดเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการสอดคลอ้งกบั
การศึกษา สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีใช้
ในการส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการจากกิจการไปยงัผูบ้ริโภค โดยมีการส่งมอบโดยกิจการเองหรือผ่านคนกลาง 
โดยการส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการนั้นจะพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผูบ้ริโภค สถานท่ีใกลแ้ละ สะดวก 
หรือท าการซ้ือดว้ยตนเองผา่นช่องทางต่าง ๆ ในดา้นการส่งมอบสินคา้ผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งการให้มี บริการเพ่ิมเติม 
เช่น บริการการส่งท่ีรวดเร็ว สินคา้คงสภาพดีสมบูรณ์ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมผสมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 312 คน (ร้อย
ละ 81.00) มีอายุระหว่าง 30-39 ปีจ านวน 189 คน (ร้อยละ 49.05) และส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
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จ านวน 153 คน (ร้อยละ39.70) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน พบว่า ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน ประเภทวิตามินซี จ านวน 287 คน (ร้อยละ 74.30) โดยซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามิน
พร้อมด่ืมยี่ห้อยนัฮีวิตามินวอเตอร์ (Yanhee Vitamin Water) จ านวน 141 คน(ร้อยละ 36.65) สถานท่ีในการซ้ือเป็น
ร้านสะดวกซ้ือ (เช่น 7-11) จ านวน 301 คน (ร้อยละ 78.20) มีปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินต่อคร้ังจ านวน 
1 ขวด จ านวน 251 คน (ร้อยละ 65.25) มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินต่อเดือน ต ่ากว่า 300 บาท จ านวน 
366 คน ร้อยละ95.10 ส่วนใหญ่ซ้ือน ้าด่ืมผสมวิตามินเม่ือมีโปรโมชัน่ จ านวน 187 คน (ร้อยละ 48.60 )  มีแรงจูงใจ
ในการซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน เน่ืองจากด่ืมน ้ าไดม้ากข้ึน จ านวน 135 คน (ร้อยละ 35.10) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน คือ กระแส / ส่ือโซเชียลมิเดีย จ านวน 186 คน (ร้อยละ 48.30) และมีช่องทางการรับขอ้มูล
ข่าวสารน ้ าด่ืมผสมวิตามินพร้อมด่ืม ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 168 คน (ร้อยละ 43.60) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีประเด็นส าคญัในดา้นราคา และดา้นช่องทางการจ าหน่าย ท่ีมีผลทางบวกในการตดัสินใจซ้ือน ้ าน ้ าด่ืม
ผสมวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี  

 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาน้ีสามารถยืนยนัไดว้่า ประเภทของน ้าด่ืมวิตามิน (What) บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Whom) และ แรงจูงในในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามิน (Why) ทั้ง 3 ปัจจยัท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมผสมวิตามินท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการศึกษาในอนาคตสามารถน าไป
ศึกษาต่อในเชิงลึกได ้ 

 
2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  

 
การวิจยัคร้ังน้ีขอน าเสนอให้ ผูป้ระกอบการ นกัการตลาดท่ีก าลงัจะวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดน าขอ้เสนอแนะ

ทั้ง 3 ดา้นน้ีไปใชไ้ดแ้ก่  
1) ดา้นราคา  ผลการศึกษาพบว่า  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณดงันั้นควรใชน้โยบายราคาท่ี

คุ ้มค่าให้กับผู ้บริโภค ราคาควรก าหนดในช่วง 15-20 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ขนาด 500 -600 มิลลิลิตร เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา เม่ือผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าทางดา้นราคา
ก็จะสามารถส่งผลให้มีทศันคติท่ีดีดา้นราคา 

2) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการกระจายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าด่ืมผสมวิตามินไปยงัสถานท่ีจ าหน่าย
ต่างๆ เช่น  ร้านสะดวกซ้ือ (เช่น 7-11) ทุกสาขา เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้ายและมีความสะดวกในการ
เลือกซ้ือให้มากท่ีสุด  

3) การจดัวางสินคา้ กรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาด ควรให้ความส าคญักบัการน าเสนอสินค้าให้
โดดเด่น เสนอแนะให้ออกแบบชั้นวางสินคา้พิเศษและมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสะดุดตา และเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมผสมวิตามินตราสินคา้ของเราเป็นอยา่งแรก 
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3. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
 
การแจกแบบสอบถามโดยเลือกสถานท่ีห้างสรรพสินค้าแนวรถไฟฟ้า  BTS และ MRT ไม่ค่อยได้รับความ

ร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคน ้าด่ืมผสมวิตามินมากเท่าท่ีควร เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีท าการแจกแบบสอบถามอยู่
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ผูวิ้จยัตอ้งขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
ความครบถว้นสมบูรณ์  
 
4. ข้อเสอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 
1). ดา้นการเก็บขอ้มูล ควรเพ่ิมวิธีการ หรือเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี เฉพาะเจาะจง และมี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) น าไปสู่การไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพในการ
ยืนยนัหรือสนบัสนุนผลการศึกษาวิจยัของการศึกษาในคร้ังน้ี  

2). ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อาทิ ปัจจยัภายนอก อาจศึกษาโดยการเจาะจงลกัษณะ
ธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนกลไกทางการตลาด ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะหากลยทุธ์ในการขยายตลาดท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และท าให้เกิดการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั        
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาแนวทางเชิงกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองคก์รในสถานการณ์โควิด-19 มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบกบัผลในการด าเนินงานทั้งในดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีผลต่อ
รายได้ของบริษทั  รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเพ่ือความชัดเจนในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหลกัขององค์กรท าให้เพ่ิมความสามารถในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานและแนวทางในการวางแผนพฒันากลยทุธ์บริษทัในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย
ของบริษทัได ้ข้อมูลปฐมภูมิศึกษาจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In - depth interview)  จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มบุคคลภายในบริษทัโดยมีผูบ้ริหารในแต่ละสาย
งานและพนกังานระดบัปฏิบติัการ และกลุ่มท่ีสองเป็นภายนอกบริษทัโดยจะคดัเลือกจากลูกค้าของบริษัทและ
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิศึกษาจากไดแ้ก่ ขอ้มูลสรุปรายงานลผลการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้มูล
จากเวบ็ไซตแ์ละส่ือต่าง ๆ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในเร่ืองการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการศึกษาพบว่า บริษทัสามารถเลือกใชก้ลยทุธ์เชิงรุกเป็นกลยทุธ์ผูน้ าแตกต่าง(Differentiation) เป็นอนัดบัแรก
ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ท าให้สามารถเป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ความภกัดีของลูกค้าต่อผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั  ส่วนกลยุทธ์อนัดบัสองคือกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ 
(Product solution development) เพ่ือเพ่ิมผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยก์ารท างานในยุคโควิด-19 ท าให้สามารถขยายฐาน
ลูกค้าและสามารถมีแนวทางในการวางแผนพฒันากลยุทธ์บริษทัในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมได ้
 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีสำรสนเทศ,เพ่ิมยอดขำย, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, โควิด-19 
 

Abstract 
Independent study on Study of Strategic Approaches to Increase Corporate Sales in the COVID-19 Situation The 
objective of this study was to study external factors affecting the operating results, both positive and negative, 
affecting the Company's income. It also analyzes potential industry trends for clarity in defining the organization's 
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main target groups, enhancing short- and long-term planning capability. And to serve as basic information and 
guidelines for planning and developing the Company's strategy in determining the marketing mix to increase the 
Company's sales. Primary data was studied from data collection by In-depth interview from the sample group. By 
selecting a sample of 25 people, divided into groups of individuals within the company with executives in each 
department and employees at the operating level. And the second group is outside the company, which will be 
selected from the company's customers and target groups. As the result Companies can choose to adopt a proactive 
strategy as their first differentiation strategy with a variety of products. Making it able to be a one stop service 
provider in information technology to increase customer loyalty to the products and services of the company. The 
second strategy is product solution development to add products that meet the needs of the COVID -19 era. This 
makes it possible to expand the customer base and be able to have guidelines for planning and developing the 
company strategy in determining the appropriate marketing mix. 
 
Keywords: information technology, increase sales, marketing mix, COVID-19 
 

1. บทน า 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ส่งกระทบเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท าให้ยอดขายของบริษทัลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ท าให้ธุรกิจผูจ้ ัดหา
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ดา้นการส่ือสาร (ICT Equipment)  ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากก าลงัซ้ือท่ีลดลง ความ
ยืดเยื้อของปัญหาโรคระบาดโควิด-19  จะท าให้บริษทัต่างๆ ชะลอแผนการลงทุนต่างๆ ออกไป รวมถึงการปรับเปล่ียน
รูปแบบในการลงทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของบริษทั  

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการเก็บขอ้มูลเพ่ือหาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบั
องคก์ร โดยศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบกบัผลในการด าเนินงานทั้งในดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีผลต่อรายไดข้อง
บริษทั รวมถึงวิเคราะห์อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพเพ่ือความชดัเจนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์รท าให้
เพ่ิมความสามารถในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและแนวทางในการวางแผนพฒันา
กลยทุธ์บริษทัในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษทัและสามารถเพ่ิมยอดขายของบริษทัได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎี 

 
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ Value Chain Analysis ไมเคริล อี พอตเตอร์ Michael E. Porter (2528) ไดน้ าเสนอ

แบบจ าลองห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) ไดจ้ าแนกกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเป็นกิจกรรมหลกั(Primary Activities) 
กับกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมหลกัได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value-
Added) ให้แก่ผลิตภณัฑก์ารบริการท่ีส่งมอบให้กบัทาง เป็นชุดกิจกรรมท่ีบริษทั ท่ีด าเนินงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ
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ด าเนินการเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า (เช่นสินคา้ท่ีดีและ หรือบริการ) ส าหรับตลาด แนวคิดน้ีมาจากการจดัการ
ธุรกิจ 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL) เป็น Francis J. Aquilar (2554) ทฤษฎี เป็นการ
อธิบายกรอบของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัมหภาคท่ีใชใ้นองค์ประกอบการสแกนส่ิงแวดลอ้มของการจดัการเชิง 
กลยุทธ์ เป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หรือท าการวิจยัตลาดและให้ภาพรวมของปัจจยัแวดลอ้มมหภาค
ต่างๆท่ีจะน ามาพิจารณา เป็นเคร่ืองมือในการท าความเขา้ใจการเติบโตของตลาดหรือการลดลงต าแหน่งทางธุรกิจ
ศกัยภาพและทิศทางในการด าเนินงาน 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis (สมยศ นาวีการ, 2551) เป็นการประเมินสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร โดยการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ี
เกิดจากภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือวางแผนเชิงกลยทุธ์ การด าเนินงานหรือวางแผนสู้กบั
คู่แข่งทางธุรกิจ ซ่ึงคาว่า SWOT ยอ่มาจากค าภาษาองักฤษ 4 ตวั คือ 

1. Strengths (S) หรือ จุดแขง็หรือจุดเด่น เป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลดีต่อการดาเนินงานขององคก์ร 
2. Weaknesses (W) หรือ จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย เป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานของ

องคก์ร 
3. Opportunities (O) หรือ โอกาสหรือปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
4. Threats (T) หรือ อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการด าเนินงานขององค์กร เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่

สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ (TOWS Matrix) (พิบูล ทีปะปาล, 2544) คือ กลยทุธ์ท่ีต่อเน่ืองมาจาก SWOT Analysis 

ซ่ึงเป็นการจบัคู่กระบวนการวิเคราะห์ระหว่างปัจจยัภายนอก (External Factors) กบัปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็น
การสร้างกลยทุธ์ข้ึนมาใหม่จากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู ่ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีได ้มี 4 แบบ ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (SO Strategy) คือ กลยุทธ์ท่ีใชส้ภาพแวดลอ้มภายใน ความเขม้แข็งภายในของสินค้า
บริการ หรือตราสินคา้ (Strength) มาพิจารณาร่วมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสความเป็นไปไดท้างธุรกิจ
ขององคก์ร (Opportunity) 

2. กลยทุธ์การตลาดเชิงป้องกนั (ST Strategy) คือ กลยทุธ์ท่ีใชส้ภาพแวดลอ้มภายใน ความเขม้แขง็ภายในของสินคา้ 
บริการ หรือ ตราสินค้า (Strength) มาพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นความเส่ียง หรือข้อจากัด 
(Threat)การศึกษางานเอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศนั้น ได้เข้าใจถึงแนวทางในการวิจัยใน
การศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานและการน าขอ้มูลเดิมมาใชใ้นรูปแบบของภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพ่ือให้ผลสรุปท่ี
ไดน้ ามาปรับปรุงและพฒันา ให้มีความรวดเร็ว ทนัสมยั สามารถตอบปัญหาลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7’s P) (Kotler, 2000) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึง

จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix )หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 1.ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) 2.ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
5.ดา้นบุคคล (People)หรือพนกังาน (Employee) 6.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) 7.ดา้นกระบวนการ (Process) 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาคร้ังนี้  
 
ศนัศนีย ์เอ้ือประชากุล(2560)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ศึกษาความพร้อมทางดิจิทลัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น

การด าเนินกิจกรรมและการให้บริการลูกคา้ ของบริษทัประกนัวินาศภยัในประเทศไทยศึกษาความพร้อมทางดิจิทลั
เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช ้ในการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการลูกคา้ของบริษทัประกันวินาศภยั ใน
ประเทศไทย จ านวน 60 บริษทัท่ีด าเนินกิจการในปี พ.ศ. 2560 มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมขององค์ กรและ
ผูน้ าในการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือพฒันาการด าเนินงานและการให้บริการลูกคา้ รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการเพ่ือขยายฐานลูกคา้ในอนาคตเน่ืองจากธุรกิจประกนัวินาศภยัจ าเป็นตอ้ง ปรับตวัให้เขา้กบั
กระแสเศรษฐกิจดิจิทลั เพ่ิมประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้วลาศึกษาตั้งแต่ 1 มี.ค. – 30 ก.ย. 
60 รวมระยะเวลา 6 เดือน  โดยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูล จากการส ารวจ โดยแบบสอบถาม
ออนไลน์การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบเจาะจง จากผลการวิจยัพบว่าภาพรวมปัจจยัและตวัแปรในการศึกษามีส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมากกบัการศึกษาเร่ืองความพร้อมขององคก์รและผูน้ า คือ บริษทัประกนัวินาศภยัส่วนใหญ่มีความ 
พร้อมทางดา้นองคก์รเฉล่ียมากถึง 3.41 ในเร่ืองศกัยภาพของ Infrastructure เช่น สินทรัพย ์เงินทุน การศึกษา 

อญัณิฐา ดิษฐานนท์ และ ภริตา พงษ์พาณิชย(์2560) วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาและตดัสินใจน าระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) มาใชใ้นอุตสาหกรรม
ธุรกิจประกนัชีวิต การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาในองค์กรกรณีศึกษา จ านวน 3 แห่ง ซ่ึงเป็นองคก์ร
กรณีศึกษาท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมธุรกิจประกนัชีวิตของประเทศไทยท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ผลจากการวิจยั
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจน าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชใ้นองค์กร สามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น
หลกั คือ (1) ปัจจยับริบททางดา้นเทคโนโลยี  (2) ปัจจยับริบททางดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน  (3) ปัจจยับริบททางดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอกและ (4) ปัจจยับริบททางดา้นธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รผลการวิจยัสามารถ
น าไป เป็นแนวทางในการพิจารณาและตดัสินใจน า Cloud Computing เขา้ไปใชใ้นกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ดา้นการเงิน รวมถึงสร้างความตระหนกัรู้ถึงมาตรการในการจดัการเร่ืองความปลอดภยั  จะเห็นไดว้่า
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ ให้สามารถปรับเปล่ียน ตามความตอ้งการไดท้นัที เพ่ิมโอกาสในการท าธุรกิจ 
เน่ืองจากระบบคลาวดค์อมพิวต้ิงช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นสูง และง่ายต่อการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนรูปแบบการ 
ท าธุรกิจ ต่างๆ ให้ตอบสนองตามแนวโน้มความตอ้งการ ของตลาดใหม่ๆ อีกทั้งยงัสามารถน าผลิตภณัฑห์รือบริการ 
เขา้สู่ตลาดไดเ้ร็วมากข้ึน     

ยอดศกัด์ิ รักษาแกว้ (2559)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพิจารณาเทคโนโลยี คลาวด ์คอมพิวต้ิง มาใชใ้นองคก์ร 
กรณีศึกษาบริษทัจดัจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่ือสารแห่งหน่ึง เพ่ือศึกษาแนวทางการพิจารณาเทคโนโลยี คลาวดค์อมพิ
วต้ิงมาใชภ้ายในองค์กร กรณีศึกษาบริษทัจดัจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่ือสารแห่งหน่ึง ระเบียบวิธีการศึกษา ใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งในระดบัผูบ้ริหาร และบุคคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในสายงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพิจารณานาเทคโนโลยี คลาวด์คอม พิวต้ิงมาใช้
ภายในองค์กร ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองค์กร ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์กร ปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยี และปัจจยัทางดา้นผูใ้ห้บริการ ส าหรับปัจจยัย่อย กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ และมาตรการในการจดัท าระบบส ารองขอ้มูล การกู้คืน 
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โดยงานวิจยัช้ินน้ีไดน้ าเสนอแนวทางเพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าเอาเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงไปใชไ้ดจ้ริงใน
องคก์ร 

พชรพจน์ นนัทรามาศ กิตติพงษ ์เรือนทิพย ์ณฐัพร ศรีทอง (2563)ท่ีมาวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS แนวโน้ม
ธุรกิจในยุค New  Normal  โควิด-19 การโต้กลบัของกระแสทวนโลกาภิวฒัน์ ในส่วนน้ี Krungthai COMPASS จะ
น าเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจยั New Normal ต่อนยัทางธุรกิจว่าธุรกิจใด จะมีโอกาสเติบโตโดดเด่น หรือ
ธุรกิจใดมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญความทา้ทายสูง เพ่ือให้ ภาคธุรกิจไดเ้ตรียมตวัควา้โอกาส พร้อมทั้งวางแผนรับมือ โดย 
Krungthai COMPASS ไดจ้ดัระดบัผลบวกท่ีแต่ละธุรกิจจะไดรั้บจากปัจจยัดา้น Drivers ซ่ึงประกอบดว้ย การสนบัสนุน
จากภาครัฐและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั Healthcare  แลว้น ามาประกบกบัระดบัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยั Blockers ซ่ึง
ไดแ้ก่การพ่ึงพา อุปสงคต่์างประเทศและการมีภาระหน้ีสูง ท าให้สามารถ แบ่งกลุ่มธุรกิจไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม เติบโต 
คือกลุ่มท่ีมีโอกาสขยายตวัสูง จึงตอ้งเร่งเคร่ืองควา้โอกาส เพราะเป็น ธุรกิจท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
มุมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั Healthcare และ เทคโนโลยีกลุ่ม ทรงตวั หรือกลุ่มท่ีมีดีและร้ายปะปนกนัไป ดงันั้นจึงตอ้งเร่งปิด
ความเส่ียง โดย ธุรกิจในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไดรั้บปัจจยับวกจากการเก่ียวโยงกบัแนวโนม้การใส่ใจสุขภาพ (Healthcare) 
และเทคโนโลยี ตลอดจนไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาล เช่น อยูใ่น อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม พลงังาน อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองจกัร กลุ่มเฝ้าระวงั เผชิญความทา้ทายสูง การ
ลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลง และดึงเทคโนโลยีมาเสริมทพัเพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่ๆ คือกลยทุธ์ ส าคญั โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
อิงกบัตลาดต่างประเทศ ทั้งในมิติอุปสงค ์และราคาในตลาดโลก รวมถึงธุรกิจท่ีไดรั้บแรงกดดนัจากภาระหน้ีสูง ทั้ง
หน้ีของธุรกิจและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น ธุรกิจส่ิงทอ เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบั รถยนต ์โลหะ บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองค์กรในสถานการณ์ โควิด-19 เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร (Document research)  และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-
Deep Interview)  โดยสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 

3.1 วิธีการเก็บขอ้มูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
วิธีการเก็บขอ้มูลการศึกษาคน้คว้าอิสระเร่ืองการศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองค์กรใน

สถานการณ์โควิด-19 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ โดยใชก้ารศึกษาจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In - 

depth interview) จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25 ราย  
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3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งขอ้มูลจากรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษทั ท่ีได้รวบรวมไว้ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์และส่ือต่างๆ ข้อมูลท่ีอยู่ในรูป
บทความ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในเร่ืองการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นระยะเวลา 1 เดือนคร่ึง เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564– 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

  
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรในการศึกษาวิจยัน้ีเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจง มีจ านวน25 ราย แบ่งเป็นสองกลุ่ม 

กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มบุคคลภายในบริษทั จ านวน15 รายโดยมีผูบ้ริหารในแต่ละสายงานและพนักงานระดับ
ปฏิบติัการในสายงาน  กลุ่มท่ีสองเป็นภายนอกบริษทั จ านวน10 รายโดยจะสุ่มคดัเลือกจากลูกคา้ของบริษทัและ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นหลกัในการสร้างค าถาม เพ่ือให้สามารถเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ละครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยมีขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา 4 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ส่วนที ่
2  สภาพแวดลอ้มของบริษทั  โดยใชห้ลกัการ สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL), สภาพแวดลอ้มภายใน (SWOT 
Analysis) ได้แก่ ข้อค าถามเก่ียวกับจุดแข็งจุดอ่อนของบริษทัโอกาสในการท าธุรกิจในสถานะการณ์น้ีรวมถึง
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากเศรษฐกิจ.  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), Value Chain Analysis, เพ่ือเป็น
ข้อมูลในและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามารวบรวมโดยใชเ้ป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ TOWs Matrix เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy management) 

 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประมวลผลร่วมกบักระบวนการ

รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและมาท าการวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิดตามทฤษฎีท่ี
ใชใ้นการอา้งอิง โดยเฉพาะแนวคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ในการก าหนดกลยุทธ์ รวมถึงพิจารณา
ขอ้มูลท่ีให้มีความสอดคลอ้งกนั จดัเรียงตามล าดบัของเร่ืองและประเดน็หลกัท่ีก าหนด ท าการเรียบเรียงล าดบัเร่ือง
ท่ีตอ้งการแปลความหมายมาท าการสรุป ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียด ตามขั้นตอนให้ครบถว้น 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ผลสรุปของการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในดา้นบวกและในด้าน
ลบ จะเห็นไดช้ดัเจนว่าในด้านปัจจยัภายนอกหลกัท่ีมีผลกระทบในด้านลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท าให้
รายไดมี้แนวโน้มลดลงนั้นมาจากสถานการณ์โควิด-19  ท าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทัว่
โลก มีผลกระทบหลกักบัการด าเนินทางธุรกิจของบริษทัต่าง ๆ ท าให้ลูกคา้ท่ีให้บริการอยู่มีการชะลอการลงทุน และ 
มีความยากในการท ากิจกรรมดา้นการน าเสนอขายสินค้าและบริการ   จากผลกระทบดงักล่าวท าให้ทุกองค์กรตอ้ง
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปในยุค New normal เพ่ือให้บริษัทมี
ความสามารถในการท าก าไรและรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม ลดส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น ก าหนด
นโยบายในเร่ืองการลงทุนและใชจ่้ายท่ีเหมาะสม เพ่ือให้กิจการสามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นวิกฤตอยูใ่น
ขณะน้ี  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบในดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการสนบัสนุนของภาครัฐ 
เช่น: กฎหมายการบงัคบัใชพ้.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA, GDPA) โครงการส่งเสริมเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวนัออก ท าให้มีการลงทุนในเรืองสาธารณูปโภคขนส่ง บริษทัจากต่างประเทศ มาลงทุนเพ่ิมและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างาน รูปแบบในการบริหารงานและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชช่้องทาง One line & E- Commerce การรวมถึง การเติบโตของยุค Digital Banking 
มากข้ึน ท าให้หลายธุรกิจตอ้งลงทุนในการปรับให้ตอบโจทย์ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนในด้านการลงทุนต่อ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไดม้ากข้ึน 

4.2 ผลสรุปในเร่ืองการวิเคราะห์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพรวมถึงความสามารถในการฟ้ืนกลบัมา
ของธุรกิจให้สู่ภาวะปกติ ท าให้สามารมองเห็นแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพและสร้างความชดัเจนใน
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัขององค์กรได ้ โดยการท่ีจะมุ่งเป้าหมายเป็นอนัดบัแรก ไปท่ีกลุ่มท่ีเจริญเติบโต เช่น 
ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี ธุรกิจอาหาร เคมีภณัฑ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคมีชีวภาพ) สุขภาพและการแพทย ์และ
ธุรกิจก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างท่ีอิงกบัโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ธุรกิจเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบด้านบวกกับ
ปัจจยัภายนอกท่ีเกิดข้ึน โครงการสนบัสนุนของภาครัฐ รวมถึงมีความสามารถในการปรับการบริหารงาน รวมถึง
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีรองรับการเปล่ียนพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปในยคุน้ี  ส่วน
กลุ่มท่ีรองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมผูผ้ลิตและธุรกิจธนาคารซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทั   

4.3 ผลสรุปการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ  รวมถึงการน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ได ้อีกทั้งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมมา
จากการวิจยัคร้ังน้ี เราสามารถเห็นความชดัเจนของในเร่ืองของก าหนดแนวทางในการวางแผนพฒันากลยุทธ์บริษทั 
การเลือกส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมยอดขายได ้  โดยมีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
และวางแผนกิจกรรมหลกัจดัสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีวางไว ้ รวมถึง เน่ืองดว้ย
ลกัษณะธุรกิจหลกัของบริษทัเป็นในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT โซลูชัน่ ซ่ึงองค์กรส่วนใหญ่ใช ้Digital 
technology เป็นนโยบายหลกัในการท างานและขบัเคล่ือน Digital transformation เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว เพ่ิมความ
ถูกตอ้ง เพ่ิมความปลอดภยั  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัได ้
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อภิปรายผลการศึกษา 
 
การอภิปรายผลสรุปของการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิรวมถึงการน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  มาวิเคราะห์ จะ

เห็นไดว้่ามีความสอดคลอ้งกนั ในหลายๆประเด็น  ในส่วนของสถานการณ์ โควิด-19 เป็นปัจจยัภายนอกหลกัท่ีมี
ผลกระทบกบัทุกองค์กร ท าให้การลงทุนในภาพรวมลดลง การปรับตวัของธุรกิจท่ีปรับเปล่ียนไปตามพฤกติกรรม
ของผูบ้ริโภค  การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือให้ง่ายรวดเร็วและหยืดหยุ่นเพ่ือตอบโจทยก์ารเปล่ียนไปของตลาด
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัณิฐา ดิษฐานนท์ 
และ ภริตา พงษพ์าณิชย(์2560) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาและตดัสินใจน าระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง 
(Cloud Computing) มาใชใ้นอุตสาหกรรมธุรกิจประกนัชีวิต รวมถึง ศนัศนีย ์เอ้ือประชากุล ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองศึกษา
ความพร้อมทางดิจิทลัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการลูกคา้ของบริษทั
ประกันวินาศภยั เพ่ือศึกษาความพร้อมขององค์กรและผูน้ าในการน าคลาวด์เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือพฒันาการ
ด าเนินงานและการให้บริการลูกคา้  อีกทั้งสอดคลอ้งกบั พชรพจน์ นนัทรามาศ กิตติพงษ ์เรือนทิพย ์ณฐัพร ศรีทอง 
(2563)ท่ีวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจในยุค New  Normal  โควิด-19  ท่ีกล่าวถึงการปรับตวัของภาคธุรกิจ  การวิเคราะห์
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท าให้สามารถในการมองเห็นแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพและสร้างความ
ชดัเจนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัขององค์กรได ้โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของบริษทั โดยเฉพาะปัจจยั
ภายใน (Internal factor) จากแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์SWOT Analysis และการเปรียบเทียบผลจากขอ้มูลยปฐม
ภูมิแลว้ มีแนวโน้มสอดคลอ้งกนั ในส่วนมุมมองของลูกคา้ของบริษทัทั้งองค์กรขนาดใหญ่และองคก์รขนาดเลก็ ให้
ความคิดเห็นในดา้นจุดแขง็ของบริษทัดา้นความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยี่ท่ีทนัสมยั มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ค าปรึกษาให้กบั
ลูกคา้ในแต่ละบริการเป็นอย่างดีรวมทั้งมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายในแต่ละกลุ่มโซลูชัน่ ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกค้ามีความสามารถในการเป็น Single ICT service provider ให้ลูกค้าได้  เน่ืองด้วยลกัษณะธุรกิจหลกัของ
บริษทัเป็นในเร่ืองของเทศโนโลยีสารสนเทศ ICT โซลูชัน่ ซ่ึงองคก์รณ์ส่วนใหญ่ใช ้Digital technology เป็นนโยบาย
หลกัในการท างานและขบัเคล่ือน Digital transformation เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จึงได้น าผลจาก
การศึกษามาเป็นพ้ืนทางและแนวทางในการก าหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมได ้

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลสรุปของการศึกษา เราสามารถก าหนดแนวทางในการวางแผนพฒันากลยทุธ์บริษทั โดยมีแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว และวางแผนกิจกรรมหลกัจดัสรรงบประมาณและบุคคลากร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีวาง
ไว ้ รวมถึงการเลือกส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย   รวมถึงก าหนดนโยบายเชิงรุก โดยใชก้ล
ยุทธ์ผู ้น าแตกต่าง (Differentiation) โดยการน านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆโดยเฉพาะการน า Cloud 
computing มาเป็นส่วนหลกัในการผลิตโซลูชัน่ หรือการให้บริการ รวมถึง Security เป็นส่วนเพ่ิมท่ีส าคญั ท าให้ช่วย
ลูกคา้สามารถน า Digital  transformation มาขบัเคล่ือนเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว เพ่ิมความถูกตอ้งและเพ่ิมความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้สนใจศึกษางานวิจยัในหวัขอ้ประเภทเดียวกนัในเร่ืองผลกระทบต่อธุรกิจ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าผลของการวิจยัน้ีไปปรับใชใ้นองค์กรไดท้ั้งในส่วนโมเดลธุรกิจท่ี
ตอ้งรองรับความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการน าเทคโนโลยีไปประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัองคก์รได ้  การวิจยัคร้ังน้ี
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ท าให้เห็นเราเช่ือว่าปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของธุรกิจท่ีเราไดว้างแผนไวจ้ะเหนือกว่าคู่แข่งได ้ดว้ยการพฒันา
และเร่งความเร็ว (speed) รวมถึงแนวคิดแบบ “ดิจิทลัเป็นอนัดบัแรก”    
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั เพ่ือหาสาเหตุท่ีท าให้จ านวนผูรั้บบริการ OPD ลดลง และส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูรั้บบริการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการส่วน
และผูจ้ดัการแผนก OPD ทั้งหมด 21 คน และศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากสรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ก าหนดแนวทางในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ขององคก์ร ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการและจ านวนผูรั้บบริการท่ีลดลง คือ ดา้นบุคลากร, 
ดา้นการส่ือสาร และสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยมีแนวทางและกลยุทธ์ในบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิมจ านวน 
ผูบ้ริการ OPD ให้มากข้ึน ดงัน้ี 1) เชิงรุกโดยใชห้ลกัการกลยทุธ์การเติบโต ใชส้ าหรับด าเนินการพฒันาทางดา้นการตลาด 
สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการในดา้นต่างๆ 2) กลยุทธ์การป้องกนั ใชใ้น
การบริหารจดัการพฒันาดา้นการให้บริการ ดา้นการแพทยค์รบวงจร เพ่ือท าให้คนไขเ้กิดความเช่ือมัน่มาใชบ้ริการ
เพ่ิมข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: จ ำนวนผู้รับบริกำร OPD ลดลง 
 

Abstract 
The objectives of research study are to explore the cause of decrease in OPD patients and marketing mix that affect the 
choice of use for service recipients. There is a primary data collection by in-depth interview with OPD Division Manager 
and Department Manager total 21 people. There is also a study of secondary data from a summary of customer 
satisfaction report. The primary and secondary data are analyzed to formulate planning direction and creating a corporate 
strategy development. The result of the study revealed finds that, the problems of service affect concerned the choice of 
use and decrease in OPD patients, are personnel, communication and the situation of the COVID-19 epidemic. With a 
guideline and management strategies to increase the number of service recipients as follows: 1) Proactive strategy by 
using the principle of growth strategy for marketing development procedure, build cooperation with business partner, 
and development marketing mix that affecting to the choice of use to create the satisfaction and respond to the needs of 
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service recipients in various fields. 2) Defense strategy by using in management such as service development, total 
medical treatment in order to give patients confidence in using the service. 
 
Keywords: Decrease in OPD patients 
 

1. บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาขององค์กร 

 
ปัจจุบนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงรอบด้าน ซ่ึงปัจจยัเส่ียงหลกัๆ ท่ีเขา้มากระทบ ไดแ้ก่ 

Covid-19 กดดนัรายไดโ้รงพยาบาลเอกชน การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้ผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยท์ั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมีขอ้จ ากดัในการเขา้รับบริการ รวมถึงความตระหนกและกงัวลต่อการติดเช้ือ ท าให้คนไขท่ี้ไม่
เจ็บป่วยฉุกเฉินหลีกเล่ียงการเขา้รับการรักษา ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูรั้บบริการ ท าให้จ านวน
คนไขท่ี้เขา้ใชบ้ริการของโรงพยาบาลพญาไท 2 ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยจ านวนยอดผูป่้วย OPD ลดลงถึง 143,096 ราย
ต่อปี เฉล่ียลดลง 19.2% ต่อปีและ ผูป่้วย IPD ลดลง 4,310 รายต่อปี เฉล่ียลดลง 22.5% ต่อปี และยงัพบว่าระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง ผูป่้วย OPD เฉล่ียลดลง 41.8%, IPD ลดลง 14.2% ต่อปี นบัตั้งแต่ช่วง
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 (ท่ีมา:สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ธนัวาคม 2563) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบกบัรายไดร้วมของโรงพยาบาล และไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้ดงันั้น การศึกษาถึงสาเหตุ
ของการลดลงของจ านวนผูรั้บบริการ OPD และความพึงพอใจของผูรั้บบริการคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ
และช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของผูรั้บบริการ มากยิ่งข้ึน สามารถน าผลจากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์
และปรับปรุงงานทางดา้นการบริการของหน่วยงานต่าง  ๆของ รพ. เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดย้ิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้จ านวนผูรั้บบริการ OPD ลดลง 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ โรงพยาบาลพญาไท 2 
3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนและพฒันากลยทุธ์ขององคก์ร เพ่ือเพ่ิมจ านวนผูบ้ริการ OPD ให้มากข้ึน 
 

ขอบเขตการศึกษา  
 
1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีน ามาวิเคราะห์และประยกุต์ใชใ้นศึกษาการวิจยั ไดแ้ก่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์,  

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้า, ทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s), ทฤษฎีด้านการจัดการเชิง 
กลยทุธ์, การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกดว้ย SWOT Analysis และ TOWS Matrix, แผนภูมิกา้งปลา   
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2. ขอบเขตในการศึกษาและก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ศึกษากลยทุธ์และแนวทางในการพฒันาองคก์รเพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผูรั้บบริการ (OPD) ของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยศึกษาจากหน่วยงานท่ีให้บริการผูป่้วย OPD มีระยะเวลาในการ
ส ารวจ ตั้งแต่ ธนัวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

 
1. เข้าใจถึงสาเหตุขอปัญหาและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 

พญาไท 2 สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในบริหารจดัการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ และพฒันาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการให้มากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์  

 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ได้ให้ความหมายว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์นั้นจะประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี จะมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย
และยงัสามารถเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยท่ีลกัษณะส่วนบุคคลนั้นแตกต่างกนั จะส่งผลต่อ
ความรู้สึกหรือความคิดท่ีต่างกนั 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
 
(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2556) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินคา้ โดยพ้ืนฐานจะมี

อยู่ 4 ตวั แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้
ทัว่ไป กล่าวคือจะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังาน กระบวนการในการ ให้บริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงสามส่วน
ประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบ ดว้ย 7P’s 
ไดแ้ก่ Product),ราคา (Price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), พนกังาน (People), 
กระบวนการให้บริการ (Process), ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
(อุทยั พรรณสุดใจ, 2545) กล่าวว่าความพึงพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุ และดา้น

จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ 
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(กชกร เปาสุวรรณ และคณะ, 2550) ให้ค าจ ากดัความถึงความพึงพอใจว่า คือส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตามความตอ้งการ 
ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกของจิตใจท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บ อาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้

(วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกัน 
ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวงักับส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ถา้คาดหวงัมาก และไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมี
ความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงั เม่ือไม่ไดรั้บการ ตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ ั้งน้ีข้ึนอยู่กับส่ิง
ท่ีตนตั้งใจไวว้่ามีมากหรือนอ้ย 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎีด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
(เอกชยั อภิศกัด์ิกุล และ ทรรศนะ บุญขวญั, 2551) การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การตดัสินในและการด าเนินการ

เพ่ือให้ไดผ้ลตามท่ีองคก์รก าหนดไว ้ซ่ึงเน้นท่ีกระบวนการตั้งแต่การสร้างกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัจนถึงการ
ควบคุมและประเมินกลยทุธ์ น าไปสู่การจดัท านโยบายทางธุรกิจท่ีน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต 

(เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองคก์ร ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนด จุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมา
ก าหนดเป็นกลยทุธ์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานหรือวางแผนต่อไป หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยจะน า
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ ( TOWS Matrix) ซ่ึงเป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และขอ้จ ากดัมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภท
ต่างๆ ให้กบัองคก์ร 

 

2.5 แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
 
(ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า, 2486) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญั เพราะจะให้เรา

ไดเ้ห็นโอกาสในการพฒันาเพ่ือจะไดน้ ามาสู่การปรับปรุง แก้ไขต่อไป ซ้ึง Cause and Effect Diagram จะช่วยให้เรา
เห็นสาเหตุท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเส่ียง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสรุปให้ไดว้่าอะไรคือ
สาเหตุท่ีแท้จริง และน าไปสู่การปรับปรุง/สร้างกระบวนการการท างานหรือขั้นตอนการปฏิบติังานต่อไปเพ่ือให้
สามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเส่ียงซ ้ า และเกิดค าว่าคุณภาพและความปลอดภยัในท่ีสุด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธ์ในการเพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการ OPD โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
(พรชยั ดีไพศาลสกุล, 2557) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูรั้บบริการในคุณภาพบริการโรงพยาบาล 

ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส าคญัของคุณภาพบริการโรงพยาบาล คือ แพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ดูแล
เอาใจใส่ ให้ความรู้ความเขา้ใจในแผนการรักษา ก าหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูป่้วยไดค้รบถว้น ควบคู่กบัการดูแล
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เอาใจใส่ ช่วยเหลือดว้ยความจริงใจจากเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล ความตอ้งการเฉพาะของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการ 
คือ ตอ้งการความเลิศหรู และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์ ช่ือเสียงของโรงพยาบาล และมาตรฐานการรับรอง 
เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดรั้บตามความเหมาะสม 

(ศศิธร เลิศล้า, 2551) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสมิติ เวชสุขุมวิท ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) เพ่ือน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการวาง 
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจพฒันาแนวทางและวิธีการให้การบริการของโรงพยาบาล 

(งานวิจัย ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์, 2556) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล 
ศิริราชปิยมหาราชการุณย ์ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ รพ. มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น
อาคารสถานท่ีอนัไดแ้ก่ บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความโอ่โถงสวยงานน่าอยู่สะอาดและทนัสมยัและรองลงมา
คือ ปัจจัยปัจจัยด้านอุปถัมภ์ร้านค้า อนัได้แก่ความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาล และภาพพจน์และช่ือเสียงของ
โรงพยาบาลและส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอนั
ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ การให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษ  

(สิริกาญจน์ กลมปิยะพัฒน์, 2556) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการบริการ ราคา และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการบริการและราคานั้น กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 

 
1. การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบั ผูจ้ดัการส่วนวิจยัการตลาดเครือโรงพยาบาล

พญาไท และผูจ้ดัการแผนกผูป่้วยนอก (OPD)  
2. การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ใชข้อ้มูลสรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีมาใชบ้ริการ

ของแต่ละแผนก ภายในโรงพยาบาล เก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการกบัโรงพยาบาลพญาไท 2 และความ
คาดหวงัท่ีมีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ตลอดไปจนถึงความเช่ือมัน่ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพญาไท 2 
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงเดือน ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีการก าหนดแบ่งประชากรท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผูท้รงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลพญาไท 2 

จ านวน 1 คน คือ ผูจ้ ัดการส่วนวิจัยการตลาดเครือ โรงพยาบาลพญาไท 2) ผูจ้ ัดการแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 จ านวนทั้งหมด 20 คน  
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
1. ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎีท่ีใช้ในการค้นหาปัญหาและใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย

แผนภูมิก้างปลา, การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis), การวิเคราะห์ TOWS 
MATRIX การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน และ การก าหนดกลยุทธ์ ความรู้ทัว่ไป 
จากเอกสารต่างๆ หรืองานวิจยั , ศึกษาคน้ควา้ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้เขา้ใจและ
เกิดการศึกษาท่ีถูกตอ้งตรงประเด็น 

2. ใชแ้นวคิดทฤษฎีในบทท่ี 2 เพ่ือสร้างค าถามให้ครอบคุลมขอบเขตของการศึกษา และเป็นค าถามลักษณะ
ปลายเปิดในส่วนของการออกแบบค าถามเพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ศึกษาคน้ควา้ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ และกลยทุธ์ทางดา้นการตลาด โดยการศึกษา

ขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ มาวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาโดยใช้ทฤษฎีก้างปลา (Fish 
Bone Diagram), การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกดว้ย SWOT Analysis และ วิเคราะห์ทางเลือกโดยใชก้ลยุทธ์ 
TOWS Matrix, การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 

 
ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) – ผูจ้ดัการส่วนวิจยัการตลาดเครือ 

โรงพยาบาลพญาไท และผูจ้กัการแผนก OPD ของโรงพยาบาลพญาไท 2 จ านวน 21 คน สรุปไดด้งัน้ี คือ 
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความพงึของผู้รับบริการ 
1. ผูป้ฏิบติังาน (เจ้าหน้าท่ี) - มีการขาดแคลนในบุคคลากรทีมีประสบ การณ์ และพนกังานใหม่ท่ีเข้าใน รพ. 

อาจจะยงัขาดประสบ การณ์ในการบริการ 
2. การส่ือสาร - เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งใน รพ.เอง และในส่วนกลาง ท าให้การก าหนดกลยุทธ์

ในการส่ือสารไปยงัคนไข ้มีหลาย Party ท าให้บางคร้ังเหมือนซ ้ าซ้อน ซ่ึงทาง รพ. ก าลงัท าการปรับแกไ้ขในจุดน้ีเพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพในการส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพแก่คนไขอ้ยา่งชดัเจน 

3. โรคระบาด (โควิด) - เป็น External Factor ท่ี Uncontrollable ท าให้คนไขต่้างชาติในหลายประเทศไม่สามารถ
เดินทางมารักษาท่ี รพ.ไดใ้นระยะ 2 ปีนบัจากน้ี  

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท 2 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) – มีส่วนอยา่งมาก เพราะโรคท่ีรักษา ทาง รพ. มีศูนยแ์ละแผนกรักษาท่ีครอบคลุม

ลูกคา้ทุกกลุ่ม ทุกโรค ซ่ึงจะส่งผลให้คนไขส้ามารถเลือกมาใชบ้ริการรักษาไดเ้ป็น One Stop Service ท่ีแห่งเดียว 
2. ดา้นราคา (Price) - มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ท่ีอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้และเป็นราคาคนไขเ้กิด

ความรู้สึกคุม้ค่าคุม้ราคา เหมาะสมกบัคนไข ้
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3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) - ทาง รพ. มีช่องทางจดัจ าหน่ายอยู ่3 ทางคือ ให้คนไขส้ามารถติดตามและ 
Pre-decision ผ่านทาง เช่น Offline (ผ่านทาง Brochure, Billboard, Magazine, Newspaper, TV, Radio), Online (เช่น  
เว็บไซด์, Facebook, Instagram, YouTube), On-ground ผ่านทางส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน รพ.รวมถึงการจดักิจกรรม 
เช่น Health Festival รวมถึงบูทส่งเสริมการขายต่างๆใน รพ. 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) - ทาง รพ.ได้ Design Campaign ท่ีมี แพ็คเกจ, โปรโมชัน่ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมรวมถึงการมี Partner ท่ีมาร่วม Join โดยค านึงถึงความต้องการคนไข้เป็นหลกั (Customer Centric) และ 
Market Situation ซ่ึงท าให้คนไขส้ามารถจ่ายค่ารักษาในราคาท่ี Affordableได ้

5. ด้านพนักงาน (People) - พนักงานของ รพ.ถือ เป็น Asset ท่ีทรงพลงัเพราะท าให้คนไขเ้กิดความประทบัใจ 
เน่ืองจากทาง รพ.มีระบบการ Train ให้พนักงาน มี Service Mind ด้วยระบบ GSB (General Service Behavior), ESB 
(Excellence Service Behavior) ของ รพ. นอกจากน้ี ทาง รพ.ไดมี้การเพ่ิมเติม Soft Skills ต่างๆ ท่ีเหมาะสม  

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) - ทาง รพ.ไดก้ าหนด Flow ท่ีเหมาะสม โดยทางรพ. ไดมี้ Lean Process 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ซ ้ าซ้อน รวมถึงมีการ Time Duration ในแต่ละ Touch-Point ตลอด 
Customer Journey เพ่ือให้คนไขเ้กิดความพึงพอใจ สะดวก และบริหารเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) - Layout และบรรยากาศในโรงพยาบาล ไดอ้อกแบบอย่าง
เหมาะสมตามหลกัมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานทางความปลอดภยัทาง 
Clinical ของสหรัฐอเมริกา  

 
กลยุทธ์และแนวทางการที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาการบริการพอใจของผู้รับบริการ 
1. การบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการ คือ  การคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์อย่าง

แทจ้ริง เขา้มาร่วมงาน, การเติมบุคลากรให้เพียงพอ ให้เหมาะสมกบั Productivity ของแผนก,  มีระบบการฝึกอบรม
แบบเร่งรัดท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัพนกังานอยา่งรวดเร็ว, สร้าง Passion ให้กบัพนกังานเพ่ือให้เกิดแรงผลกัดนัในการ
ท างาน, มีการปรับโครงสร้างในการดูแลดา้นการบริการท่ีกระชบั และเบด็เสร็จ 

2. แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือปรับปรุงพฒันาดา้นการให้บริการ 
บริการดา้นการแพทยค์รบวงจร การไดรั้บรองมาตรฐาน JCI การร่วมมือกบัโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพ่ือ

สร้างการ Excellence Service และท าให้คนไขเ้กิดความเช่ือมัน่มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน โดยผา่นทาง 
2.1 สร้าง Big Data ท่ีสมบูรณ์ เพ่ือให้ระบบเช่ือมโยงความตอ้งการของลูกคา้ + บริการพิเศษ + โรครักษา + 

ขอ้มูลต่างๆ โดยใช ้AI ในการประมวลผล เป็นรายบุคคล 
2.2 จัดท า Hackathon ส าหรับพนักงานทุกแผนกทั้ง Front และ Back Office เพ่ือค้นหา Platform ส าหรับ 

Create “Wow Service” ท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งเร่งด่วน เพ่ือสร้างความย ัง่ยืนให้คนไขอ้ยา่งประทบัใจ 
2.3 ตอกย  ้า ให้บุคคลากรทุกคน ทบทวน ตระหนกั ค านึงถึงประโยชน์ และตรวจสอบ ตามเกณฑ ์(Criteria) 

ใน HCAHPS&CG CAHPS Model ส าหรับผูป่้วยนอกและผูป่้วยในอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.2. ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 

ผลจากการศึกษา ขอ้มูลรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผูรั้บบริการโรงพยาบาลพญาไท 2 
ระหว่าง ม.ค. 2562- ธ.ค. 2563 พบว่า ตั้งแต่ช่วง ปี 2563 ระดบัคะแนนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ OPD ท่ีมีต่อ
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หน่วยงาน ดา้นบริการของโรงพยาบาลลดลงอยา่งต่อเน่ือง คะแนนโดยภาพรวมลดลงเฉล่ีย 41.8% แบ่งเป็นยอดผูป่้วย
รายเก่าลดลง 41.8%, ผูป่้วยรายใหม่ลดลง 14.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงระดบัคะแนน
มีความสอดคลอ้งกบัจ านวนผูรั้บบริการ OPD ท่ีปรับลดลง  

นอกจากส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการแลว้ยงั มีการเพ่ิมขอ้ค าถามเก่ียวกบั ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อสินคา้และ
บริการ ซ่ึงในดา้นพฤติกรรมเป็นการแสดงออกทางการกระท าท่ีสามารถมองเห็นได ้เช่น การซ้ือหรือใชสิ้นคา้ และ
บริการเดิมซ ้ าๆ หรือการบอกต่อหรือการแนะน าผูอ่ื้น พบว่าผลลพัธ์เป็นไปในทางเดียวกนักบัการบริการโดยรวม การ
แนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการมีคะแนนลดลงอยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัจ านวนผูรั้บบริการท่ีลดลง และพบว่า ปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดท่ีผูรั้บบริการเลือกใชโ้รงพยาบาลพญาไท 2 คือ ช่ือเสียงและการรักษาของแพทยท่ี์เป็นท่ียอมรับ ปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งและการคมนาคมสะดวก, ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ 
Package/ Promotion ท่ีดึงดูดใจ, ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ, มีคลินิกเฉพาะทาง และปัจจัยสุดท้ายคือ ด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั โดยผูรั้บบริการรับรู้ไดย้ินช่ือเสียงและรู้จกัโรงพยาบาลพญาไท 2 ไดจ้าก
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน เช่น ผ่านทางญาติ ครอบครัวและเพ่ือน และช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต/ Website,  
กิจกรรมของโรงพยาบาล, Social Media/ Instagram/ Facebook เป็นตน้ 

 

ปัญหาที่ท าให้จ านวนผู้รับบริการ OPD ลดลงโดยแผนภูมิก้างปลา 
สาเหตุหลกั ท่ีท าให้จ านวนผูรั้บบริการ OPD ลดลง คือ  
1. M - Man บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ี – มีการขาดแคลนในบุคคลากรทีมีประสบการณ์ พนกังานใหม่ท่ีรับเข้ามา

ท างานใน รพ. อาจจะยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในดา้นการให้บริการ 
2. M - Method วิธีการ/กระบวนการท างาน - เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างองคก์รทั้งใน รพ.เอง และในส่วนกลาง 

ท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในการส่ือสารไปยงัคนไข้ มีหลาย Party ท าให้บางคร้ังเหมือนซ ้ าซ้อน ในกระบวนการ
ขั้นตอนของการท างานและการให้บริการท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดและคลาดเคล่ือน ส่งผลให้การบริการมีความล่าชา้ และ
ผูรั้บบริการตอ้งเสียเวลารอคอยนาน 

3. E - Environment ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อปัญหา/ความเส่ียง - โรคระบาด (โควิด) เป็น External Factor ท่ี 
Uncontrollable ท าให้คนไขต่้างชาติในหลายประเทศ ไม่สามารถเดินทางมารักษาท่ี รพ.ได ้ในระยะ 2 ปีนบัจากน้ี      

 
การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strengths) คือ มีพนกังานและบุคลากรทางการแพทยท่ี์เช่ียวชาญเฉพาะทาง, เป็น Brand ท่ีลูกคา้ให้ความ

เช่ือมัน่, เป็นรพ.ท่ีมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล เช่น JCI, CCPC, ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน 
HACCP, มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีทนัสมยั , ความไดเ้ปรียบทางด้าน
ตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ถา้เทียบกบัรพ.ระดบัเดียวกนั เน่ืองจากมีในเครือจ านวนมาก ท าให้มีอ านาจในการต่อรองตน้ทุน 

จุดอ่อน (Weaknesses) คือ เกิดการแย่งลูกคา้ภายในเครือเดียวกนั, ไม่สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ ได,้. ลูกคา้ไม่
รับรู้ถึงจุดเด่นของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน, ระยะเวลาในการรอพบแพทย์ ใช้เวลานาน , การส่ือสารระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานขาดประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunity) คือ  ราคาสินคา้และบริการ ของรพ. Premium สามารถตั้งราคาไดสู้ง, มีการพฒันาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการรักษาพยาบาล และเคร่ืองมือทางการแพทย์เฉพาะทาง ท่ีสามารถเพ่ิมรายได้ให้รพ., 
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ต่างประเทศให้ความเช่ือมัน่ในดา้นสาธารณสุขของไทยในการป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาล, ความกา้วหนา้ดา้น
ดิจิทลัเทคโนโลยี น ามาใชใ้นทุกระบบการท างาน การใชชี้วิตประจ าวนั 

อุปสรรค (Threats) คือ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เน่ืองจากสถานการณ์การเมืองและโรค Covid-19, การเพ่ิมข้ึนของ 
รพ. เอกชน ในโซนบริเวณใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้เกิดให้เกิดการแยง่ลูกคา้ และการแข่งขนัทางดา้นราคา, กรมการคา้
ภายใน ออก พรบ. ควบคุมราคา ยา เวชภณัฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย ์และ บริการอ่ืนๆ ของ
สถานพยาบาลเอกชน, พนกังานและบุคลากรทางการแพทยข์าดแคลน 

 
วเิคราะห์ทางเลือกโดยใช้กลยุทธ์ TOWS Matrix 
1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) โดยใชห้ลกัการกลยทุธ์การเติบโต ใชส้ าหรับด าเนินการพฒันาทางดา้นการตลาด 

สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการในดา้นต่างๆ     

2. กลยทุธ์ คงตวั - เชิงแกไ้ข (WO Strategy) โดยใชห้ลกัการกลยทุธ์ความแตกต่าง (Differentiation) เช่น ส่งเสริม
ให้มีบริการใหม่ๆ, จดัให้มีบริการปรึกษาแพทยผ์่าน ช่องทาง Online เพ่ือวินิจฉยัโรคง่าย หรือบริการจดัส่งยาถึงบ้าน
ของผูรั้บบริการ, ท าส่ือออนไลน์ เพ่ือส่งข่าวสารเก่ียวกบัโปรโมชัน่ของรพ. ให้กบัผูรั้บบริการ, จดัหาเทคโนโลยี ช่วย 
Support การท างานเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท างานและช่วยป้องกนัขอ้ผิดพลาด 

3. กลยุทธ์การป้องกนั (ST Strategy) โดยเน้นกลยุทธ์พฒันากระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ พฒันากระบวนการ
ให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อพนกังานในการ
ใส่ใจบริการต่อลูกค้า, ลดขั้นตอนในการให้บริการท่ีมีความซ ้ าซ้อน เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า 

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) โดยเน้นกลยุทธ์พฒันาบุคคลากรให้มีความพร้อมในทุกด้านการบริการ โดย
ส่งเสริมให้พนกังานและบุคลากรเขา้ฝึกอบรมของสายทรัพยากรบุคล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับงาน
จดัข้ึน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาและสรุปผลขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการแผนกและผูจ้ดัการส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การให้บริการ OPD ทั้งหมดจ านวน 21 คน และข้อมูลสรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ภายในโรงพยาบาลพญาไท 2 พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการและระดบัความพึงของ
ผูรั้บบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการและจ านวนผูรั้บบริการ โรงพยาบาลพญาไท 2 ดงัน้ี 

1. ผูป้ฏิบติังาน (เจ้าหน้าท่ี) - มีการขาดแคลนในบุคคลากรทีมีประสบการณ์ และพนักงานใหม่ท่ีเข้าใน รพ. 
อาจจะยงัขาดประสบการณ์ในการบริการ 

2. การส่ือสาร - เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งใน รพ.เอง และในส่วนกลาง ท าให้การก าหนดกลยุทธ์
ในการส่ือสารไปยงัคนไข ้มีหลาย Party ท าให้บางคร้ังเหมือนซ ้ าซ้อน และบางคร้ังเกิดความไม่ตรงกนั  
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3. โรคระบาด (โควิด) - เป็น External Factor ท่ี Uncontrollable ท าให้คนไขต่้างชาติในหลายประเทศไม่สามารถ
เดินทางมารักษาท่ี รพ.ไดใ้นระยะ 2 ปี นบัจากน้ี รวมถึงคนไขใ้นต่างจงัหวดั ท่ีไม่สามารถเดินทางมารักษาได ้ เพราะ
เป็นจงัหวดัเส่ียง ท าให้การเดินทางไม่สะดวก 

ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนั้น บริษทัควรก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินกลยุทธ์สูงสุด ซ่ึงจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ดว้ยการท าการวิเคราะห์ SWOT analysis และ 
TOWS Matrix และก าหนดกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือช่วยเพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการ OPD ดงัน้ี 

 
กลยุทธ์เชิงรุก โดยใช้หลักการกลยุทธ์การเตบิโต (Growth Strategy)  
ใชส้ าหรับด าเนินการพฒันาทางด้านการตลาด สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และพฒันาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการและจ านวนผูรั้บบริการของโรงพยาบาล 2 ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) - เพ่ิมความหลากหลายในสินคา้และบริการ เพ่ือให้ครอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่ม ทุกโรค 

ซ่ึงจะส่งผลให้คนไขส้ามารถเลือกมาใชบ้ริการรักษาไดเ้ป็น One Stop Service ท่ีแห่งเดียว 
2. ดา้นราคา (Price) - มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ท่ีอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้และเป็นราคาคนไขเ้กิด

ความรู้สึกคุม้ค่าคุม้ราคา เหมาะสมรู้สึกถึงค่ารักษาของรพ.ท่ีจบัตอ้งได ้
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) - เพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายเพ่ือให้ผูรั้บบริการสามารถเข้าถึงไดง่้าย และ

สะดวกในการซ้ือ Package และ Promotion ของโรงพยาบาล 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) - ทาง รพ.ได้ Design Campaign ท่ีมี แพ็คเกจ, โปรโมชัน่ต่างๆ อย่าง

เหมาะสมรวมถึงการมี Partner ท่ีมาร่วม Join โดยค านึงถึงความตอ้งการคนไขเ้ป็นหลกั 
5. ด้านพนักงาน (People) - มีระบบการ Train ให้พนักงาน มี Service Mind ด้วยระบบ GSB (General Service 

Behavior), ESB (Excellence Service Behavior) ของ รพ. นอกจากน้ี ทาง รพ.ได้มีการเพ่ิมเติม Soft Skills ต่างๆ ท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้บริการกบัคนไขใ้นทุกกลุ่มอยา่งเหมาะสม 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) - ก าหนด Flow ท่ีเหมาะสม โดยทางรพ. ไดมี้ Lean Process เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว และลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ซ ้ าซ้อน รวมถึงมีการ Time Duration ในแต่ละ Touch-Point ตลอด Customer 
Journey เพ่ือให้คนไขเ้กิดความพึงพอใจ สะดวก และบริหารเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) - Layout และบรรยากาศในโรงพยาบาล ไดอ้อกแบบอย่าง
เหมาะสมตามหลกัมาตรฐาน JCI  ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานทางความปลอดภยัทาง Clinical ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้
คนไขรู้้สึกมัน่ใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
กลยุทธ์การป้องกัน (ST Strategy)  
1. ใชใ้นการบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการ คือ  

1.1. การคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์อยา่งแทจ้ริง เขา้มาร่วมงาน 
1.2. การเติมบุคลากรให้เพียงพอ ให้เหมาะสมกบั Productivity ของแผนก 
1.3. มีระบบการฝึกอบรมแบบเร่งรัดท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัพนกังานอยา่งรวดเร็ว 
1.4. สร้าง Passion ให้กบัพนกังานเพ่ือให้เกิดแรงผลกัดนัในการท างาน 
1.5. มีการปรับโครงสร้างในการดูแลดา้นการบริการท่ีกระชบั และเบด็เสร็จ 
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2. ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาดา้นการให้บริการ ดา้นการแพทยค์รบวงจร การไดรั้บรองมาตรฐาน 
JCI การร่วมมือกบัโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพ่ือสร้างการ Excellence Service และท าให้คนไขเ้กิดความเช่ือมัน่
มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการ 

 
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนก าหนด

กลยุทธ์ เพ่ือพฒันาทางดา้นการตลาด สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และพฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จดัการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งใชเ้ป็นฐานขอ้มูล
ในการพฒันากระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานและสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ช่วยเพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการให้มากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 
1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูรั้บบริการ OPD เท่านั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา

ในส่วนของ IPD เพ่ิมเติม เพ่ือให้ขอ้มูลครอบคลุมและครบถว้นมากยิ่งข้ึน  
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิให้มากกว่าน้ีเพ่ือขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความ

ครบถว้นชดัเจน 
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กรณศึีกษา บริษทั ว.ศรีประเสริฐ จ ากดั 

Method of Truck Accident Reduction : Case Study V.Sriprasert Limited 
Company 

 

วรวรรณ ศรีประเสริฐ 
VARAVAN SRIPRASERT 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ 2.เพ่ือคน้หาแนวทางในการลดอุบติัเหตุ
รถบรรทุก 3.น าตน้แบบแนวทางลดอุบติัเหตุมาใชแ้ละประเมินผล  ผูศึ้กษาไดท้ าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงไดน้ า
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุ 
และ พนกังานขบัรถท่ีไม่เคยเกิดอุบติัเหตุ จากนั้นน าขอ้มูลแบ่งออกเป็นเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น มาวิเคราะห์เพ่ือ
คน้หากลยทุธ์ และมาตราควบคุมพฤติกรรมพนกังานขบัรถเพ่ือไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงคน้พบว่าส่ิงท่ีเป็นจุดร่วมคือ 
การมีผูร่้วมเดินทางไปดว้ย การพกัผ่อนให้เพียงพอ การศึกษาเส้นทางก่อนออกรถ ใส่หูฟังขณะคุยโทรศพัท ์มีสติ
สมาธิอยู่ เสมอ มีจิตส านึกในการบริการ รักษาระยะห่างของรถเสมอ การนึกถึงครอบครัว และรู้ต าแหน่งท่ีพกัท่ี
แน่นอน จุดโดดเด่น ไดแ้ก่ การท าความสะอาดรถเสมอ รู้ต าแหน่งอู่ซ่อมรถ กะเวลาและระยะทาง ตรวจสอบสภาพ
รถก่อนออกปฏิบติังาน รู้วิธีขบัรถและรับมือเม่ือเจอ สภาพถนนท่ีไม่ปกติ เป็นตน้ จากการวิเคราะห์ดงักล่าว จึงได้
ก าหนดแนวทางในการลดอุบติัเหตุทั้งหมด 3 แนวทางดงัน้ี 1.จดัตั้งกระบวนการ ตรวจสอบสภาพรถและการซ่อม
ฉุกเฉิน 2. โครงการอบรมพนกังานขบัรถในเร่ืองของการขบัข่ี 3. โครงการอบรมพนกังานฝ่ายขนส่งเพ่ือ สนบัสนุน
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขบัรถ 
 
ค ำส ำคัญ : พนักงำนขับรถบรรทุก, ลดอบัุติเหต,ุ สุนทรียสำธก 
 

Abstract 
This research aimed to search for 1.) cause of truck accident 2.) method of accident reduction and 3.) to implement 
those methods and evaluate them. The research did action research by interviewing 30 participants, which are 
catagorised into 2 groups including; accident-experienced trucker and non-accident-experienced trucker. The 
research divided information into 2 groups, which are convergences and divergences, in order to analyse and figure 
out methods to control truckers’ behaviours to reduce truck accidents. Convergence consists working with 
partners, having a rest, route studying, earphones while on phone, consciousness, service-mind, distancing, 
thinking about family and, finally, knowing the location of the truck rest area. Divergence consists; always 
cleaning up, knowing the location of maintenance stores, time management, checking up truck conditions before 
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taking off, knowing how to handle various traffic conditions. By analysing above information, the researcher 
assigned 3 projects of method of truck accidents reduction including 1) procedure of checking up truck conditions 
before taking-off 2) driving training orientation based on the company policy and 3) increasing trucker 
effectiveness, in terms of, driving training program.  
 
Keywords : Trucker, Accident reduction, Appreciative inquiry  
 

1. บทน า 
 
การเกิดดอุบติัเหตุระหว่างการขนส่งสินคา้นั้น ส่งผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั ไม่เพียงแค่ความเสียหาย

ของตวัรถบรรทุก ท่ีต้องได้รับการซ่อมแซมระยะเวลาหน่ึงแต่รวมไปถึงค่าเสียโอกาศในการสร้างรายไดข้อง
องค์กร การบาดเจ็บของพนกังานและ สมาชิก ในครอบครัวของพนกังานท่ีไดรั้บความเสียหายทางดา้นจิตใจและ 
รายได ้อีกทั้งตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายต่างๆอย่างมาก เช่น การซ่อมแซม ค่ารักษาพยาบาล ค่าปรับผิดกฏระเบียบท่ีท า
สัญญาไวก้บัผูว้่าจ้าง ค่าปรับจากกรมขนส่งทางบก และค่าประกนัสินคา้ให้กบัลูกคา้ปลายทาง เป็นตน้ อีกทั้งใน
กรณีท่ีพนกังานขบัรถลาออก ท าให้บริษทัตอ้งใชเ้วลาในการหาพนกังานใหม่ มีค่าใชจ่้ายในการอบรม รวมถึงเสีย
โอกาศ ในการสร้างรายไดอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ผูศึ้กษาให้ความส าคญัต่อการลดอุบติัเหตุในขั้นตอนการขนส่งสินคน้และความปลอดภยัของพนกังานขบัรถ 
โดยบริษทัไดต้ระหนกั และใส่ใจขั้นตอนการท างาน พร้อมทั้งก าชบัความส าคญัของแต่ละขั้นตอนการท างานของ
พนกังานขบัรถ เพ่ือเป็นการกระตุน้สมาธิ และ จิตส านึกของพนกังานขบัรถให้ค านึงถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมาเม่ือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงความส าคญั และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหาก ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติั
หน้าท่ี ซ่ึงพบว่าอุบติัเหตุระหว่างการขนส่งสินคา้ในกรณีท่ีเป็นความผิดพลาดจากพฤติกรรม ของพนกังานขบัรถ  
พบว่าจ านวนการเกิดอุบติัเหตุ ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง แต่กลบัมาแนวโน้นท่ีสูงข้ึน ซ่ึงความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ 
นั้นเป็นไปตามจ านวนรอบขนส่ง โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม ถึง 
พฤศจิกายนของทุกปี ท่ีเป็นช่วงเทศกาลของประเทศไทย ท าให้มีการขนส่งสินคา้ให้ผูบ้ริโภคอยา่งมาก อีกทั้งในปี 
พ.ศ. 2562 การเกิดอุบติัเหตุสูงกว่าปี พ.ศ. 2561 เท่าตวั และในปี พ.ศ. 2563 นั้นลดลงเพียงร้อยละ 14 (กรมขนส่ง
ทางบก,2563) 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงานขบัรถปี พ.ศ. 2561-2563 ของบริษทั ว.ศรี
ประเสริฐ จ ากดั สามารถแยกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุออกมาไดใ้นความถ่ี มากท่ีสุด 10 อนัดบั พบว่า 8 สาเหตุ
จากทั้งหมดของ 10 สาเหตุ เกิดจาก พฤติกรรมของพนกังานขบัรถเป็นหลกั  โดยร้อยละ 42 เกิดจากความ ประมาท
ของพนกังานขบัรถ เช่น ขบัชนประตูทางเขา้-ออก ชนรถบรรทุกดว้ยกนัเองในลานจอดรถ และถอยชนส่ิงกีดขวาง
ต่างๆ อนัเกิดจากการมองไม่เห็นทางขา้งหลงัรวมถึงจุดบอดทางรอบรถบรรทุก เป็นตน้  

สาเหตุอนัเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบและระบบของรถบรรทุกช ารุด คิดเป็นร้อยละ 13 อนัเกิดจากการท่ีอะไหล่
หรือรถบรรทุกเสีย ระหว่างปฏิบติังาน เน่ืองจากพนักงานขบัรถใช้เวลา 20-45 วนั ในการออกปฏิบติังานนอก
สถานท่ี และรถบรรทุกจะไดรั้บการตรวจสภาพ อีกคร้ังเม่ือพนกังานขบัรถกลบัมาท่ีส านกังานใหญ่ จึงท าให้เกิด
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ช่องวา่งของช่วงเวลาความถ่ี (Time-Gap) ในการตรวจสภาพความพร้อม ในการท างานของรถบรรทุก ซ่ึงมีสาเหตุ
หลกัมาจาก ยางลอ้ช ารุดจากการเหยียบส่ิงกีดขวาง และยางระเบิดเน่ืองจากใชม้าเป็นเวลานานจน หมดสมรรถภาพ  

ดงันั้น แนวทางในการลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินค้าจึงเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัอย่างมาก โดยทางองค์กร
จะตอ้งใส่ใจสถิติ จากผลสรุปของสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้ ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจและมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแนว ทางการลดอุบติัเหตุในการขนส่งอนัเกิดพนกังานขบัรถ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัในอนาคต 

บริษทั ว.ศรีประเสริฐ จ ากดั เป็นบริษมัรับเหมาขนส่งท่ีด าเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ท่ี ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และมีการขนส่งสินค้ากว่า 1,200 เท่ียวต่อเดือน โดยขนส่งสินค้าทั้ งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเขตชายแดน จากสถิติรายงานอุบติัเหตุของบริษทัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 มีการเกิดอุบติัเหตุ
เฉล่ีย 1.53 คร้ังต่อเดือน หากสามารถลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้ได ้จะท าให้มีตน้แบบแนวคิดการลดอุบติัเหตุ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งทางงบก 

  

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการท างาน  แนวคิดของ Heinrich (1920) พบว่ามีทั้งหมด 3 ปัจจยั 

ประกอบไปดว้ย 1) ความผิดพลาดของมนุษย ์ เช่น การประมาท สภาพร่างกายไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 88 2) ความ
ผิดพลาดของเคร่ืองจกัร เช่น ขาดการซ่อมบ ารุงรักษาท่ีดี สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 
10 และ 3) สาเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น พาย ุน ้าท่วม ฟ้าผา่ คิดเป็นร้อยละ 2 และ Heinrich (1931) ไดส้รุปสาเหตุ
ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติั
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและผูอ่ื้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85 ของการเกิด อุบติัเหตุ 
และ 2) สถานการณท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe environements)  หมายถึง สภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ี
ก่อให้ เกิดอนัตราย ความไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังานต่อผูป้ฏิบติังาน และผูอ่ื้นเป็นสาเหตุรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
15 ของการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงทฤษฎีของ Heinrich สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเกิดอุบติัเหตุของ Haddon matrix model  
(กานสินี,2562) ท่ีพบว่าจากสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มีทั้งหมด 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นคน 
(Human) เช่น ทศันคติ ข้อมูลข่าวสาร การใช้อุปกรณ์นิรภยั เป็นต้น 2) ยานพาหนะและอุปกรณ์ (Vehicles and 
equipment) เช่น สภาพรถและความเหมาะสมของรถในการใช ้ถนนช่วงล่างของรถ ระบบไฟ และ ระบบเบรก เป็น
ตน้ และ 3) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) เช่น การจ ากดัความเร็ว การออกแบบถนน สภาพอากาศ สภาพถนน เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบติัเหตุของกองทพับกสหรัฐอเมริกา (บุญลือ ฉิมบา้นไร่,2539) ระบุว่า
การเกิดอุบติัเหตุสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ 1) ความผิดพลาดของการปฏิบติังาน (Human 
errors) ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการท างานไม่ปลอดภยั 2) ความผิดพลาดในระบบ 
(System errors) เกิดจากการออกแบบนโยบายหรือกระบวนการท างานท่ีไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน 3) ความ
ผิดพลาดในการบริหารจดัการ (Management Failure) เกิดจากการล้มเหลวทางดา้นการบริหารและจดัระเบียบ
ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง และการฝึกอบรมข้อมูลไม่เพียงพอต่อการท างานใน
ต าแหน่งนั้นๆ  จากทฤษฎีทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงสามารถสรุปไดว้่า อุบติัเหตุบนทอ้งถนนส่วนใหญ่นั้นเกิด
จากสาเหตุ ของการกระท าของมนุษยเ์ป็นหลกั ซ่ึงสถิติอุบติัเหตุรถบรรทุก ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 ระบุ 5 สาเหตุแรก
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ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) หลบัใน 2) ขบัรถดว้ยความเร็ว 3) ขบัตามหลงัในนระยะกระชั้นชิด 4) ขบั
รถตดัหน้าในระยะกระชั้นชิด และ 5) ความประมาท (กรมขนส่งทางบก, 2563) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเอนเอียงใน
การเกิดอุบัติ เหตุ (Accident proneness theory) ของ Shaw & Sichel (1971) ได้อธิบายไว่ว่าการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลาการท างานมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุไดเ้สมอ ผูท่ี้มีแนวโน้มหรือความเส่ียงในการเกิด
อุบติัเหตุ มิใช่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุซ ้ าซาก (Accident-repetitiveess) และผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุน้อย มิใช่ว่าจะไม่เกิดอุบติัเหตุเลย ซ่ึงตารางท่ี 1 ได้ระบุลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
อุบติัเหตุไว ้โดยพิจารณาจากลกัษณะของผูท่ี้เส่ียงต่ออุบติัเหตุมากและเส่ียงต่ออุบติัเหตุนอ้ย  

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลกัษณะของผูท่ี้เส่ียงต่ออบุติัเหตุมากและเส่ียงต่ออุบติัเหตุนอ้ย 

ลกัษณะของผูท่ี้เส่ียงต่ออุบติัเหตุมาก ลกัษณะของผูท่ี้เส่ียงต่ออุบติัเหตุนอ้ย 
1. ผูท่ี้บกพร่องทางจิตใจ โรคจิต โรคประสาท 1. ผูท่ี้ควบคุมตวัไดเ้องดี 
2. ผูท่ี้ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่สงัเกต 2. ผูท่ี้มีวุฒิภาวะ 
3. ผูท่ี้ขาดระเบียบวินยั 3. ผูท่ี้มีสุขภาพท่ีดี 
4. ผูท่ี้ปรับตวัไม่ดี หรือปรับตวัไม่ได ้ 4. ผูท่ี้ควบคุมอารมณ์ลบได ้
5. ผูท่ี้มีอารมณ์ไม่มัน่คง ขาดการควบคุมอารมณ์ลบ 5. ผูท่ี้สามารถระเมินสถานการณ์และตดัสินใจได  ้
6. ผูท่ี้อิจฉาริษยา ไม่มีความพึงพอใจ 6. ผูท่ี้เรียนรู้ไดเ้ร็ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์และ

ความผิดพลาด 
7. ผูท่ี้ขาดความอดทน ถูกครอบง าง่าย 7. ผูท่ี้เป็นมิตร และรู้จกัการยอมรับ 
8. ผูท่ี้เห็นแก่ตวั 8. ผูท่ี้รู้จกัตนเอง และระมดัระวงั 
9. ผูท่ี้ไม่มีเหตุผล  
10. ผูท่ี้ขาดวุฒิภาวะ  
11. ผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ตวัเองสูงเกินไป  
12. ผูท่ี้ชอบการแข่งขนั  
13. ผูท่ี้มีทศันคติต่อตา้นสงัคมหรือโนม้นา้วท่ีจะก่อ
อาชญากรรม 

 

อา้งอิง : ทฤษฎีเอนเอียงในการเกิดอุบติัเหตุ (Shaw & Sichel,1971) 
 

3. กรอบแนวคดิ 

 
 

แนวคิดและประสบการณ์
การท างานของพนกังาน
ขบัรถท่ีไม่ก่อให้เกิด

อุบติัเหตุ

จดัตั้งโครงการและพฒันา
กระบวนการท างานของ

พนกังานขบัรถ

อุบติัเหตุในการขนส่ง
สินคา้ลดลงและเหลือ 0

ต่อปี
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4. วธีิการศึกษา 
 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบติั (Action Research) โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 

interview) และใชวิ้ธีสงัเกตการณ์ (Observation) พนกังานขบัรถจ านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี
เคยเกิดอุบติัเหตุ และกลุ่มท่ีไม่เคยเกิดอุบติัเหตุ เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ (Cause of accidence) และ
แนวทางการลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้ ดว้ยรถบรรทุก  ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการขอ้มูลบนัทึกสถิตอุบติัเหตุประจ าปี 2560-2562  ขอ้มูลอุบติัเหตุจากกระทรวง
คมนาคม กรมขนส่งทางบก (Department of Land Transports) และศูนยข์อ้มูลอุบติัเหตุ (Thai RSC) ท่ีมีการบนัทึก
อุบติัเหตุดว้ยระบบแบบตอบสนอง ทนัที (Real-time data system) เพ่ือท าการรวบรวมแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือใน 
การท าการวิจยัคร้ังน้ี และขอ้มูลทุติยภูมิภายนอก (External secondary data) โดยศึกษาจากวรรณกรรมและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวิจยั ในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data)  

การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ผูศึ้กษาไดค้ านึงถึงจุดมุ่งหมาย
และความสะดวกของผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล (Purposeful sampling) โดยคดัเลือกพนกังานขบัรถของบริษทัท่ี
มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 3 ปี จ านวน 30 คน โดยท่ีไม่เคยเกิดอุบติัเหตุเลย เพ่ือสอบถามแนวทางการท างาน
โดยท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุเพ่ือน ามาสร้างตน้แบบแนวทางการลดอุบติัเหตุรถบรรทุก  

ผูศึ้กษาไดท้ าการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กบัหวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการและผูจ้ดัการฝ่าย
ขนส่งและ การสัมภาษณ์ในแนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในการตั้งค าถามเชิงบวก เพ่ือค้นหา
ประสบการณ์ท างานของพนกังานขบัรถ และเพ่ือหาแนวทางในการลดอุบติัเหตุในการขบัรถบรรทุกขนส่ง และใช้
การสงัเกต (Observation) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุผา่นการท างานของพนกังานขบัรถ จากนั้นน าขอ้มูล
มาเปรียบเทียบเพ่ือหาจุดร่วม และจุดโดดเด่นของพนกังานขบัรถ 
 

5. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการขนส่งและผูจ้ดัการฝ่ายขนส่งพบว่า ตน้เหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ

ท่ีมาจากพนกังานขบัรถ มีดงัน้ี 
1. ระยะเวลาในการใชมื้อกดโทรศพัทน์านเกินท าให้เสียสมาธิในการขบัรถนานจนท าให้เกิดอุบติัเหตุ 
2.  การท่ีไม่มีผูร่้วมทางไปดว้ย ท าให้ไม่เกิดจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
3. ความประมาทของพนกังานขบัรถ เช่น การขบัรถชิดคนัขา้งหนา้ ท าให้เบรกไม่ทนั 
4. สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปกติ เช่น ฝนตกหนกั ลมพาย ุถนนไม่สมบูรณ์ ทางข้ึนเขา เป็นตน้  
5. การท่ีไม่มีผูร่้วมทางไปดว้ย ท าให้เวลาถอยหรือขบัชนกบัส่ิงกีดขวาง เน่ืองจากรถคนัใหญ่ ท าให้มองทางขา้ง

หลงัไดย้าก 
6. จุดรับ-ส่งสินคา้ไม่มีผูรั้กษาความปลอดภยั (รปภ.) หรือเจา้หนา้ท่ีคอยให้สญัญาณ ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุ 
7. หาอู่ซ่อมรถยาก การท่ีรถเสียกระทนัหนั ท าให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างทางไปอู่ซ่อมรถ 
8. พนกังานขบัรถไม่สามารถตรวจสภาพรถเบ้ืองตน้ไดใ้นระหว่างท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ี เพราะไม่มีความรู้

เร่ืองรถ 
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมกลุ่มท่ี 2 ทั้งหมด 30 คน เก่ียวกบัแนวคิดและประสบการณ์เชิงบวกใน
การท างาน โดยไม่เคยเกิดอุบติัเหตุเลยสามารถหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมไดต้ามตารางท่ี  2 

 
ตารางที่ 2 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 

ส่ิงท่ีคน้พบจากการสมัภาษณ์พนกังานขบัรถ จ านวนท่ีคน้พบ 

1. มีผูร่้วมทางไปดว้ย 10 
2. พกัผอ่นให้เพียงพอ 9 
3. ศึกษาเส้นทางก่อนออกรถ 8 
4. ใส่หูฟังขณะคุยโทรศพัท ์ 8 
5. ตรวจสอบสภาพรถและยางอยา่งสม ่าเสมอ 8 
6. มีจิตส านึกในการบริการ 7 
7. รักษาระยะห่างของรถเสมอ 7 
8. นึกถึงครอบครัว 6 
9. รู้ต าแหน่งท่ีพกัแน่นอน 6 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์ พนกังานขบัรถทั้งหมด 30 คน เก่ียวกบัแนวคิดและประสบการณ์เชิงบวก

ในการท างาน โดยไม่เคยเกิดอุบติัเหตุเลย สามารถหาปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดใ้นตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 

ส่ิงท่ีคน้พบจากการสมัภาษณ์พนกังานขบัรถ จ านวนท่ีคน้พบ 

1. ท าความสะอาดรถเสมอ 2 
2. รู้ต  าแหน่งอู่ซ่อมรถ 3 
3. กะเวลาและระยะทาง 3 
4. ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบติังาน 4 
5. รู้วิธีขบัรถและรับมือเม่ือเจอสภาพถนนท่ีไม่ปกติ 4 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาขอ้มูลภายในบริษทั ว.ศรีประเสริฐ จ ากดั แบ่งออกไดท้ั้งหมด 3 ปัจจยัดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

(Behaviour issue) ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ เกิดจากการท่ีพนักงานเสียสมาธิ เช่น ใช้
โทรศพัท์มือถือขณะขบัรถ พกัผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ศึกษาเส้นทางให้แน่ชดัก่อนออกเดินทาง และความประมาท 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาพาหนะ (Machine issue) เช่น ยางลอ้แตก เหยียบตะปูหรือส่ิงของมีคม และอะไหล่เสียหาย
ระหว่างทาง เป็นตน้ และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการ (Management issue) เช่น การให้ความรู้พนกังานเร่ืองรถ
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และเส้นทางการเดินรถของบริษทั การให้ค าแนะน าในการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัเม่ือเจอสภาพการณ์ท่ี
ไม่ปกติ การจดัเส้นทางการเดินรถให้พนกังานขบัรถ การกะระยะเวลาการท างานให้พนกังานขบัรถพกัผ่อนให้
เพียงพอ  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ผูวิ้จยัจดัท าโครงการข้ึนมา 3 โครงการ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่  
1. โครงการจดัตั้งกระบวนการ ตรวจสอบสภาพรถและการซ่อมฉุกเฉิน มีจุดประสงค์ไม่ให้รถเกิดเสียระหว่าง

ทาง เพ่ือแกปั้จจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะ (Machine issue) โดยให้พนกังานแผนกซ่อมแซม 
ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง ท าให้เกิดการซ่อมแซมท่ีทนัเวลา และช่วยลดความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิด
อุบติัเหตุระหว่างทาง โดยช่างซ่อมแซมจะประเมิณสภาพรถและอะไหล่ก่อนจะแจง้ความพร้อมการท างานของรถ
ทุกคร้ัง  หากสภาพรถและอะไหล่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จะท าการซ่อมแซมก่อนแจง้สถานะรถพร้อมใชง้าน เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุระหว่างทาง 

2. โครงการอบรมพนกังานขบัรถในเร่ืองของการขบัข่ี โดยมีจุดประสงค์ให้พนกังานขบัรถเกิดจิตส านึกและ
วิธีการท างานอยา่งปลอดภยัโดยอา้งอิงถึงนโยบายของบริษทัและนโยบายของกรมขนส่งทางบก เพ่ือให้พนกังาน
ขบัรถปฏิบติัตามกฏรจราจรและระเบียบความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดพฤติกรรมความเส่ียงท่ีก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ (Behaviour issue) โดย
ลดพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุตามทฤษฎีของ Heinrich  

3. โครงการอบรมพนักงานฝ่ายขนส่งเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขบัรถ โดยมี
จุดประสงค์ให้พนกังานแผนกขนส่งควบคุมความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากพฤติกรรมของพนกังานขบัรถและ
สถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆโดยการสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือลดความเส่ียงในการอุบติัเหตุหรือ
อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น ยางอะไหล่เสียระหว่างทาง สภาพอากาศ เส้นทางแคบ เป็นตน้ เพ่ือแกไ้ขปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุเก่ียวกบัระบบการจดัการ (Management issue) 
 

7. ข้อแนะน า 
 
การศึกษาคร้ังน้ี ควรมีการศึกษาเร่ืองความประมาทและพฤติกรรมหรือลกัาณะท่ีก่อให้เกิดความประมาทของ

พนักงานขบัรถ เน่ืองจากอุบติัท่ีเหตุท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนน เช่น ความเร็วเกิน การขบัรถตดัหน้า จอดในท่ีท่ีไม่
อนุญาตให้จอดไม่ว่าเป็นการจอดชัว่คราวหรือระยะยาว การขบัชิดคนัขา้งหน้า และสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่
เพราะความฝืน  ปัจจัยเหล่าน้ีอยู่การจ ากัดความของควาประมาท ท่ีหมายความว่าความท่ีกระท าการใด ๆ โดย
ปราศจากความระมดัระวงั หรือโดยละเลยในส่ิงท่ีควรกระท า (ขนุสมาหารหิตะคดี, 2549) 
 

8. ข้อจ ากดัในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
เน่ืองจากบทความคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้เวลาศึกษาเพียง 3 เดือน จึงอาจท าให้ข้อมูลคลาดเคล่ือนในเร่ืองของ

พฤติกรรมของพนกังานขบัรถ เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาสงัเกตการณ์มากกว่า 6 เดือน รวมถึงตอ้งใชเ้วลาสัมภาษณ์เชิง
ลึก และน าขอ้มูลจากระบบขนส่งมาศึกษาการขบัรถของพนกังานขบัรถบรรทุกแต่ละคนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ขบัรถบรรทุก จึงจะสามารถก าหนดแนวทางการลดความประมาทของการขบัรถบรรทุก อนัก่อให้เกิดอุบติัเหตุได ้
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ซ่ึงหากทราบถึงสาเหตุหรือลกัษณะของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความประมาท อนัก่อให้เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
จะท าให้การศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ในยุคที่ธุรกจิหยุดชะงักด้วยเทคโนโลยี 
กรณศึีกษา บริษทั ผลติรองเท้า ABC จ ากดั 

Strategic Performance Management system in Digital Disruption.  
A Case Study of ABC Shoes Manufacturing Co., Ltd. 

 

วรวิทย์ เตชะอ านวยสุข 
Worawit Techaumnueysukh 

 

บทคดัย่อ 
บริษทั ผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั รายไดก้ว่า 50 % ทั้ง Original Design Manufacturer (ODM) คือการรับจ้างออกแบบ
และผลิตสินค้าเพ่ือให้บริษทัลูกค้าน าไปขายในแบรนด์ตนเอง และ Original Equipment Manufacturer  (OEM) คือ
รับจา้งผลิตภายใตแ้บรนดต่์าง ๆ มาจากการส่งออก โดยส้ินปี 2563 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 50.25 ลา้นบาท โดยเทียบกบัปี 2562 
รายไดล้ดลงไป  52.41%  ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลในการศึกษาค้นหาสาเหตุและศึกษากลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายของ
องค์กร ภายใตมุ้มมองการพฒันาองค์การ ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์
ขององค์การ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Five 
Forces Model, Competitive Advantage, Ansoff Matrix, SWOT, TOW Matrix, Fish Bone Diagram ผูวิ้จยัใชก้ารสมัภาษณ์ 
ผูบ้ริหารและพนกังานจ านวน 24 คน พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหายอดขายลดลงท่ีเป็นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 
สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน เน่ืองมาจากสมรรถนะของพนกังาน และกลยุทธ์ท่ีสามารถท าไดแ้ละแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือ 
Training and Development ผ่านโครงการ“Re skill & Up skill” เพ่ือทบทวนความรู้เดิม และเสริมสร้างทกัษะใหม่ท่ี
จ าเป็นจะช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจดัท าพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบติังานเชิง 
กลยทุธ์ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยทุธ์ 
 

Abstract 
ABC Shoes Manufacturing Co., Ltd. has 50% of export incomes from both ODM and OEM. The end of 2020, the 
company has incomes of 50.25 million Baht, 52.41% lower than the incomes in 2019. Therefore, the objectives 
of this study are to examine the reason and understand the increase of turnover strategy of the company, in terms 
of organization development on strategic development in relevant to visions of the company by utilizing business 
environment theories and concepts, namely: Five Forces Model, Competitive Advantage, Ansoff Matrix, SWOT, 
TOW Matrix and Fish Bone Diagram. The researcher interviewed executives together with 24 staffs. It appeared 
that internal factors of the decreased sale are not up to standard products from staff performances. Training and 
Development could be a suitable urgent development strategy under the “Re skill & Up skill” project. This is to 
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ensure knowledge and build new useful skills and reach the standard, to improve the current problems and to 
utilize the information for a future strategic performance management system.  
 
Keywords: Strategic performance management system 
 

1. บทน า 
 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ-จีน สถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลให้เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค

ชะลอตวัไปดว้ย บริษทั ผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั รายไดก้ว่า 50 % ทั้ง ODM และ OEM มาจากการส่งออก ดงัตารางแสดง
รายไดข้องบริษทัดงัน้ี 
 
ตารางที่  1  รายไดบ้ริษทั ผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั 

ปี ODM OEM รวม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ (ล้านบาท) 

2561 
 

12.74  
(14.77%) 

32.03 
(37.13%) 

1.20 
(1.39%) 

40.30 
(46.71%) 

86.27 

2562 
 

13.70 
(12.98%) 

37.07 
(35.11%) 

1.10 
(1.05%) 

53.70 
(50.86%) 

105.57 

2563 
 

15.38 
(30.63%)  

17.25 
(34.33%) 

0.73 
(1.46%) 

16.87 
(33.58%) 

50.25 

 
ซ่ึงจากสถานการณ์ส่งผลกระทบระยะสั้นต่อรายไดข้องบริษทัท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลกระทบระยะยาว คือ ความ

มัน่คงของบริษทัแลว้ ยงัส่งผลต่อแหล่งเงินทุนท่ีจะสนบัสนุนแผนธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทั ฯ ไดต้ั้งเป้าหมายการเติบโต
ดงัน้ี ยอดขายปี 2564 เพ่ิมกลบัมา 25 % และหลงัจากนั้น 2 ปีให้เติบโต 35%, 45% ตามล าดบั ในปี 2567 ยอดขายเติบโตข้ึน 
80% และปีท่ี 2568 ยอดขายเติบโตข้ึน 100% จากปี 2563 เม่ือพิจารณาเป้าหมายการเติบโตขององคก์ร การจดัท าแผนกลยุทธ์
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บริษทับรรลุเป้าหมายได ้และองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท าให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปไดน้ั่นคือ 
บุคลากร ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาสาเหตุและศึกษากลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายขององคก์ร และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางพฒันาทกัษะของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กรผ่านระบบบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกล
ยทุธ์ โดยจะน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่องคก์รตามแผนธุรกิจท่ีตั้งไว ้และ
เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร เพ่ือแกปั้ญหาสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานใน
ปัจจุบนั 
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1.1 กรอบแนวคดิ 
 

 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎี 
 

 Michael E. Potter, 1979 ทฤษฎีแรงกดดนัทั้ง 5 (Five Force Model) คือ เคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพ 
แวดลอ้มการแข่งขนัเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ การเขา้มาในตลาด
ของผูป้ระกอบการรายใหม่, อ  านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต, อ  านาจต่อรองของผูซ้ื้อ, ผลิตภณัฑ์ท่ีทดแทน
กนัได,้ ความเขม้ขน้ของการแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม 

Michael E. Potter, 1998 ได้คิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ซ่ึงได้กล่าว
หลกัการไวว้่า หากตอ้งการให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัไดแ้ลว้ จะตอ้งใส่ใจในกลยุทธ์การแข่งขนั 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กล
ยทุธ์ความแตกต่าง, กลยทุธ์ตน้ทุนต ่า, กลยทุธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม 

นันทิยา หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร, 2544 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis 1) Strengths คือ จุดแขง็ 2) Weaknesses คือ จุดอ่อน 3) Opportunities คือ โอกาส 4) Threats คือ อุปสรรค 

บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค TOWS Matrix เม่ือท าการวิเคราะห์ 
SWOT แลว้ ก็จะน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ หรือจบัคู่ โดยใชต้ารางท่ีเรียกว่า TOWS 
Matrix แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1) SO Strategy ก าหนดเป็นกลยทุธ์เชิงรุก 2) ST Strategy ก าหนดเป็นกลยทุธ์เชิง
ป้องกนั 3) WO Strategy ก าหนดเป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข 4) WT Strategy ก าหนดเป็นกลยทุธ์เชิงรับ 

Igor Ansoff, 1957 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Ansoff Matrix อธิบาย 4 ช่องทางในการ
สร้างความเติบโตส าหรับองค์กรธุรกิจไว้ดงัน้ี 1) การเจาะตลาด (Market Penetration 2) การพฒันาตลาด (Market 
Development) 3) การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 4) การกระจายธุรกิจ (Diversification) 

K. Ishikawa, 1960 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Fish Bone Diagram เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้
ในการหาสาเหตุของปัญหา 1) วิธีการสร้างแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา 2) ผงักา้งปลา 3) การก าหนดปัจจยับน
กา้งปลา สามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่ากลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วย
ให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 

4.อาชีพ 5.รายได้เฉลีย่ต่อเดือนระบบบริหารผลการ
ปฏบิัตงิานเชิงกลยุทธ์ 

ผลการปฏบิัตงิาน (ระบบ) 
 ระดบัองคก์ร 
 ระดบัหน่วยงาน 
 ระดบับุคคล 

วฒันาธรรมองค์กร (คน) 
 ค่านิยมองคก์ร 
 การสอนงาน,ติดตามงาน, ป้อนกลบัขอ้มูล 
 สมรรถนะ 

การเพ่ิมยอดขายขององคก์ร 
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De Vries, et al., 1981 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นกระบวนการวัดประเมิน
พฤติกรรมและผลงานของปัจเจกบุคคลในช่วงเวลาหน่ึง การประเมินน้ีเป็นการประเมินแบบภาพรวม ขาดการเก็บ
หลกัฐานซ่ึงส่วนมากเป็นการถามถึงบุคลากรคนหน่ึงในภาพรวมของผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา โดยน าผลมาใชใ้น
การประเมินเพ่ือข้ึนเงินเดือนหรือปรับต าแหน่ง ซ่ึงการประเมินดงักล่าวค่อนขา้งเป็นนามธรรม ขาดหลกัฐานผลงานท่ี
แทจ้ริงในการพิจารณา อีกทั้งเป็นการประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต โดยการประเมินถูกพิจารณาจากหัวหน้างาน
เท่านั้น และเป็นการประเมินพฤติกรรมการท างานมากกว่าผลงานเชิงประจกัษ ์ดงันั้นการประเมินดงักล่าวท าให้ยากท่ี
จะน าผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญั โดยเฉพาะเพ่ือการข้ึนเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่ง 

Peter F. Drucker, 1954 การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์ (MBO: Management By Objective) นั้น เป็นเทคนิคการ
บริหารงานแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาก ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าทุกองคก์ารตอ้งมีเป้าหมาย เพ่ือน าทางบุคคลท่ี
บริหารงานองค์การ ประสานเป้าหมายของพวกเขาเข้ากับเป้าหมายขององค์การและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ช้ีให้เห็นความจ าเป็นของการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือน าองคก์ารไปสู่ตอ้งการ 

Robert S. Kaplan and David P. Norton, 1992 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ได้
ประยุกต์ MBO มาเป็น “ตวัวดั” (Measurement) สามารถท าให้เป้าหมายท่ีเป็นนามธรรมขององคก์ารสามารถน าไปสู่
การปฏิบติัในระดบัหน่วยงานและระดบับุคคลไดโ้ดยการแปลงผลเป้าหมายของผลงานท่ีตอ้งการนั้นมาเป็น “ตวัวดั” 
(Measurement) สองท่านจึงน าเสนอแนวคิด BSC: Balanced Scorecard ในส่ีมุมมองไดแ้ก่ 1. The Learning and Growth 
Perspective 2. The Business Process Perspective 3. The Customer Perspective 4. The Financial Perspective ข้อเสนอน้ี
ไดรั้บความนิยมอย่างสูงในเวลาต่อมาและแพร่กระจายไปทัว่โลกจนกลายเป็นแนวคิดการบริหารผลงานดว้ยตวัวดั 
หรือตวัช้ีวดั (KPI: Key Performance Indicator)  

Bredrup, 1995a : อา้งถึงใน Williams, 1998 การบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management) เป็นระบบ
การบริหารผลการปฏิบติังาน คือ กระบวนการวางแผน (Planning) เพ่ือท าขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองการปฏิบติังาน ความ
คาดหวงั การก าหนดเป้าหมาย การวดัผล และมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละ
ระดบั โดยการใชก้ระบวนการบริหารจดัการ (Managing) เพ่ือติดตามผลการปฏิบติังานผ่านการฝึกสอน (Coaching) 
และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่พนกังานเพ่ือปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้ง
ตอ้งมีการทบทวนผลการปฏิบติังาน (Reviewing) อย่างเป็นทางการและรวมถึงการอภิปรายและท าขอ้ตกลงเพ่ือการ
พฒันา อนัจะน าไปสู่การพฒันา (Development) เพ่ือยกระดบัผลการปฏิบติังานให้สูงข้ึนและมีศกัยภาพในการท างานท่ี
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

Andre de Waal, 2013 แนวคิดการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ (SPM: Strategic Performance Management) 
ว่าเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนองคก์ารอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ์ วตัถุประสงคอ์งคก์าร ดว้ยการ
ท าให้สามารถวัดผลได้ผ่านปัจจัยความส าเร็จ (CSF: Critical Success Factor) และตวัช้ีวดั (KPI: Key Performance 
Indicator) เพ่ือสามารถมัน่ใจไดว้่า องค์การก าลงัด าเนินการในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเป็นการป้องกนัองค์การให้ไดรั้บการ
พฒันาไปในแนวทางท่ีจะท าให้เกิดผลการปฏิบติังานสูงสุด 

Seba, 2559 ไดก้ล่าวถึง Technology Disruption Framework (2559: 3-15) ซ่ึง ไดร้วบรวมแนวคิดปรากฎการณ์ของ
การ Disruption ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอกรอบความคิดเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตท่ีอาจเกิดกบัหลายธุรกิจตวัอยา่งกรณีศึกษาของบริษทัท่ีปรึกษา McKinsey ท่ีถูกว่าจา้ง
โดยบริษทั AT&T ในปี 2523 เพ่ือประเมินการเติบโตของการใชโ้ทรศพัท์มือถือในอนาคต โดย McKinsey คาดการณ์
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ว่าใน 25 ปี 2543 จะมีผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือประมาน 900,000 เคร่ืองในสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าในปี 2543 มีผูใ้ช้
โทรศพัทมื์อถือถึง 109.5 ลา้นเคร่ือง หรือเป็น 120 เท่าจากท่ี McKinsey ประเมินไว ้ซ่ึงการประเมินท่ีคลาดเคล่ือน ท า
ให้บริษทั AT&T พลาดโอกาสในการเป็นผูน้ าและท าให้เกิดผูเ้ล่นในธุรกิจหน้าใหม่เกิดข้ึนเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ
มากมาย นบัเป็นมูลค่าท่ีสูงมากท่ี AT&T เสียโอกาสไป (The economist, online) การคาดการณ์และวางยทุธศาสตร์ใน
อนาคตนั้นหากไม่เขา้ใจพ้ืนฐานอย่างแทจ้ริงก็จะท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจและกระทบกระเทือนต่อความย ัง่ยืนของ
ธุรกิจดว้ย      
 

2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ในยุคท่ีธุรกิจหยุดชะงกัดว้ยเทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษทัผลิต
รองเทา้ ABC จ ากดั ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

วีระยทุธ วงศรั์กษา, 2557 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน วฒันธรรมองคก์าร ความ
ผูกพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังานของการประปาส่วนภูมิภาค ขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรใน
การศึกษาพบว่า ผลการปฏิบติังานระดบับุคคลและผลการด าเนินงานระดบัองค์การต่างไดรั้บอิทธิพลจากระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังาน โดยส่งผลทางลบต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล   

จุฑามาศ  ทวีไพบูลยว์งษ์ , 2559 ศึกษาการบริหารผลการปฏิบติังานของกิจการภาคการผลิตในจงัหวดัชลบุรี ขอ้
คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการศึกษาพบว่า การประเมินถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาการข้ึน
เงินเดือนประจ าปีมากท่ีสุด โดยกิจการส่วนมากมีการแจง้ผลการประเมินและมีการให้ค าแนะน าหลงัการประเมินใน
ต าแหน่งงานท่ีแจง้ผลการประเมินเพ่ือให้ผูถู้กประเมินน าไปปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

จนัทร์จิรา อินทร์ชยั, 2559 ศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกบัผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน: กรณีศึกษา บริษทัธุรกิจครอบครัว ขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการศึกษาพบว่า การน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารท่ียงัขาดการส่ือสารท่ีชดัเจนการให้ผลป้อนกลบั การปรับให้เขา้กบัวฒันธรรมองคก์าร และการ
บริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บไปปรับปรุงระบบการประเมินและบริหารผลการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามกระบวนการและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

สลิลา มารยาท, 2560 ศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา การไฟฟ้า
นครหลวงท่ีท าการเขตวดัเลียบ ขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการศึกษาพบว่า การน าผลการประเมิน
การปฏิบติังานไปใชพ้ฒันาบุคลากรและองคก์าร 

ศุภิสรา บัวงาม, 2562 ศึกษาการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ การบริหารผลการปฏิบติังาน เป็นผลมาจากการวางแผนการปฏิบติังาน การพฒันาผลการ
ปฏิบติังาน การติดตามผลการปฏิบติังานการประเมินผลการปฏิบติังาน และการให้รางวลัและส่ิงจูงใจ 
 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 

 
3.1.1 การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานบริษทัผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั  
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3.1.2 การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ การศึกษาจากขอ้มูลจากผลการด าเนินงานของบริษทัผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั ไดแ้ก่ งบ
การเงิน และการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของพนกังานบริษทัผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.2.1 จ านวนประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั ผลิตรองเทา้ ABC จ านวน 78 คน 
3.2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัผลิตรองเทา้ ABC การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการสุ่ม

ตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยพิจารณาลกัษณะกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการคน้ควา้อิสระน้ีท่ีตอ้งการศึกษา ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 24 
คน คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 2 คน, ผูจ้ดัการจ านวน 4 คน, หวัหนา้งานจ านวน 8 คน,พนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 10 
คน 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผูวิ้จยัใชก้าร

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยจัดท า เป็นหัวข้อการสัมภาษณ์หรือเป็นแนวทางในการตั้งค าถามหรือใช้ค าส าคัญ 
(Keywords) เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ โดยตอ้งการรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบบสมัภาษณ์จะมีหัวขอ้
หลกัคือการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติองคก์าร มิติทีม/หน่วยงาน มิติบุคคล 

 
3.4.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี โดย

เคร่ืองมือท่ีใชมี้การสร้างกรอบในการกรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างประเด็นค าถามส าหรับสัมภาษณ์ ทั้งน้ีเม่ือเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะท าการตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า 
(Triangulation) โดยใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาแตกต่างกันไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และจากขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ืออธิบายสภาพการณ์หลาย  ๆช่วงเวลาและมิติต่างกนั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยเทคนิค Five Forces Model 

 
1. ภยัคุกคามของการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) เป็นไปไดอ้ย่างง่ายเน่ืองจากไม่มีการกีดกนัหรือ

มีขอ้จ ากดัทางกฎหมาย จึงเป็นภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจ 
2. อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ (Bargaining Power of Customers) ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการหาซ้ือรองเทา้ค่อนขา้งมาก 

ทั้งในดา้นตราผลิตภณัฑ ์รูปแบบ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
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3. ภยัคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute) หากพิจารณาทางด้านการใช้งาน รองเท้าประเภทอ่ืนสามารถ
ทดแทนได ้เช่น รองเทา้กีฬา รองเทา้เพ่ือสุขภาพ เป็นตน้ แต่หากพิจารณาในดา้นของราคานั้นรองเทา้แตะท่ีมาจากจีนมีราคา
ถูกกว่า ดงันั้นภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนนั้นอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

4. อ  านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) วตัถุดิบหลกัในการผลิตรองเทา้แตะ คือ ยางพารา ซ่ึง
ราคาในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกนั ท าให้ผูข้ายปัจจยัการผลิตมีอ านาจตอรองค่อนขา้งสูง บริษทัจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการกักตุน
ยางท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัไว ้ 

5. ความเขม้ขน้ของการแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (The Intensity of Rivalry among Competitors) กลุ่มท่ี1 
กลุ่มผูผ้ลิตรองเทา้ในประเทศไทย ซ่ึงมีหลายบริษทัท่ีรับเป็นผูผ้ลิตรองเทา้ให้กบัแบรนดด์งั กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรองเทา้จากจีน ซ่ึง
มีราคาถูก มีความหลากหลายในรูปแบบสีสันค่อนขา้งมาก  

 

4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
4.2.1 การวนิิจฉัยผลการด าเนินงานขององค์กร 
การวินิจฉัยองค์กรใชโ้มเดลการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Performance Management Model) เป็น

เคร่ืองมือในการวินิจฉยั  ระบบผลการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
1. ระดับองค์กร 
1.1) การท าภาพของวิสัยทัศน์ขององค์การ (Vision Clarification) วิสัยทศัน์ของบริษทัผลิตรองเทา้ ABC จ ากดั คือ Be 

the Rubber Factory which stand beside people and serve people  
Market Positioning: ผูน้ าการผลิตรองเทา้แตะส่งออกในกลุ่มประเทศ CLM Specialization: รองเทา้แตะฟองน ้ายางพารา 
Scope of Business: ผลิตและจดัจ าหน่ายเองภายใต้ช่ือผลิตภณัฑ์ดงัน้ี กบเหยียบโลก (Frog World), ฝักบวัดาว (Shower 

Star) ให้บริการในการให้ค าปรึกษาดา้นการผลิตและออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
Competitive Advantage & Value: การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นความลบัของบริษทัเอง และการเป็นผูน้ าการเสนอ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ และความเป็นผูเ้ห็นประโยชน์ของผูบ้ริโภคและสังคมจนท าให้สามารถตั้งราคาขายท่ีแพงกว่าคู่แข่งได้ 
ไดแ้ก่ รองเทา้ส าหรับพระสงฆ ์หรือรองเทา้ส าหรับผูป้ฏิบติัธรรมซ่ึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

Opportunity:  ค่านิยมกระแสแฟชัน่มากข้ึน, การเปิดการคา้เสรี ท าให้เกิดแนวโน้มใหม่  ๆทางดา้นการคา้และการลงทุน
กบัต่างประเทศ, ตน้ทุนต ่ากว่าการผลิตภายนอกประเทศท่ีตอ้งเสียภาษีน าเขา้ 

Time Frame : ปี 2568 มียอดการเติบโตข้ึน 100% จากปี 2563 
1.2) จัดท ากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์การ (Strategic Development) พบว่าผูบ้ริหารสามารถประเมินคู่แข่งได้ โดยมีการ

ก าหนดกลยุทธ์ในด้านสินคา้เพ่ือให้ตรงใจผูบ้ริโภค ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการผลิตและขายสินค้าให้ตามกระแสสังคม 
(Adaptive Learning)โดยใชก้ลยุทธ์การวางขายให้เร็วก่อนจะมีการก๊อปป้ีในตลาดล่าง ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณเกือบ 1 ปีในการ
แกะแบบ ซ่ึงการวางกลยทุธ์ไม่สมดุลโดยเน้นไปท่ีกลยทุธ์ท่ีเป็น Finance มากกว่า Non-Finance 

1.3) จัดท างบประมาณ (Budgeting and Resources) พบว่า องค์กรมุ่งไปลงทุนในเร่ืองการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรมากกว่าการ
พฒันาคน   
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1.4) มีการจัดท าการวัดผลงาน (Performance Measurement) ตั้งแต่ 2561 – 2563 พบว่า รายไดก้ว่า 50 % ทั้ง ODM และ 
OEM มาจากการส่งออก จากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนมาถึง
กลางปี 2563 ท าให้ยอดขายตกลง โดยส้ินปี 2563 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 50.25 ลา้นบาท โดยเทียบกบัปี 2562 รายไดล้ดลงไป  52.41% 

2. ระดับหน่วยงาน  
2.1) กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ (Strategy Deployment) พบว่า การถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับองค์การสู่ระดบั

หน่วยงาน และระดบัพนกังานไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน และพนกังานไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดตวัช้ีวดั 
3. ระดับบุคคล 
3.1) ระบบการประเมินผลตัวบุคคล (Performance Appraisal) พบว่า ไม่มีแบบฟอร์มส าหรับการใชป้ระเมิน ส าหรับ

ระบบท่ีใชป้ระโมนคือ ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมินเพียงผูเ้ดียว และเป็นการประเมินใชเ้พ่ือปรับเงินเดือนและจ่ายโบนสัเท่านั้น 
3.2) ระบบการฝึกอบรมพัฒนา (Training and Development) พบว่า ผูบ้ริหารไม่ได้ให้ความส าคญัในการ Training & 

Development การอบรมเป็นหลกัสูตรตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น อบรมอพยพหนีไฟ เป็นตน้ ไม่ไดมี้การจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับการอบรมส าหรับพฒันาบุคลากร จะใชวิ้ธีการอบรมสอนหน้างาน (On the job training) 

3.3) ระบบการจ่ายผลตอบแทนและรางวัล (Compensation & Benefit) โครงสร้างเงินเดือนของพนกังานค่อนขา้งต ่ากว่า
คู่แข่งในตลาดเดียวกนั และการจ่ายไม่ไดส้ะทอ้นผลการปฏิบติังาน หากพิจารณาสวสัดิการร่วมดว้ย บริษทัมีสวสัดิการดา้น
ท่ีพกัอาศยัท่ีตอบโจทยข์องพนกังาน รวมถึงการสนบัสนุนการท ากิจกรรมต่าง  ๆของพนกังาน 

3.4) ระบบการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) พบว่า ไม่มีการก าหนดการพฒันาสายอาชีพ รวมถึง
ระบบสืบทอดต าแหน่ง และพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัหวัหน้างานถูกแต่งตั้งดว้ยอายงุาน ซ่ึงปัจจุบนัมีอายมุากกว่า 50 ปี นัน่ท า
ให้เห็นว่าภายใน 3-5 ปี บริษทัจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัหวัหน้างาน 

 
4.2.2 การวนิิจฉัยผลการด าเนินงานของบุคลากร 
1. วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
1.1) วสัิยทัศน์ Be the Rubber Factory which stand beside people and serve people 
1.2) Core Value (ค่านิยมองค์การ) U = Unity : ความสามคัคี T = Trust  : ความไวเ้น้ือเช่ือใจ  R = Race  :  การแข่งขนั  จาก

การสัมภาษณ์พนักงานไม่ทราบวิสัยทัศน์ขององค์กรและ Core value ท าให้การพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรไม่
แสดงออกถึง Core value 

2. ทักษะของหัวหน้างาน  
2.1) การตดิตามผลงาน (Monitoring) หวัหนา้งานมีการติดตามลูกนอ้งตลอดการท างาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทนัที

เม่ืองานมีปัญหา 
2.2) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เน่ืองจากไม่มีระบบประเมินผลการด าเนินงาน ท าให้ไม่มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั

ในการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือให้พนกังานปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังาน 
2.3) การให้ค าช้ีแนะ (Coaching) เม่ือมีการเร่ิมงานในระยะแรกไดมี้การสอนงานแก่พนกังานใหม่โดยหัวหน้างานเท่านั้น 

หลงัจากนั้นพนกังานก็จะเรียนรู้งานดว้ยตนเองจากหน้างาน 
3. หลักสมรรถนะ (Competency) 
3.1) ความรู้ (Knowledge) มีความรู้เฉพาะในงานท่ีตนปฏิบติัและความรู้ดงักล่าวเกิดจากสอนหน้างาน (On the Job 

Training) และไม่มีคู่มือในการปฏิบติังาน 
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3.2) ทักษะ (Skill) มี OJT ในงานและติดตามงานโดยหัวหนา้งาน 
3.3) บุคลิกลักษณะของบุคคล (Personal Attribute) พนกังานมีใจรักในงานและองคก์รเสมือนคนในครอบครัว  
 

4.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค Fish Bone Diagram 
 
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญญาท่ีส่งผลต่อยอดขายลดลงสามารถสรุปปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุได ้ดงัน้ี ปัจจยัภายนอกคือ 

ปัจจยัท่ีเหนือการควบคุมไดแ้ก่ การระบาดของไวรัสโควิด 19 และนโยบาย MOU กบัลูกจา้งแรงงานต่างดา้วทุกคนท่ีรัฐเป็น
ผูก้  าหนด และการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีความเขม้ขน้มากกข้ึน ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 

 
4.4 การสร้างทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา 
 

4.4.1 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิค Ansoff Matrix 
ตลาดเดิม : ผลิตภัณฑ์เดิม  1. การปรับรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความทนัสมยั 2. การปรับราคา จดัท าโปรโมชัน่ลดราคา

ตามเทศกาลต่าง  ๆ
ตลาดเดิม : ผลิตภัณฑ์ใหม่  1. การลงทุนในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากยางเพ่ิมเติม 2. ผลิตรองเทา้ท่ีท าจากยาง

ทั้งหมด 3. ออกผลิตภณัฑ ์Zero waste 
ตลาดใหม่ : ผลิตภณัฑ์เดิม  1. ลูกคา้กลุ่มปฏิบติัธรรม/บริจาค 2. เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 3. 

การท าการตลาดให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยเนน้การตลาดออนไลน์ 4. การหาตลาดต่างประเทศในเอเชีย จากเดิมคือ 
ลาว พม่า กมัพูชา 

ตลาดใหม่ : ผลิตภณัฑ์ใหม่  1. ผลิตสินคา้ท่ีใชว้ตัถุดิบจากยางพาราธรรมชาติ เช่น แผน่ยางส าหรับตกแต่งผนงับา้น 
4.4.2 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT 
จุดแข็ง (Strength) S1.ผลิตภณัฑ์แตกต่างและมีคุณภาพ S2. เทคโนโลยีเฉพาะเป็นความลบัและเทคนิคของบริษทั S3. 

ผูป้ระกอบการมีการเรียนรู้และปรับตวัไดเ้ร็ว S4. ความคล่องตวัเน่ืองจากบริษทัเป็น SME 
จุดอ่อน (Weakness) W1. ทกัษะ ความรู้ของบุคลากรท่ีไม่ไดม้าตรฐาน W2. ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัเฉพาะกลุ่มW3. ช่อง

การการจดัจ าหน่ายจ ากดัคือ ใชอ้อฟไลน์เพียงช่องทางเดียวในการจดัจ าหน่าย  
โอกาส (Opportunity) O1. ค่านิยมกระแสแฟชัน่มากข้ึน O2. การเปิดการคา้เสรี ท าให้เกิดแนวโน้มใหม่  ๆทางดา้นการค้า

และการลงทุนกบัต่างประเทศ O3. ตน้ทุนต ่ากว่าการผลิตภายนอกประเทศท่ีตอ้งเสียภาษีน าเขา้ 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) T1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดบัหัวหน้างาน และฝ่ายผลิต T2. การแข่งขนัใน

ตลาดรองเทา้นั้นมีสูง 
4.4.3 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  กลยุทธ์การส่ือสารให้พนกังานไดท้ราบผ่านกิจกรรม “MD meet staff” เพ่ือให้พนกังาน

ทราบทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และเป้าหมายท่ีองคก์รจะไป 
กลยุทธ์แนวทางแก้ไข (WO Strategy) กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรดว้ยโครงการ “Re skill & Up skill” เพ่ือทบทวนความรู้

เดิม และเสริมสร้างทกัษะใหม่ท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่พนกังานให้ไดต้ามมาตรฐาน 
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กลยุทธ์แนวทางตั้งรับ (ST Strategy) กลยุทธ์การจดัท าการประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนบริหารค่าตอบแทน
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัผลงานและผลกัดนัให้รักษาคุณภาพในการผลิตสินคา้ 

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) กลยุทธ์การท าแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ในระดบัหัวหน้างาน เพ่ือ
รองรับการเกษียณหรือลาออกของพนกังานในระดบัหวัหน้างาน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหายอดขายลดลงสามารถแยกไดเ้ป็นปัจจยัภายนอกคือ ปัจจยัท่ีเหนือการควบคุมไดแ้ก่ การ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และนโยบาย MOU กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคนท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด และการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมมีความเขม้ขน้มากข้ึน ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน และจากการวิเคราะห์ระบบผลการปฏิบติังาน
ขององคก์ารโดยใชโ้มเดลการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ (SPMS: Strategy Performance Management System พบว่า 
มิติองคก์ารมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนในส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการจะท าให้ส าเร็จคือ ผูน้ าการผลิตรองเทา้แตะส่งออกในกลุ่มประเทศ 
CLM และ พ.ศ. 2568 มียอดการเติบโตข้ึน 100% จากปี 2563 สามารถจัดท ากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์การ (Strategic 
Development) ประเมินคู่แข่งได้โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ในด้านสินค้าเพ่ือให้ตรงใจผูบ้ริโภค โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูคิ้ด
รูปแบบ ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการผลิตและขายสินค้าให้ตามกระแสสังคม (Adaptive Learning) ซ่ึงการวางกลยุทธ์น้ีไม่
สมดุลโดยเน้นไปท่ีกลยุทธ์ท่ีเป็น Finance มากกว่า Non-Finance การจัดท างบประมาณ (Budgeting and Resources) มุ่งไป
ลงทุนในเร่ืองการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรมากกว่าการพฒันาคน  โดยมีการจดัท าการวดัผลงาน (Performance Measurement) ตั้งแต่ 
2561 – 2563 พบว่า รายไดก้ว่า 50 % ทั้ง ODM และ OEM มาจากการส่งออก โดยส้ินปี 2563 มีรายไดอ้ยู่ท่ี 50.25 ลา้นบาท
รายไดล้ดลงไป 52.41% จากปี 2562  มิติทีม/หน่วยงาน กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ (Strategy Deployment) พบว่า การ
ถ่ายทอดกลยทุธ์จากระดบัองคก์ารสู่ระดบัหน่วยงานและระดบัพนกังานไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน และพนกังานไม่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดตวัช้ีวดั และระบบการบริหารผลการปฏิบติังานระดบับุคคลมุ่งเน้นเพ่ือการปรับเงินเดือนและจ่าย
โบนัสเท่านั้นไม่ได้เพ่ือการพฒันา ด้านของบุคลากร (People) วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) พนักงานไม่ทราบ
วิสัยทศัน์ขององคก์รและ Core value ท าให้การพฤติกรรมของพนกังานในองค์กรไม่แสดงออกถึง Core value การวิเคราะห์
ยงัพบว่า หัวหน้างานขาดทกัษะในการสอนงาน การติดตามงาน และการให้ข้อมูลยอ้นกลบั และมิติบุคคล สมรรถนะ 
(Competency) พบว่า หลกัสมรรถนะของบริษทั ผลิตรองเทา้ ABC เรียนรู้ผ่านการสอนหน้างาน (OJT) และไม่มี Retraining 
ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix มาใชใ้นการศึกษากลยุทธ์ท่ีจะเพ่ิมยอดขายขององค์การผ่าน
มุมมองการบริหารผลการปฏิบติังาน โดยมี 3 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การส่ือสารให้พนกังานไดท้ราบผ่านกิจกรรม 
“MD meet staff” เพ่ือให้พนกังานทราบทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และเป้าหมายท่ีองค์กรจะไป กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์
การพฒันาบุคลากรด้วยโครงการ “Re skill & Up skill” เพ่ือทบทวนความรู้เดิม และเสริมสร้างทกัษะใหม่ท่ีจ าเป็นในการ
ท างานให้แก่พนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน และกลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์การจดัท าการประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวน
บริหารค่าตอบแทนเพ่ือให้สอดคล้องกับผลงานและผลกัดนัให้รักษาคุณภาพในการผลิตสินค้า และน าทั้ง 3 กลยุทธ์มา
ประเมินทางเลือกโดยผูบ้ริหาร พบว่า กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรดว้ยโครงการ “Re skill & Up skill” เพ่ือทบทวน
ความรู้เดิม และเสริมสร้างทกัษะใหม่ท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่พนกังานให้ไดต้ามมาตรฐาน เป็นกลยทุธ์แรกท่ีน ามาใช ้
เพ่ือพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัการวางแผนภาษีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ปี 2560-2562 จ านวน 40 
บริษทั โดยใช้แบบเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และการ
วางแผนภาษีวัดจาก  ETR : Tax/Taxable Income  Tax/OCF และ Tax/Total Asset ผลการวิจยัพบว่าการเปิดเผย
ขอ้มูล CSR ในภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนภาษีอยา่งมีนยัส าคญั แต่ผลการวิจยัในแต่ละดา้นพบว่า
การเปิดเผยขอ้มูล CSR ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การดูแลส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน มี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการวางแผนภาษี หมายถึงเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล CSR ทั้ง 3 ดา้นสูง บริษทัจะมีการ
วางแผนภาษีน้อยลง แต่ดา้นการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
วางแผนภาษี หมายถึงเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล CSR ทั้ง 2 ดา้นสูง บริษทัจะมีการวางแผนภาษีสูงเช่นกนั 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมรับผิดชอบต่อสังคม, กำรวำงแผนภำษี, อัตรำภำษีเงินได้ท่ีแท้จริง 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the relationship between disclosure of Corporate Social Responsibility 
and tax planning of Companies listed in Recourse Industrial Group on The Stock Exchange of Thailand. There 
are in depth analysis of selected 40 firms based on 2017-2019 by using collected data from ISO 2006 – Social 
Responsibility. Tax planning is measured by ETR, Tax/OCF and Tax/Total Asset. This carries out research the 
factors which effected to tax planning. It demonstrates that the disclosure of Corporate Social Responsibility is 
not related to tax planning but the disclosure of corporate governance, environment and community involvement 
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have a negative correlation with tax planning which means if the company has disclosed of three high CSR aspects, 
the tax planning will be less. On the contrary, fair operating practices and consumer issue have a positive 
correlation with tax planning which means if the company has disclosed of both high CSR aspects, the tax planning 
will be high accordingly. 
 
Keywords : Corporate Social Responsibility, Tax planning, Effective Tax Rate 
 

1. บทน า 
      

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูล CSR ขั้นต ่าไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และในปี พ.ศ. 2555 สถาบนัไทยพฒัน์ได้ร่วมกับส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด าเนิน “โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ISO 26000” เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 และการน าไปประยุกต์ใชอ้ยา่ง
เป็นระบบในกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมเป้าหมาย และในกลุ่มสถานประกอบการท่ีสนใจ ซ่ึงการด าเนินการท่ี
รับผิดชอบต่อสังคมท าให้บริษทัเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง4 ภาคธุรกิจยงัเป็นฟันเฟืองหลกัในการพฒันาชุมชน สงัคม รวมถึงการขบัเคล่ือนประเทศ ในขณะเดียวกนั
หน่วยงานจดัเก็บภาษีก็มีส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของไทย ซ่ึงมีการพ่ึงพารายไดจ้ากเงินภาษีเป็นหลกัใน
การพฒันาประเทศ ดงันั้นบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมสูงก็ยอ่มตอ้งมีส่วนช่วยในการจ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้ง
เพ่ือน าเงินภาษีนั้นไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งการศึกษาความสัมพนัธ์ในเร่ืองดงักล่าวใน
ประเทศไทยยงัมีน้อยมาก และผลการศึกษาในต่างประเทศก็ยงัมีความขดัแยง้กนัอยูต่ามบริบทของแต่ละประเทศ 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมในขอบเขตของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร โดยงานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูล CSR และศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัการวางแผนภาษีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เพ่ือเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานจดัเก็บภาษีเห็นแนวโน้มการวางแผนภาษีซ่ึงอาจน าไปสู่
การหลบหลีกภาษี และออกแบบวิธีการจดัเก็บหรือจดัสรรสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสม และเพ่ือเป็นขอ้มูล
ให้หน่วยงานท่ีมีส่วนในการพฒันาตลาดทุนให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล CSR มากข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ไดแ้ก่ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) คือสัญญาทางสังคมระหว่าง
องค์กรธุรกิจและสังคม ซ่ึงเป็นสัญญาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล
ส าหรับการด าเนินกิจการ โดยองคก์รธุรกิจไดรั้บสิทธิและการอนุญาตของสงัคมภายใตเ้ง่ือนไขว่าการด าเนินกิจการ
จะตอ้งตรงตามบรรทดัฐาน ค่านิยม และความคาดหวงัของสงัคม อีกทั้งทฤษฎีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder 
Theory) ท่ีน าเสนอมุมมองดา้นบวกของผูบ้ริหารในการสร้างความพอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของบริษทั
                                                             
4 เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยพฒัน์ https://www.thaicsr.com/2012/01/iso-26000.html?m=0 คน้เม่ือ 31 มกราคม 2564 
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ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ องค์กรชุมชนในทอ้งถ่ิน ส่วนทฤษฎีเร่ืองการวางแผนภาษี ไดแ้ก่ทฤษฎีการ
บญัชีเชิงบวก (Positive Accounting  Theory) มีแนวคิดว่าเพ่ือให้บรรลุเง่ือนไขอนัเกิดจากภาระสัญญาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูบ้ริหารมกัมีพฤติกรรมฉกฉวยโอกาสผ่านการเลือกใชน้โยบายบญัชีภายใต้
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีงานวิจยัก่อนหนา้ท่ีพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบั
การวางแผนภาษี คือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเสียภาษีกบั CSR ของบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2011 พบว่า CSR มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย หมายถึงบริษทัท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูง จะมีอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียต ่า หมายถึงบริษทัมีการวางแผนภาษีท่ีสูง (Davis et 
al., 2016) เช่นเดียวกบัการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ CSR ของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยข์องยุโรป ว่าเป็นการท าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (Complements) หรือ เป็นการทดแทน 
(Substitutes) ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2016 พบว่า CSR มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเสียภาษี แสดงว่าบริษทัท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสูงจะมีการเสียภาษีต ่า ซ่ึงหมายถึงบริษัทมีการวางแผนภาษีสูงข้ึนเพ่ือเป็นการทดแทน 
(Substitutes) (Preuß and Preuß, 2017) หลังจากนั้นมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล  CSR 
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองและการหลบหลีกภาษีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศจีน ระหว่าง
ปี ค.ศ.2008-2014 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการหลบหลีกภาษี (Chen, 2017) มี
งานวิจัยก่อนหน้าท่ีพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างเปิดเผยข้อมูล  CSR กับการวางแผนภาษีคือการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่าง CSR กบัการหลบหลีกภาษีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย 
ในปี ค.ศ. 2009 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการหลบหลีกภาษี แสดงว่าการเปิดเผย
ขอ้มูล CSR เพ่ิมข้ึนช่วยลดการหลบหลีกภาษี (Lanis and Richardson, 2013) ต่อมามีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนผลลพัธ์ใน
ลกัษณะเดียวกันของ Hoi, et al. (2013) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง CSR กับการหลบหลีกภาษีในประเทศ
สหรัฐอเมริการะหว่างปี ค.ศ. 2003-2009 พบว่าบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัต ่าจะมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัการหลบหลีกภาษี แสดงว่าเม่ือบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคมต ่า จะท าให้บริษทัมีการหลบหลีกภาษี
เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Sari and Tjen (2017) ซ่ึงศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยรายงาน CSR การ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการหลบหลีกภาษีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2012 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการหลบหลีกภาษี และใน
ประเทศไทยมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลรายงานการพฒันาความย ัง่ยืนกบัการวางแผนภาษี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 พบว่าการเปิดเผยขอ้มูลรายงานการพฒันา
ความย ัง่ยืนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการวางแผนภาษี แสดงว่าเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลรายงานการพฒันา
ความย ัง่ยืนเพ่ิมข้ึนจะช่วยลดการวางแผนภาษี (สัตยา ตนัจนัทร์พงศ์, ดลยา ไชยวงศ์ และพทัธยศ เดชศิริ, 2561) มี
งานวิจยัก่อนหนา้ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัการวางแผนภาษี คืองานวิจยัของ Laguir, et 
al. (2015) ศึกษาว่า CSR มีผลกระทบต่อการหลบหลีกภาษีหรือไม่ โดยศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศฝร่ังเศส ระหว่างปี ค.ศ. 2003-2011 พบว่า CSR ดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการหลบหลีก
ภาษี ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการหลบหลีกภาษี แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง CSR ด้านการ
ก ากบัดูแลและดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการหลบหลีกภาษี เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Susanti (2017) เม่ือไม่นานมาน้ี
ในปี ค.ศ. 2017 ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยรายงาน CSR ขนาดบริษทักบัการหลบหลีกภาษีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอินโดนีเซีย เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างปี ค.ศ. 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2215 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2013-2014 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการหลบหลีกภาษี ขณะท่ีขนาดบริษัทมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการหลบหลีกภาษี  ในปีเดียวกันมีงานวิจัยของ Abd Hamid et al. (2017) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยรายงาน CSR ในแต่ละดา้นกบัการหลบหลีกภาษีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ. 2014 พบว่าความรับผิดชอบต่อสงัคมดา้นการก ากบัดูแลมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัการหลบหลีกภาษี ขณะท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสงัคมไม่พบความสัมพนัธ์ และล่าสุดในปี ค.ศ. 2019 
Mohanadas et al. (2019) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบั CSR และการหลบหลีกภาษีในประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี ค.ศ. 
2010-2012 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการหลบหลีกภาษี แต่พบ
ความสัมพนัธ์ในบางหัวข้อของ CSR คือพบความสัมพนัธ์เชิงลบในหัวขอ้ CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชน และพบ
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในหัวขอ้ CSR ท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีท างาน นอกจากนั้นปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัการวางแผนภาษี จากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบไปดว้ย ขนาดของกิจการ (Size) ความเส่ียงทางการเงินของบริษทั (Leverage) ความสามารถในการท า
ก าไร (Profitability) และระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตน (Capital Intensity) ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันากรอบ
แนวคิดงานวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
สมมุติฐานงานวิจัย 

 
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม

อุตสาหกรรมทรัพยากรมีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนภาษี 
 
 

                 ตวัแปรอิสระ (X) 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อ

สังคมของบริษัท (CSR) 
1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. สิทธิมนุษยชน 
3. ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน 
4. การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
5. การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 
6. ประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค 
7. การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 

ตวัแปรตาม (Y) 
การวางแผนภาษี (Tax Planning) 

1. Tax/Taxable Income (ETR) 
2. Tax/OCF  
3. Tax/Total Asset 

 

                  ตวัแปรควบคุม 
1. ขนาดของกิจการ (SIZE) 
2. ความเส่ียงทางการเงินของบริษทั (LEV) 
3. ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (ROA) 
4. การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตนของบริษทั (CAP) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ผูวิ้จัยเลือกศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เน่ืองจากมีการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง และปัจจุบนัผูวิ้จยัท างานในบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรแห่งหน่ึง จึงมีความสนใจอยาก
ศึกษากลุ่มน้ี โดยกลุ่มตวัอย่างคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เก็บขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีทั้งหมด 59 
บริษทั ตดับริษทัท่ีมีผลขาดทุนก่อนภาษีออกจ านวน 15 บริษทั และบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นจ านวน 4 บริษทั 
เหลือกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 40 บริษทั เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 120 กลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษาระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูล CSR โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) จากขอ้มูลการเปิดเผย CSR ท่ีไดจ้ากแบบ
เก็บขอ้มูลตามองค์ประกอบของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการวางแผนภาษีจากการวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงแบบพหุคูณ 
(Multiple Liner Regression Analysis) จากสมมติฐานงานวิจยั ไดมี้การพฒันาตวัแบบเพ่ือใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง CSR กบัการวางแผนภาษีดงัน้ี 
 

TP  =  b0 + b1GOV + b2HUM + b3LAB + b4ENI + b5FAI + b6CON + b7COM +  
b8SIZE + b9LEV + b10ROA + b11CAP 

 
TP           =   การวางแผนภาษีของบริษทั วดัจากค่า ETR : Tax/ Taxable Income Tax/OCF และ Tax/Total Assets 
GOV    =   การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
HUM   =   สิทธิมนุษยชน วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลสิทธิมนุษยชน 
LAB     =   ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน 
ENI       =   การดูแลส่ิงแวดลอ้ม วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
FAI       =   การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 
CON    =   ประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค 
COM   =   การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน วดัจากคะแนนการเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 
SIZE    =   ขนาดของบริษทั ค านวณจากค่าลอกาลิทึมธรรมชาติของสินทรัพยร์วม 

LEV     =   ความเส่ียงของบริษทั ค านวณจากหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 

ROA    =   ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ค านวณจากก าไรทางบญัชีก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม 
CAP     =   ระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตนของบริษทั ค านวณจากสินทรัพยป์ระเภทท่ี ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ต่อสินทรัพยร์วม 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคม เม่ือพิจารณาตามการเก็บขอ้มูลรายงาน CSR แต่ละหวัขอ้
หลกัของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่าหวัขอ้ท่ีมีการ
เปิดเผยมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีการเปิดเผยมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
หวัขอ้ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน และอนัดบัสาม ไดแ้ก่ หวัขอ้การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม คือ ร้อยละ 85.20 ร้อยละ 77.30 
และ ร้อยละ 64.20 ตามล าดบั และหัวขอ้ประเด็นดา้นผูบ้ริโภคเป็นหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 41.67 
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 7 ขอ้ของ ISO 26000 

หัวข้อ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ระดับการเปิดเผย 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (GOV) 0.600 1.000 0.852 มาก 
สิทธิมนุษยชน (HUM) 0.000 0.875 0.523 มาก 
ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน (LAB) 0.200 1.000 0.773 มาก 
การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม (FAI) 0.000 1.000 0.642 มาก 
การดูแลส่ิงแวดลอ้ม (ENI) 0.000 0.800 0.532 มาก 
ประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค (CON) 0.000 1.000 0.465 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 
(COM) 

0.000 1.000 0.580 มาก 

 
4.2 การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบกว่าอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (ETR) อตัราส่วน

ภาษีต่อกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (Tax/OCF) อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (Tax/Total Asset) 
มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.129  0.088 และ 0.008 ตามล าดบั และการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมทุกดา้น
ตาม ISO 26000 (CSR) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.606 และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(GOV) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 0.852 ด้านสิทธิมนุษยชน (HUM) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 0.523 ด้านข้อปฏิบติัด้าน
แรงงาน (LAB) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 1.000 ดา้นขอ้ปฏิบติัดา้นการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม (FAI) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 
0.642 ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม (ENI) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.532 ดา้นประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค (CON) มีค่าโดยเฉล่ีย
เท่ากับ 0.465 และด้านการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน (COM) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 0.580 นอกจากนั้นกลุ่ม
ตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของขนาดของกิจการ (SIZE) เท่ากับ 7.406 ความเส่ียงทางการเงินมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.501 
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (ROA) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 8.082 ระดบัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
ของบริษทั (CAP) มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.473 ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัการวางแผนภาษี 
ตวัแปร ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ETR -0.019 1.308 0.129 0.160 
TAX/OCF -0.366 0.756 0.088 0.161 
TAX/ASSET -0.001 0.063 0.008 0.010 
CSR 0.268 0.805 0.606 0.150 
GOV 0.600 1.000 0.852 0.114 
HUM 0.000 0.875 0.523 0.225 
LAB 0.200 1.000 0.773 0.164 
FAI 0.000 1.000 0.642 0.297 
ENI 0.000 0.800 0.532 0.203 
CON 0.000 1.000 0.465 0.276 
COM 0.000 1.000 0.580 0.274 
SIZE 6.017 9.395 7.406 0.708 
LEV 0.067 0.880 0.501 0.187 
ROA -1.320 21.260 8.082 3.759 
CAP 0.024 0.865 0.473 0.208 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงซ้อน (Correlation Analysis) พบว่าค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่าง CSR 

กบั FAI ท่ีมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.804 เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนหน่ึงการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมจึงท าให้มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่อย่างไรก็ตามไดต้รวจสอบค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Tolerance มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 0.29 และค่า VIF มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
3.445 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) และไดท้ดสอบ 
Autocorrelation ด้วย Durbin-Watson พบว่าข้อมูลมีค่าอยู่ในช่วง 2.150-2.294 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 
(อยูใ่นช่วง 1.5-2.5) 

4.4 การวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าการเปิดเผย CSR ในภาพรวม
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนภาษีอย่างมีนยัส าคญั โดย CSR ในภาพรวมอาจไม่มีอิทธิต่อการวางแผนภาษีอย่าง
ชดัเจน แต่จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผย CSR ในแต่ละดา้นพบว่าดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (GOV) ดา้นการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม (ENI) และดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน (COM) มีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัส าคญักบั
การวางแผนภาษี หมายถึงเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล CSR ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนสูงจะมีการวางแผนภาษีนอ้ยลง อาจเป็นเพราะบริษทัตอ้งการแสดงออกถึง
การมีส่วนช่วยในการจ่ายภาษีอย่างถูกตอ้งเพ่ือน าเงินภาษีนั้นไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้ความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนดีข้ึน เช่นเดียวกบับริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อาจเป็นเพราะบริษทัเกิดความตระหนักใน
หน้าท่ีการเสียภาษีโดยแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐและสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมตาม
ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) และดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปไดว้่าบริษทัเพ่ิมกิจกรรม CSR เพ่ือ
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ชดเชยการรับรู้เชิงลบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีงานวิจยัก่อนหน้าระบุว่ากิจกรรม CSR สามารถใชเ้พ่ือลดทอนผลกระทบ
ของเหตุการณ์เชิงลบ เช่น ขอ้กล่าวหาการด าเนินกิจการซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการชดเชยการรับรู้
ของสาธารณชนในแง่ลบเก่ียวกับบริษทั (Zeng, 2019) แต่การเปิดเผยข้อมูล CSR ด้านการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม 
(FAI) และดา้นประเด็นดา้นผูบ้ริโภค (CON) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการวางแผนภาษี หมายถึงเม่ือบริษทัมีการ
เปิดเผยข้อมูล CSR ด้านการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และประเด็นด้านผูบ้ริโภคสูง บริษทัจะมีการวางแผนภาษีสูง
เช่นกนั กล่าวถึงดา้นการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมอาจเป็นไปไดว้่าบริษทัพยายามเปิดเผยขอ้มูล CSR ดา้นน้ีให้สูงข้ึนเพ่ือ
เป็นการปกปิดพฤติกรรมการหลบหลีกภาษีของบริษทัเอง (Davis et al., 2016) ส่วนดา้นผูบ้ริโภค อาจเป็นเพราะ
บริษทัไดเ้สียค่าใชจ่้ายจ านวนมากเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค บริษทัจึงพยายาม
ประหยดัภาษีให้ไดม้ากท่ีสุดเพ่ือเป็นการชดเชย ส่วนการเปิดเผยขอ้มูล CSR ดา้นสิทธิมนุษยชน (HUM) และดา้นขอ้
ปฏิบติัด้านแรงงาน (LAB) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการวางแผนภาษี ดงัตารางท่ี 3 (* คือ ระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของความสมัพนัธ์ระหว่าง CSR กบัการวางแผนภาษี 

ตวัแปร 
ETR TAX/OCF TAX/Total Asset 

b beta t-Value b beta t-Value b beta t-Value 
Intercept 0.096   0.521 0.249   1.359 0.011   1.160 
CSR 0.153 0.144 1.489 -0.056 -0.053 -0.536 0.009 0.136 1.624 
GOV -0.275 -0.197 -1.922 -0.283 -0.202 -1.985* -0.027 -0.306 -3.668* 
HUM 0.057 0.080 0.609 0.105 0.147 1.132 0.001 0.030 0.277 
LAB -0.032 -0.033 -0.291 -0.187 -0.191 -1.704 0.001 0.014 0.150 
FAI 0.199 0.369 2.354* 0.264 0.486 3.131* 0.015 0.428 3.346* 
ENI -0.195 -0.249 -2.029* -0.290 -0.367 -3.016* -0.007 -0.143 -1.433 
CON 0.113 0.195 1.660 -0.008 -0.014 -0.123 0.007 0.194 2.029* 
COM -0.118 -0.203 -1.663 -0.143 -0.243 -2.014* -0.012 -0.319 -3.216* 
SIZE 0.046 0.201 1.825 0.033 0.144 1.316 0.002 0.118 1.314 
LEV 0.119 0.139 1.375 0.194 0.226 2.253* 0.000 0.005 0.064 
ROA 0.001 0.019 0.196 0.008 0.179 1.843 0.001 0.501 6.272* 
CAP -0.315 -0.409 -4.100* -0.339 -0.439 -4.430* -0.016 -0.318 -3.897* 
Sig 0.002b 0.001b 0.000b 
F 2.95 3.164 9.359 
R2 0.231 0.244 0.488 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล CSR กับการวางแผนภาษีของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในปี พ.ศ. 2560-2562 โดยมีวตัถุประสงค์
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เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัตวัแปรตามคืออตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 
(ETR) อตัราส่วนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Tax/OCF) และอตัราส่วน
ภาษีต่อสินทรัพยร์วม (Tax/ Total Asset) ซ่ึงเป็นตวัวดัการวางแผนภาษี โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Susanti (2017) และ Mohanadas 
et al. (2019) โดยพบว่าการเปิดเผยขอ้มูล CSR ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนภาษีอยา่งมีนยัส าคญั แต่
เม่ือศึกษาแต่ละดา้นของ CSR พบว่าดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (GOV) ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม (ENI) และดา้นการ
มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน (COM) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการวางแผนภาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lanis 
and Richardson (2015) Sari and Tjen (2017) และ Mohanadas et al. (2019) แสดงว่าเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล CSR 
ทั้ง 3 ดา้นสูง บริษทัจะมีการวางแผนภาษีน้อยลง ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริษทัตอ้งการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
จ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้งเพ่ือน าเงินภาษีไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนดีข้ึน เช่น ธุรกิจโรงกลัน่น ้ ามนั ก็จะค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงกลัน่ ทั้งดา้นสวสัดิการความเป็นอยู ่
และดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ เช่นเดียวกบับริษทัท่ีมีโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็จะตระหนกัในหนา้ท่ีการเสีย
ภาษี โดยแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐและสงัคม เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมตามทฤษฎีความชอบ
ธรรม (Legitimacy Theory) แต่การเปิดเผยข้อมูล CSR ด้านการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม (FAI) และด้านประเด็นดา้น
ผูบ้ริโภค (CON) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญักบัการวางแผนภาษี หมายถึงเม่ือบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล 
CSR ทั้ง 2 ดา้นสูง บริษทัจะมีการวางแผนภาษีสูงเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chen (2017) ท่ีว่า "บางบริษทัการ
ท า CSR ไม่ไดอ้ยู่บนพ้ืนฐานความจริงใจท่ีจะท า แต่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ" หรือพยายามสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยยงัคงมีแนวปฏิบติัขององคก์รท่ีมุ่งเน้น
ไปท่ีการเพ่ิมผลก าไรผ่านกิจกรรมการวางแผนภาษี ซ่ึงบริษทัท่ีมุ่งเน้น CSR เก่ียวกบัการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และ
ดา้นประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค ก็จะตอ้งไม่มีการคา้ก าไรเกินควรหรือกีดกนัทางการคา้กบัคู่แข่งหรือคู่คา้ และมีการลงทุน
จ านวนมากเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค จึงเป็นไปไดว้่าบริษทัพยายามประหยดัภาษี
ให้ไดม้ากท่ีสุดเพ่ือเป็นการชดเชย 

 

5.1 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

5.1.1 งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล CSR กับการวางแผนภาษีเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรเพียงกลุ่มเดียว  

5.1.2 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาขอ้มูลระยะเวลาเพียง 3 ปี คือปี 2560-2562  
 

5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
 
5.2.1 ศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้ผลการวิจยัสามารถอธิบายได้ครอบคลุมถึงบริษทัท่ีจดทะเบียนใน         

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมด 
5.2.2 เพ่ิมระยะเวลาท่ีศึกษาให้มากกว่า 3 ปี เพ่ือให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถอธิบายถึง         

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล CSR กบัการวางแผนภาษีไดดี้ยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษยีณของ คน GenerationYและGeneration Z 
Factors Affecting The Retirement Savings of Generation Y and Generation Z 

 

วษิษฐ์ สัมมาสุจริตกลุ1 และ ภัทรกิตต์ิ  เนตินิย2 
Wasitsummasujritkul andPattaragitNetiniyom 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณของคน Generation YและGeneration 
Zโดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งคือคนท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง GENERATION Y และGENERATIONZ 
จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
และการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman ’s  Rank Correlation Coefficient) 
ผลการวิจยัพบว่าเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา และระดบัภาระหน้ีสินมีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 แต่สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพไม่ มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ
นอกจากนั้นยงัพบว่าปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัดา้นความเส่ียง ปัจจยัดา้น
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน มีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือการเกษียณท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : กำรวำงแผนกำรเงิน; เกษียณอำย ุ
 

Abstract 
By using survey research method The sample consisted of 400  people aged in the GENERATION Y and 
GENERATION Z periods used an online questionnaire as a tool for data collection. The statistics used for 
data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation. Chi-Square Test and 
Spearman's Rank Correlation Coefficient Test. 
 The results of the research were that gender, age, education level. And the level of debt load influences 
retirement savings. At a significant level of 0 .05 , but the marital status Average monthly income and 
occupation have no influence on retirement savings. In addition, it was found that Yield factor Economic 
and political factors Risk factor Information factor And knowledge and understanding of finance Influence 
on retirement savings At a significance level 0.05 
 
Keywords: financial planning; retire 
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1. บทน า 
 
เ น่ืองจากในยุคปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาการไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการทางการแพทย์

เจริญก้าวหน้ามากข้ึนคนส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน  จึงท าให้คนมีอายุท่ียืนยาวมากกว่าอดีต และ
การท่ีมีอายุยืนยาวจึงเป็นปัญหาท่ีว่าหากตอ้งอยูต่วัคนเดียวจะตอ้งท าเช่นไร เพ่ือให้มีเงินใชจ่้ายให้เพียงพอ จนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ให้เกิดสถานการณ์ท่ีว่าเงินหมดก่อนแต่ยงัไม่เสียชีวิต การออมเพ่ือการเกษียณจึงมี
ความส าคญั ประชากรควรมีการวางแผนการออมตั้งแต่ยงัอยูใ่นวยัท างาน ซ่ึงไดแ้ก่คนท่ีอยูใ่นกลุ่ม GENERATION 
Yซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.  2524- 2537 (อาย ุ24-41ปี)และGENERATIONZพ.ศ. 2538-2546 
(อาย ุ17-25 ปี)  ซ่ึงส่วนใหญ่ประชากรทั้งสองกลุ่มน้ียงัไม่มีเป้าหมายดา้นการเงินท่ีชดัเจน และขาดความระมดัระวงั
ในการใชจ่้ายเงิน มีการใชจ่้ายเกินตวั ท าให้มีภาระหน้ีส้ิน  ดั้งนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการออมเพ่ือให้
มีจ านวนเงินมากเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวยัเกษียณอายุ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2552) 
เพ่ือให้เพียงพอใชจ่้าย ส าหรับด ารงชีพ  ยามฉุกเฉิน และ ในยามเจ็บป่วย เพ่ือท่ีจะไม่ให้เป็นภาระแก่สังคม การ
วางแผนการเงินส าหรับการออมเพ่ือการเกษียณจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใชชี้วิตของคนมีสติและปัญญาและ
พร้อมจะรับมือปัญหาความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม มีปัจจยัหลายประการท่ีจะส่งผลต่อการออมเพ่ือการ
เกษียณ ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล และทศันคติท่ีคนเรามีต่อการออม ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณ ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การออมของคน GENERATION Y  และGENERATIONZ 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการออมเงินเพ่ือเกษียณของคน Generation YและGeneration Zทั้งปัจจยัส่วนบุคคล และ

ทศันคติต่อการออม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ผูวิ้จยัทราบถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณและปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์กบัการออมเพ่ือเกษียณ

ของคนGeneration YและGeneration Z 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1.1  แนวคิดและทฤษฏีดา้นการออมและการออมเงิน  ตามท่ี รัตนา สายคณิต (2543)และ นวพร เรืองสกุล 

(2549)กล่าวถึงการออมว่า รายไดส่้วนท่ีสามารถใชจ่้ายจ่ายจริงแต่ไม่ไดจ่้ายออกไปหรือ หรือ รายไดส่้วนท่ีสามารถ
ใชจ่้ายไดจ้ริงแต่ไม่ไดจ่้ายออกไปเพ่ือการบริโภค และ ส่วนท่ีเหลือของรายไดห้กัค่าใชจ่้ายหรือการบริโภคและภาษี 
และการออมจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัรายไดสุ้ทธิ หลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆแลว้สูงความสามารถในการ
ออมก็สูงตามไปดว้ยแต่หากว่ารายไดสุ้ทธิ หลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆแลว้ต ่าความสามารถในการออมก็จะต ่าตามไป
ดว้ย ซ่ึงต่อมาก็น าเงินเหล่านั้นมาท าการออมมีอยูห่ลากหลายแบบ โดยท่ีการออมจะมีอยูห่ลายรูปแบบ เช่น เงินฝาก
ประเภทต่างๆ  สลากออมทรัพย ์หุ้นกู ้พนัธบตัร ท่ีดิน ท่ีพกัอาศยั อญัมณี ทองค า เป็นตน้ 
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2.2.2  แนวคิดและทฤษฏีประชากรกลุ่ม Generation Yและ Generation Z ดังท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
(2559)ไดใ้ห้อธิบายถึงกลุ่มคน Generation ต่างๆ ไวด้งัน้ี Generation Y ผูเ้กิดปีพ.ศ. 2524-2537 จะมีความรู้ด้าน
การเงินพ้ืนฐานค่อนข้างดี แต่ยงัไม่มีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และขาดการบริหารจดัการเงินท่ีดี และ 
Generation Z ผู ้เกิดปีพ.ศ. 2538-2546 จะมีความรู้ด้านการเงินพ้ืนฐานท่ียงัไม่ดี ไม่เห็นความส าคัญของการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงิน ยงัไม่เห็นความส าคญัของการออมเงิน และเก็บเงินไม่เหมาะสม   

2.2.3 แนวคิดและทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน  ความรู้ท่ีช่วยให้บุคคลเขา้ใจถึงการวางแผนการเงิน  
เร่ืองการหารายได ้การออม การลงทุน การจดัการบญัชีรายได ้การวางแผนเกษียณ การจดัการหน้ี การวางแผนลด
หย่อยภาษี เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นตน้  จึงกล่าวไดว้่า การท่ีท าให้บุคคลมีความรู้และความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงความส าคญัในการออมเงินและรู้จกัวางแผนจดัการเงินอยา่งมีระเบียบ 

2.2.4 แนวคิดและทฤษฏีผลตอบแทนและความเส่ียง  ในการลงทุนนั้นจะมีทั้งผลตอบแทนสูงต ่าและความเส่ียง
ท่ี สูงและเส่ียงต ่า ในการ   ซ่ึงยิ่งผลตอบแทนท่ีสูงมากเท่าไร ความคาดหวงัในผลตอบแทนของผลตอบแทนก็สูงข้ึน
ตามไปดว้ย แต่ในก็จะมีคนบา้งส่วนท่ีไม่ไดค้าดหวงัในผลตอบแทนท่ีสูง หรืออาจไม่สามารถรับความเส่ียงสูงได ้
ซ่ึงคนเหล่านั้นก็มกัจะตอ้งแค่ผลตอบแทนแบบรักษาเงินตน้ไวอ้ย่างเดียว ดั้งนั้นรับความเส่ียงนั้น อาจใชใ้นเร่ือง
ของอายุมาเป็นเคร่ืองในการช่วยจ าแนกได ้เน่ืองจาก คนอายุน้อยนั้นน้อยจะสามารถลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงกว่าคนสูงอายุ เพราะว่า คนอายุน้อยนั้นมีโอกาสท่ียงัสามารถเร่ิมตน้การลงทุนใหม่ได ้แต่ส าหรับคนสูงอายุ
หรือผูใ้กลเ้กษียณนั้นจะคิดถึงการออมระยะยาวจะไม่ลงทุนเส่ียงเน่ืองจากตอ้งการเงินเก็บเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ 
เพราะ ถา้หากเงินจ านวนน้ีสูญไปนั้น จะท าให้เกิดความเดือนร้อนถา้หากว่าการลงทุนไม่เป็นตามท่ีคาดหวงั 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
นษพร นาคสีเหลือง(2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ

ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการออมต่อปี 4 คร้ังข้ึนไป มีออมเงินเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาทข้ึนไป มี
ระยะเวลาการออม 1-6ปี มีการออมในรูปแบบประจ า และการออมประเภทอ่ืน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการออมมากท่ีสุด คือ ทศัคติการออม รองลงมาคือ อตัราผลตอบแทน การยอมรับความเส่ียงและปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ 

ธีรพฒัน์ มีอ  าพล (2557) ได ้ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ดา้นการเงินและพฤติกรรมการออมวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึ ง
ความรู้ทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและความรู้ทางการเงินกบัพฤติกรรมการออมท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงิน
เพ่ือการเกษียณอายุของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยจดักลุ่มพฤติกรรมการออมไดใ้หม่เป็น 2 กลุ่มปัจจยั  
คือ จดัสรรเงินและการควบคุมค่าใชจ่้าย และผลการศึกษา พบว่า  ความรู้ดา้นการเงินมีผลต่อการจดัสรรเงินออมและการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย  และ การจัดสรรเงินออมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นควบคุมค่าใชจ่้าย และ ปัจจยัดา้นความรู้ดา้นการเงิน ตามล าดบั   

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อน
การเกษียณอาย ุกรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐมโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม และการบริหารการเงินก่อนการเกษียณอายขุองบุคลากรมหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
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ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนบุตร บุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร 
หน่วยงานท่ีสังกัด รายได้ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการออมแต่ไม่ส่งผลต่อการบริหาร
การเงิน ส าหรับพฤติกรรมการออม ได้แก่ อตัราการออม ลกัษณะการออม วตัถุประสงค์ในการออม การเลือก
รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหล่งขอ้มูลในการเก็บออมและการบริหารเงินเพ่ือการเกษียณส่งผลต่อ
การบริหารเงิน ยกเวน้พฤติกรรมการออมดา้นแนวโนม้การออมเงินในอนาคตไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน 

นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือวยัเกษียณ: กรณีศึกษาขา้ราชการ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง วิธีขอ้มูลดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 328 ตวัอยา่ง ผล
การศึกษา ผลการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งไดเ้ป็น3ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. ระดบัต าแหน่งงานเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ออมและการลงทุนมากท่ีสุด ทั้งในรูปแบบเงินฝากประจ า หุ้น/หลกัทรัพย ์กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุนการออม
แห่งชาติ กองทุนบ าเหน็ญบ าหนาญขา้ราชการ ทองค า/ท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง และพนัธบตัรรัฐบาล/ตัว๋เงินคลงั  

2. ระดบัต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการออมมาก
ท่ีสุด ทั้งวตัถุประสงคเ์พ่ือการวางแผนการลงทุนในอนาคต เพ่ือการใชจ่้ายยามเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

3. รายไดป้ระจ าและค่าใชจ่้ายประจ าวนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระดบัมาก  ส่วนหน้ีสินอ่ืนๆ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การออมในระดบันอ้ย 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินเพ่ือเกษียณของคน Generation YและGeneration Zท่ีศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยปัจจยั

ส่วนบุคคล และทศันคติต่อการออมความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินปัจจยัดา้นผลตอบแทนปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ
และการเมืองปัจจยัดา้นความเส่ียงปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมและการยอมรับความเส่ียง 
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กรอบแนวคิดการวิจยัแสดงดงัภาพท่ี 1  
ตวัแปรตน้ หรือ ตวัแปรอิสระ                                          ตวัแปรตาม 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดวธีิการวิจยัดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) ไดแ้ก่ คน GENERATION Y และคนGENERATIONZ 
กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ คน GENERATION Y และคนGENERATIONZท่ีสุ่มมาเป็นตวัอยา่ง ก าหนดขนาดตวัอยา่ง

โดยใช้ตารางหาขนาดตวัอย่างของทาโรยามาเน่(Taro Yamane) เม่ือประชากรมีจ านวนไม่จ ากัด ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

 
 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2. อาย ุGeneration Y  
และ Generation Z  
3. สถานภาพ 
 4.ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. อาชีพ 
7. ภาระหน้ีสิน 

ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม 
 1. ผลตอบแทน 
 2. เศรษฐกิจและการเมือง  
3. ความเส่ียง 
4. วตัถุประสงคใ์นการออม  
5. การยอมรับความเส่ียง 

พฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นแบบสอบถามซ่ึงมี 4 ส่วนดังนี้คือ 
ส่วนท่ี 1เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ระดบัภาระหน้ีสินซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Questionnaire) ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)และค าถามว่า  “ท่านมีความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือ
เกษียณระดบัใด” ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)      

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเจา้ใจดา้นการเงิน  จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นแบบให้
ผูต้อบเลือกตอบว่าขอ้ความในค าถามนั้น “ถูก” หรือ “ผิด” หากผูต้อบ ตอบถูกคิดคะแนนเป็น 1 คะแนน หากตอบ
ผิดคิดคะแนนเป็น 0 คะแนน 

ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลมีต่อการวางแผนออมเพ่ือการเกษียณจ านวน  5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน เศรษฐกิจและการเมือง วตัถุประสงค์ในการออม การยอมรับความเส่ียง  การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  (5 Points Rating Scale)    

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม  จ านวน 4  ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการออมต่อปี   สดัส่วน
ในการออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือน   ระยะเวลาท่ีเร่ิมมีการวางแผนการออมมีการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทใดมาก
ท่ีสุด  ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square 
Test) และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน  (Spearman’s  Rank Correlation Coefficient) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(51.4) อายรุะหว่าง 17-25 ปี จ านวน (49.9)และอายรุะหว่าง 26-39ปี (49.9) 

สถานภาพโสด(82.0) ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปริญญาตรี(63.1)อาชีพ พนักงานบริษทั (43) รายไดต่้อเดือน 
15,001-30,000 บาท(44.1) 

 
4.2 ความรู้ความเข้าใจด้านการเงนิ 
จากการใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเจ้าใจด้านการเงิน  จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงให้ผูต้อบเลือกตอบว่า

ขอ้ความในค าถามนั้น “ถูก” หรือ “ผิด” หากผูต้อบ ตอบถูกคิดคะแนนเป็น 1 คะแนน หากตอบผิดคิดคะแนนเป็น 0 
คะแนน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดา้นการเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.75  (SD เท่ากบั  
2.93) สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ดา้นการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4.3  ปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผนออมเงนิเพ่ือการเกษียณ 
โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นผลตอบแทน จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.99 

(S.Dท่ากบั 0.807)   ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 
(S.D เท่ากบั 0.751)    ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค ์ในการออม จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  
(S.D เท่ากบั 0.669) ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  (S.D 
เท่ากบั 0.684) ปัจจยัดา้นการการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64(S.D 
เท่ากบั 0.734)    

 
4.4 พฤตกิรรมการออม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการออมอยูท่ี่ระดบั มากกว่า 6 คร้ัง/ปี  สดัในส่วนในการออมรายได้

แต่ละเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะไม่ไดก้ าหนดแน่นอน ออมและลงทุนตามเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้าย 
ความถ่ีในการออมเพ่ือการเกษียณ ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่ จะมีออม อยู่ในระหว่าง 1-5ปี ความถ่ีในการลงทุน
สินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการลงทุนในเงินฝาก 

 
4.5 ปัจจยัที่ผลต่อการวางแผนออมเงนิเพ่ือการเกษียณ 
จากการศึกษาพบ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน พบว่า ระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.99 

(S.D เท่ากบั 0.807) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  
(S.D เท่ากบั 0.751) ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ ในการออม จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  
(S.D เท่ากบั 0.669)ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  (S.D 
เท่ากบั 0.684)   ปัจจยัดา้นการการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จะมีระดบัความส าคญั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64(S.D 
เท่ากบั 0.734)    

 
4.6 การทดสอบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะออมเพ่ือการเกษียณ 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือเกษียณ 
ปัจจยัส่วนบุคคล         ความตั้งใจที่จะออมเพ่ือการเกษียณ 

 2 P - Value 

เพศ 16.043 0.003** 
อายุ 45.827 0.000** 
สถานภาพสมรส 9.710 0.641 
ระดับการศึกษา 27.068 0.041** 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 32.954 0.105 
อาชีพ 51.308 0.209 
ระดับภาระหนี้ส้ินของท่าน  40.919 0.000** 
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จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลการทดสอบChi-Square ที่ระดับนัยส าคญั0.05ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจ
ท่ีจะออมเงินเพ่ือเกษียณ พบว่า เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และระดบัภาระหน้ีสิน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะออม
เพ่ือเกษียณซ่ึงจะขดัแยง้กบัขดัแยง้กบัวิจยั ของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558)  กล่าวว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนบุตร บุคคลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 
ประเภทของบุคลากร หน่วยงานท่ีสงักดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือนและประเภทบุคลากร กบัพฤติกรรม
การออมนั้นแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 2 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัและทศันคติในการออมกบัความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือเกษียณ 

 ปัจจยัดา้น
ผลตอบแทน 

ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจและ
การเมือง 

ปัจจยัดา้น
ความเส่ียง 

ปัจจยัดา้น
ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ความรู้
ความเขา้ใจ
ดา้นการเงิน 

ความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือ
การเกษียณ 

0.484** 0.453** 0.325** 0.331** 0.213** 

 
จากตารางท่ี 2  พบว่า ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัดา้นความเส่ียง ปัจจยัดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือการเกษียณ ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัของ ธีรพฒัน์ มีอ าพล (2557)กล่าวว่า ความรู้ทางการเงินส่งผลเชิงบวกต่อการวางแผนการเงินเพ่ือการ
เกษียณอายขุองกลุ่มคนวยัท า งานในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูท่ี้มีความรู้ทางการเงินจะมีการวางแผนการเงินเพ่ือ
การเกษียณอายุ แต่ขดัแยง้กบักบังานวิจยั ของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558)  กล่าวว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนบุตร บุคคลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 
ประเภทของบุคลากร หน่วยงานท่ีสงักดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือนและประเภทบุคลากร กบัพฤติกรรม
การออมนั้นแตกต่างกนั  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะออมเพ่ือการเกษียณ จะสรุปไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1 Chi-Square เพศ  ทุกเพศนั้นย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะออมเพ่ือเกษียณเอาไวใ้ชส้ าหรับ เพ่ือท่ีจะไดมี้

เงินใชใ้นยามฉุกเฉินและใชจ่้ายในยามเกษียณในอนาคต อายุนั้นจะพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการออมเพ่ือเกษียณ
เพราะว่าอายนุอ้ยจะสามารถท่ีจะวางแผนการออมเพ่ือจะเกษียณไดเ้ร็วข้ึนแต่ในทางกลบักนัหากอายเุร่ิมเยอะก็ตอ้ง
วางแผนเกษียณเน่ืองจากอายุในการท างานเร่ิมน้อยจึงต้องให้ความสนใจในเร่ืองของการเกษียณว่าตรงตาม
เป้าหมายท่ีได้วางไวห้รือไม่และถา้ไม่เป็นไปตามแผนจะท าให้ทราบไดว้่ามีความผิดพลาดตรงไหนเพ่ือจะได้
ปรับปรุงและแกไ้ขให้ตรงตามแผนเกษียณท่ีตั้งใจไว ้

 ระดบัการศึกษา นั้นจะพบว่าในทุกๆสถาบนันั้นมีการสอนเร่ืองการวางแผนเกษียณอยู่แล้วซ่ึงเม่ือได้รับ
การศึกษาสูง ก็ย่อมท่ีจะมีความตระหนกัถึงเร่ืองการเกษียณมากยิ่งข้ึน ภาระหน้ีส้ินกบัเกษียณนั้น กล่าวไดถึ้งคน
บุคคลจะมีหน้ีส้ินอย่างไรก็ตามแต่ก็ยงัคงมีความท่ีตั้งใจท่ีออมเพ่ือเกษียณไว้ใช่ในอนาคตเช่นกัน ตารางที่ 2  
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(Spearman’s  Rank Correlation Coefficient) ปัจจยัด้านผลตอบแทน จะมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจที่จะออม
เพ่ือการเกษียณนั้นเพราะว่าผลตอบนั้นจะช่วยท าให้เงินท่ีลงทุนไปเพ่ิมพูนมากข้ึน เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล  ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจออมเพ่ือเกษียณ เพราะว่า เศรษฐกิจและการเมือง จะ
ส่งผลต่อกระทบเงินเก็บในเพ่ือเกษียณได ้ เพราะ เศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อรายไดใ้นปัจจุบนัได ้
เช่น เงินเฟ้อท่ีสูง ซ่ึงเม่ือเงินเฟ้อสูงข้ึนจะอาจท าให้อ านาจในการซ้ือของลดลงก็จะมีผลต่อเงินท่ีตั้งใจจะเก็บเพ่ือ
เกษียณในอนาคตได ้ดั้งนั้นจึงเป็นเหตุท่ีท าให้ตอ้งออมไวเ้พ่ือลดความเส่ียงลง ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นการเงิน ความเส่ียง  มีความสัมพนัธ์ความตั้งใจท่ีจะออมเพ่ือการเกษียณ เพราะว่า ขอ้มูลสารและความรู้ดา้น
การเงินมีความส าคญัต่อการออม เพราะจะท าให้ทราบถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ทีจะใชใ้นการ
ออมเพ่ือเกษียณว่ามีอะไรบา้งและเคร่ืองตวัไหนท่ีเหมาะสมกบัแต่บุคคลซ่ึงจะเก่ียวกบัเร่ืองของความเส่ียง ซ่ึงจะท า
ให้ผูอ้อมสามารถทราบว่าจะเลือกการออมในเคร่ืองมือแบบไหนและสามารถท่ีจะรับความเส่ียงไดเ้ท่าไร ซ่ึงจากได้
กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการออมเพ่ือเกษียณนั้นผูอ้อมนั้นให้ความส าคญัอย่างมากดั้งนั้นภาครัฐสมควรท่ีจะ
สนบัสนุนและกระตุน้ให้ประชาชนรู้จกัเก็บออมเพ่ือใชใ้นยามเกษียณให้มากข้ึน ในส่วนของภาคเอกชนนั้น อาจใช้
วิธีการประชาสัมพนธ์ความรู้ในช่องทางต่างหรือจดังานอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินและการ
ออมเพ่ือเกษียณ เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนทัว่ไปตระหนกัถึงเร่ืองความส าคญัของการวางแผนออมเพ่ือเกษียณมากข้ึน 
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สวสัดกิารกองทัพบก ( PX ) สาขากองทัพภาคที่ 2 

The strategies to increase the competitiveness of  
the 2nd Army Area Command Post Exchange 

 

วัชระพล แสนเมือง1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 
Watcharapol  Sanmuang and Rawida Wiriyakitjar 

 

บทคดัย่อ 
เน่ืองจากการคา้ปลีกในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูง งานวิจยัเชิงผสมผสานน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรม และทศันคติ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพัภาคท่ี 2 และร้านคา้ปลีกอ่ืน ๆ และพฒันากลยุทธ์
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของกิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพัภาคท่ี 2 โดยใชง้านวิจัยเชิง
คุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน และงานวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 
200 คน จากการศึกษาพบว่าทศันคติ และความพึงพอใจส่วนบุคคลเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ และ
บริการในร้านค้าปลีก  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทศันคติ และทฤษฎีความพึงพอใจ และจากการประเมินกลยุทธ์พบว่า  
กลยทุธ์ทางการตลาดเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน าไปพฒันาเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
 
ค ำส ำคัญ: กลยทุธ์, กำรตลำด, ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

Abstract 
At present, retail industry is highly competitive. This mixed methods research aims to study consumer’s behaviors 
and attitudes toward the 2nd Army Area Command’s Post Exchange and determine the most suitable competitive 
potential improvement strategy. A qualitative study was conducted through the interviews of a sample group of 10 
people. A quantitative study was conducted by using surveys of two sample groups of 100 people. The study shows 
that the selection of a product and service is primarily based on customer’s attitude and satisfaction, which is 
consistent with Consumer Attitude and Satisfaction Theories. Moreover, the strategy assessment illustrates that 
marketing strategy is the most suitable choice which is practical and can greatly improve business’s competitive 
ability. 
 
Keywords: strategy, marketing, competitive ability 
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1. บทน า 
 

กิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือจ าหน่ายสินคา้ อุปโภค บริโภค รวมทั้ง
สินคา้อ่ืนๆ โดยไม่มุ่งเน้นผลก าไร เพ่ือให้ขา้ราชการทหารและครอบครัว รวมทั้งบุคคลพลเรือนทัว่ไป ไดซ้ื้อสินคา้
หรือบริการท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และสนบัสนุนการน าสินคา้หรือบริการจากหน่วย หรือราชการ และครอบครัวมา
ขายหรือให้บริการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กบัขา้ราชการและครอบครัวในการด ารงชีพ
อย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรี บรรเทาความเดือดร้อนและเพ่ิมรายไดใ้นการด ารงชีพ เพ่ือเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานและอ านาจก าลงัรบท่ีไม่มีตวัตนให้กบักองทพัภาคท่ี 2 (กิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพั
ภาคท่ี 2, 2563) 

แต่ในปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการคา้ของอุตสาหกรรมคา้ปลีกมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง การท่ีจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปและสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายไดน้ั้น กิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพั
ภาคท่ี 2 จ าเป็นจะตอ้งมีแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ 
 
ตารางที่  1  รายไดแ้ละผลประกอบการของกิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพัภาคท่ี 2 
ผล             ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายไดสุ้ทธิ 31,459,088.98 28,892,126.21 27,771,856.48 29,218,403.18 27,689,340 
ก าไรสุทธิ 292,052.38 411,824.35 554,805.49 524,573.49 180,000 
ก าไรร้อยละ 0.93 1.43 1.99 1.79 0.65 

ท่ีมา : กิจการสวสัดิการกองทพับก (PX) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ( 2563 ) 
           

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก  
( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 และร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา จะถูกน ามาพฒันาเป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบักิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ให้สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้เพ่ือสร้างยอดขายและรายไดใ้ห้มากข้ึน และสามารถด ารงกิจการอยูไ่ดใ้นระยะยาว อนัจะเป็นท่ีพ่ึง
ให้กบัขา้ราชการทหารและครอบครัวต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (analyzing consumer behavior) เป็นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และการ
ใชง้านสินคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือให้เขา้ใจถึงความตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้เพ่ือน าขอ้มูลมาสร้างกล
ยทุธ์ดา้นการตลาด (Market strategies) เพ่ือให้สนองต่อความพึงพอใจขอผูบ้ริโภค โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ 6Ws และ 
1H คือ WHO , WHAT , WHEN ,WHERE , WHY และ HOW เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ ( 7Os ) คือ OCCUPANTS, 
OBJECTS, OBJETIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ OPERATIONS (Kotler and Keller, 
2012) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) 
สาขากองทพัภาคท่ี 2 รวมถึงร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ 
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ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) ของผูบ้ริโภค (Kotler, 1997) มีกระบวนการตดัสินใจอยู่ 5 
ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดน้ ามาใชใ้นการวิเคราะห์การให้ความส าคญัในแต่ละ
ขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันากลยทุธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนประสมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชเ้พ่ือสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย มีเคร่ืองมือ 
ดงัต่อไปน้ี ด้านผลิตภณัฑ์(Product), ด้านราคา(Price), ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution), 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion), ดา้นบุคคล(People), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) และดา้น
กระบวนการ(Process)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ซ่ึงขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี 
จะท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อปัจจยัในดา้นต่างๆ ของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขา
กองทพัภาคท่ี 2 รวมถึงร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ ( Strategic management ) เป็นการบริหารงานอย่างมีระบบ มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจและประเมินผล และสามารถน าไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผลไดจ้ริง อนัจะน ามา
ซ่ึงความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ การก าหนด
กลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั และการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554) ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีจะถูกน ามาใชพ้ฒันาและสร้างระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพให้กับกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) 
สาขากองทพัภาคท่ี 2  

ทศันคติ ( Attitude )  มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude)  ทศันคติในทางลบ (Negative 
Attitude)  และการไม่แสดงออกหรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude) (ดารณี, 2542) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ ามาใช้
ในการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 รวมถึงร้านคา้ปลีก
อ่ืนๆ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพึงพอใจของบุคคล ท่ีมีต่อการท างาน องค์ประกอบ หรือแรงจูงใจ
อ่ืน ๆ ถา้หากว่างานท่ีท าหรือองคป์ระกอบต่างๆ เหล่านั้น ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดบุ้คคลนั้น จะท าให้
เกิดความพึงพอใจในงานข้ึน และจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ สติปัญญาให้แก่งานของตนจนบรรลุตามวตัถุประสงค์
อยา่งมีคุณภาพ (คณิต ดวงหสัดี, 2537)  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ ามาใชใ้นเพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการประเมินความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 รวมถึงร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กรว่ามี จุดแข็งและจุดอ่อนอะไร มีโอกาสและ
อุปสรรคอะไร มี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยมีหวัขอ้ 4 ขอ้ คือ S มาจาก Strengths  คือ จุดเด่น
หรือจุดแข็ง, W มาจาก Weaknesses  คือ จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน, O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส และ T มา
จาก Threats หมายถึง  อุปสรรค (Humphrey, 2005)  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวิเคราะห์สภาพของกิจการสวสัดิการ
กองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ในการศึกษาคร้ังน้ี  

การสร้างกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส เป็นกลยทุธ์เชิง
รุก (SO Strategy), จุดแข็งกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy), จุดอ่อนกับโอกาส เป็นกลยุทธ์เชิง
แก้ไข (WO Strategy) และจุดอ่อนกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) (Weihrich, 1982) เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการพฒันากลยทุธ์ของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ในการศึกษาคร้ังน้ี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Weihrich
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ส าหรับกรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา พฤติกรรมการซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทศันคติ และความ
พึงพอใจส่วนบุคคลว่า มีผลต่อการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 
รวมถึงร้านคา้ปลีกอ่ืนๆอยา่งไร เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันากลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของกิจการ
สวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ต่อไป 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก และ
การวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีอยู ่จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ ผูท่ี้เขา้มา
ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ และผูย้งัท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพั
ภาคท่ี 2 โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มท่ี 1 ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ จ านวน 2 คน  ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็น
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เลือกจากกลุ่มท่ี 2 ผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ  จ านวน 4 คน  ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และ จ านวน 100 คน ในการตอบแบบสอบถาม  และเลือกจากกลุ่มท่ี 3  ผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินค้าและใช้บริการ  
จ านวน 4 คน  ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และ จ านวน 100 คน ในการตอบแบบสอบถาม โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างใน
กลุ่มท่ี 2 และ 3 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้จัดการและรองผู้จัดการ  ในเร่ืองของนโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดล้อม  

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และกลยทุธ์ขององคก์รเอง แบบสมัภาษณ์ผูท่ี้มาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในเร่ืองของ ความถ่ี
และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ การเปรียบเทียบกบัร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ ขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆ และมีแบบสอบถามในเร่ือง 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ทศันคติ และส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) 
สาขากองทพัภาคท่ี 2 ในส่วนของผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินคา้และใชบ้ริการจะใชแ้บบสัมภาษณ์ในเร่ืองความถ่ีและเหตุผล
ท่ีเลือกใชบ้ริการ การเปรียบเทียบกบัร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ ขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆของร้านคา้ปลีกท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า  
และแบบสอบถามเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ทศันคติ และส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกท่ี
ใชบ้ริการเป็นประจ า   

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยการเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 

10 คน  ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ จ านวน 2 คน ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ  จ านวน 4 คน  และผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการ 
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จ านวน 4 คน และเก็บขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ  จากแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เข้ามาซ้ือสินค้าและใช้
บริการ จ านวน 100 คน และผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 
2  จ านวน 100 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 200 คน 200 แบบสอบถาม โดยใชร้ะยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2563 – 
23 มกราคม 2564  เก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยการศึกษาและเก็บรวมรวบขอ้มูลของคู่แข่งขนั สืบคน้และรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ บทความ บทวิเคราะห์ เวบ็ไซดต่์างๆ และศึกษาจากงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
น าขอ้มูลท่ีไดท้ ั้งหมดมาประมวลผล โดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดยใช้

แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือหาสภาพขององค์กรว่ามี จุดแข็งอะไร จุดอ่อนอะไร มีโอกาส และ อุปสรรคหรือไม่ 
อย่างไร แลว้น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแนวคิด SWOT Analysis มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้แนวคิด TOWS 
Matrix รวมถึงใชห้ลกัการการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ จากนั้นจึงน ากลยทุธ์ท่ีพฒันาไดม้าประเมินผล
โดยการถ่วงน ้ าหนักตามความส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์และสอบถามทางผูบ้ริหารกิจการ
สวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ว่าตอ้งการให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นใดเป็นส าคญั เพ่ือให้กิจการ
สวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 มีความสามารถในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน สามารถ
สรุปและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดยใชแ้นวคิด  SWOT Analysis ไดด้งัน้ี 

1) จุดแข็ง คือ สินคา้ราคาถูกกว่าทอ้งตลาด สินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ช าระสินคา้แบบผ่อนจ่ายได ้ มีฐานลูกค้า
จ านวนมาก ระบบสาธารณูปโภคดี มีฐานลูกคา้เป็นจ านวนมาก และมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 

2) จุดอ่อน คือ มีรายจ่ายสูง สินคา้ยงัไม่หลากหลายมากพอ ขาดประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหาร
ไม่ไดบ้ริหารงานและก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ือง และจ านวนสาขายงัมีนอ้ยไม่สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3) โอกาส คือ อุตสาหกรรมคา้ปลีกมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน มีทหารกองประจ าการใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ขนาด
ใหญ่ปีละเป็นจ านวนมาก และยงัไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมท่ีดีจากผูบ้งัคบับญัชา 

4) อุปสรรค คือ มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในปัจจุบนั มีร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ อยู่ใน
พ้ืนท่ีเดียวกนั ลูกคา้ไม่สะดวกสบายในการมาใชบ้ริการจากมาตรการรักษาความปลอดภยั อุตสาหกรรมคา้ปลีกมีการ
แข่งขนัสูง และยงัเป็นรองคู่แข่งรายอ่ืนๆ ในเร่ืองของเทคโนโลยี 

    จากการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามในเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ ทศันคติ และส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 
2 จ านวน 100 แบบสอบถาม มีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

1) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มีอาชีพรับราชการทหาร และจะมีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพสมรส 
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2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและทศันคติ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเข้าไปเลือกซ้ือสินค้าและใช้
บริการ เฉล่ียประมาณ 1 คร้ัง/สัปดาห์ สินคา้ท่ีซ้ือจะเป็นสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภค/บริโภค เน่ืองจากว่ามีความ
สะดวกสบาย สินคา้มีราคาถูก และมีความหลากหลาย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ
โดยตดัสินใจดว้ยตนเองเป็นหลกั ช่วงเวลาในการเขา้ไปซ้ือสินคา้และใชบ้ริการจะไม่แน่นอนซ้ือสินค้าจะซ้ือผ่าน
หนา้ร้าน และช าระสินคา้ดว้ยเงินสดเป็นหลกั 

3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการขาย 
และดา้นบุคลากร ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจัยท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั โดยประเมินระดบัความพึงพอใจเป็น
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด, 1.50-2.49 หมายถึง น้อย, 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง, 3.50-4.49 
หมายถึง มาก และ 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 
ตารางที่  2  ส่วนประสมทางการตลาดกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 

ปัจจัยด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.60 0.813 พึงพอใจมาก 
ดา้นราคา 3.69 0.839 พึงพอใจมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 0.785 พึงพอใจมาก 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.22 0.933 พึงพอใจปานกลาง 

ดา้นบุคลากร 3.71 0.787 พึงพอใจมาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.92 0.714 พึงพอใจมาก 
ดา้นกระบวนการขาย 3.82 0.767 พึงพอใจมาก 

รวม 3.64 0.805 พึงพอใจมาก 

 
จากการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามในเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ ทศันคติ และส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกใชบ้ริการเป็นประจ า ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคย
ซ้ือสินคา้และบริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2  จ านวน 100 แบบสอบถาม มีประเด็น
อภิปราย ดงัน้ี 

1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนเพศและสถานภาพใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ
ทหาร และจะมีอายรุะหว่าง 20-30 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท  

2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และทศันคติ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แมจ้ะไม่เคยเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้
และใช้บริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 แต่ก็เคยรู้จักมาก่อนโดยการพบเห็น ซ่ึง
เหตุผลท่ีไม่เข้าไปเลือกซ้ือสินค้าและบริการ เพราะสินค้าและบริการไม่ตรงกับความต้องการ แต่ในอนาคตกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ( เฉพาะคนท่ีรู้จกักิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ) ยืนยนัว่าจะเข้าไป
เลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 อย่างแน่นอน ในขณะท่ี
พฤติกรรมการใชร้้านค้าปลีกทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างน้ี ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือสินค้าและใชบ้ริการใน 7-11 ความถ่ี
เฉล่ีย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ สินคา้ท่ีเลือกซ้ือจะเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองอุปโภค/บริโภค เน่ืองจากว่ามีสินคา้หลากหลาย 
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และสะดวกสบาย โดยจะตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเองเป็นหลกั ช่วงเวลาในการเขา้ไปซ้ือสินคา้และใช้
บริการจะไม่แน่นอน การซ้ือสินคา้จะซ้ือผา่นหน้าร้าน และช าระสินคา้ดว้ยเงินสดเป็นหลกั 

3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการขายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านราคา และด้าน
ผลิตภณัฑ์ ตามล าดับ ในขณะท่ีปัจจัยท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นส่งเสริมการขาย ตามล าดบั โดยประเมินระดบัความพึงพอใจเป็น
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด, 1.50-2.49 หมายถึง น้อย, 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง, 3.50-4.49 
หมายถึง มาก และ 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 
ตารางที่  3  ส่วนประสมทางการตลาดร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ 

ปัจจัยด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.05 0.784 พึงพอใจมาก 
ดา้นราคา 4.07 0.775 พึงพอใจมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.90 0.822 พึงพอใจมาก 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.98 0.907 พึงพอใจปานกลาง 

ดา้นบุคลากร 4.00 0.782 พึงพอใจมาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.93 0.894 พึงพอใจมาก 
ดา้นกระบวนการขาย 4.12 0.820 พึงพอใจมาก 

รวม 4.00 0.826 พึงพอใจมาก 
 

จากการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดท้  าแบบสอบถาม ท าให้ทราบว่าลกัษณะของประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และ
กระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในร้านคา้ปลีกต่างๆ ของทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่างไม่แตกต่างกนั 
แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ ทศันคติและความพึงพอใจส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปตามทฤษฎีทศันคติ และทฤษฎี
ความพึงพอใจ ท่ีน ามาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีก็คือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 
จะเป็นขา้ราชการทหาร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเราควรท่ีจะท าการตลาด และเสนอการขายโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
ขา้ราชการทหาร ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ียงัไม่เคยเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) 
สาขากองทพัภาคท่ี 2 ส่วนใหญ่จะรู้จกักิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 มาก่อน แมจ้ะไม่เคย
เข้ามาเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการก็ตาม และส่วนใหญ่ยืนยนัว่าในอนาคตจะเข้ามาเลือกซ้ือสินค้าและใชบ้ริการ
กิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 อย่างแน่นอน ซ่ึงแสดงว่าเราควรจะท าการตลาด และเสนอ
การขาย เพ่ือดึงดูดใจให้กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี เขา้มาเป็นลูกคา้ใหม่ให้ได ้ส่วนร้านคา้ปลีกท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคยเลือก
ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 เลือกใชม้ากท่ีสุด คือ 7-11 เน่ืองจาก
สินคา้หลากหลาย และสะดวกสบายในการใชบ้ริการ ตอบสนองต่อความตอ้งการและวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีส าคญั
ของร้านคา้ปลีกต่าง  ๆ เหล่าน้ี ส่วนในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมแลว้กิจการสวสัดิการกองทพับก  
( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 ยงัเป็นรองร้านคา้ปลีกมาตรฐานอ่ืนๆ ในหลายๆ ดา้น โดยดา้นท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือใน
ดา้นของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
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จากผลการศึกษาท่ีไดจึ้งสามารถก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักิจการสวสัดิการ
กองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix ได ้4 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

1) กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นความแตกต่าง เป็นกลยทุธ์เชิงรุก ( S-O Strategy ) จะเป็นการใชข้อ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของ
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้และการท่ีมีฐานลูกคา้จ านวนมากในการสร้างความไดเ้ปรียบ โดยการจดัหา
และจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองแบบและอุปกรณ์ทางทหารให้มากข้ึน และมีความครบครันมากกว่าเดิม 

2) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกนั ( S-T Strategy ) จะเป็นการใชข้อ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของ
ตน้ทุนสินคา้ท่ีมีราคาถูก มาช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและลดอุปสรรคจากการท่ีมีคู่แข่งร้านคา้ปลีกราย
อ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนั โดยการจดัหาสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่ามาจดัจ าหน่ายให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้สินคา้มีราคาถูก
กว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

3) กลยทุธ์ดา้นการตลาด เป็นกลยทุธ์เชิงแก้ไข ( W-O Strategy ) จะเป็นการแกไ้ขจุดอ่อนในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์
กบัการตลาด และใชโ้อกาสจากขอ้ไดเ้ปรียบจากการท่ีมีฐานลูกคา้จ านวนมาก มาสร้างกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน และสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้รายใหม่เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ โดยการ
พฒันาศกัยภาพในการประชาสัมพนัธ์ให้กับบุคลากรในองค์กร และท าการตลาดเชิงรุก โดยการเข้าหากลุ่มลูกคา้ 
แนะน าสินคา้ ให้ขอ้เสนอการขายท่ีดึงดูดใจ และจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 

4) กลยุทธ์แบบหดตวั เป็นกลยุทธ์เชิงรับ ( W-T Strategy ) จะเป็นการแก้ไขจุดอ่อนในเร่ืองการแบกรับภาระ
ค่าใชจ่้ายท่ีมีค่อนขา้งสูง และรับมือกบัอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
( Covid-19 ) ท่ีแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบนั และส่งผลกระทบกบัแทบทุกภาคธุรกิจ โดยการลดจ านวนพนกังานลง เพ่ือ
ลดภาระค่าใชจ่้าย ให้กิจการสามารถด ารงอยูไ่ดต่้อไปภายใตส้ถานการณ์ท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

เกณฑ์ในการประเมินทางเลือกในแต่ละกลยทุธ์ จะใชก้ารถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละปัจจยั โดยเรียงล าดบัความส าคญั
จากน ้าหนกัมากไปหานอ้ย ซ่ึงไดข้อ้มูลจากผูบ้ริหารกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินทางเลือกในแต่ละกลยทุธ์ 

เกณฑ์ในการพจิารณา ถ่วง 
น ้าหนัก 

ทางเลือกที่ 1 
 กลยุทธ์การเป็นผู้น า 
ด้านความแตกต่าง 

ทางเลือกที่ 2  
กลยุทธ์การเป็นผู้น า 

ด้านต้นทนุ 

ทางเลือกที่ 3  
กลยุทธ์ 

ด้านการตลาด 

ทางเลือกที่ 4  
กลยุทธ์ 

แบบหดตวั 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 
1. ความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

0.25 10 2.50 8 2.00 9 2.25 7 1.75 

2. ผลประกอบ 
การและก าไรที่เพิ่มขึ้น 

0.20 8 1.60 7 1.40 9 1.80 8 1.60 

3. การขยายฐานลูกคา้เพิ่ม
มากขึ้น 

0.20 8 1.60 8 1.60 10 2.00 7 1.40 

4. มีการเจริญเติบโตอย่าง
มัน่คงในระยะยาว 

0.15 8 1.20 8 1.20 9 1.35 8 1.20 

5. ค่าใชจ่้าย 
ในการด าเนินงาน 

0.10 7 0.70 9 0.90 8 0.80 10 1.00 

6. ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 

0.10 9 0.90 10 1.00 8 0.80 7 0.70 

รวม 1.0  8.50  8.10  9.00  7.65 
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จากการประเมินตามตารางท่ี 4 เพ่ือเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ท าให้ทราบว่า ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์ดา้น
การตลาด เป็นทางเลือกท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุด คือ 9.00 คะแนน รองลงมา คือ ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้น
ความแตกต่าง ท่ี 8.50 คะแนน ส่วนทางเลือกท่ีไดค้ะแนนเป็นล าดบัท่ี 3 คือ ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์การเป็นผูน้ าด้าน
ตน้ทุน ท่ี 8.10 คะแนน และทางเลือกท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ทางเลือกท่ี 4 กลยทุธ์แบบหดตวั ได ้7.65 คะแนน         

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากศึกษาท าให้ทราบว่าลกัษณะของประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และใชบ้ริการ ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการร้านคา้ปลีก แต่ส่ิงท่ีมีผลก็คือ ทศันคติและความพึง
พอใจส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทศันคติ และทฤษฎีความพึงพอใจ 

จากการประเมินผลทางเลือกในแต่ละกลยทุธ์ ท าให้ทราบว่า ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นการตลาด เป็นทางเลือกท่ี
ไดค้ะแนนสูงท่ีสุด คือ 9.00 คะแนน ดงันั้นทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นการตลาด จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะ
น ามาพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี สามารถท่ีจะ
น ามาปฏิบติัไดจ้ริง โดยการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัจะตอ้งเร่ิมจากการท าความเข้าใจกลยุทธ์ การก าหนดแผนการ
ปฏิบติั การด าเนินงานตามแผน และการประเมินโครงการ ภายหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแลว้  

ในปัจจุบนัทางผูบ้ริหารของกิจการสวสัดิการกองทพับก ( PX ) สาขากองทพัภาคท่ี 2  ไดรั้บทราบผลการศึกษา 
และอยูร่ะหว่างการพิจารณาเพ่ือน าขอ้เสนอแนะจากการศึกษาไปปฏิบติัให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อไป 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งตามรายดา้นตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ควรจะมีการจดัหาสินคา้มาวางจ าหน่ายเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความหลากหลายมากข้ึน และสร้าง

แรงจูงให้กบัทั้งกลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ท่ีจะเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ 
2) ดา้นราคา  การจ าหน่ายสินคา้จะตอ้งจ าหน่ายสินคา้ในราคาถูกท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือเป็นการลดภาระ

และสร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือ กลุ่มขา้ราชการทหารและครอบครัว 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ือให้

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึน 
4) ดา้นส่งเสริมการขาย  จะตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงจะตอ้งมีการท าฐานขอ้มูลลูกคา้ก่อน 

เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ลูกคา้ จากนั้นจึงสร้างโปรโมชัน่ เพ่ือกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้อยากจะเขา้มาเลือก
ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ ทั้งในส่วนของบุคลากร 
ส่ือโฆษณา และรูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สร้างความภกัดีให้กบัลูกคา้เก่า 
และยงัเป็นการสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ 

5) ดา้นบุคลากร  เน้นย  ้าให้พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีให้บริการเชิงรุก โดยการเขา้ไปสอบถามความตอ้งการและ
ให้ค าแนะน ากบัลูกคา้ก่อน  และปรับปรุงรูปแบบการแต่งกายให้เป็นระเบียบและแบบแผนเดียวกนัให้มากข้ึน 

6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  จะตอ้งปรับปรุงในเร่ืองของความพอเพียงและความสะอาดของห้องสุขา รวมถึง
ปรับปรุงบรรยากาศโดยรอบเพ่ิมเติม ให้ดูน่าใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน 

7) ดา้นกระบวนการ  จะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและกระบวนการบริหารงานใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือยกระดบัคุณภาพให้มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกและศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรจะเพ่ิมจ านวนผูรั้บการสัมภาษณ์ ขยายระยะเวลาในการศึกษา 
ศึกษาสาขาอ่ืนๆเพ่ิมเติม และแยกศึกษาอยา่งละเอียดในแต่ละร้านคา้ปลีกหรือศูนยก์ารคา้ต่างๆ   
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อ
รถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

Factor that impact to consumer to buy and use the after service at the Honda 
motorcycle chain 

 

วันสมภพ  เลียงถริะพันธ์1 

Wansompop Liengtiraphan 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์  ในหมวด 110 cc – 350 cc ในประเทศ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใช ้และเขา้รับบริการ ในศูนย ์Honda ทัว่ประเทศไทยโดยน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ20-29 ปี การศึกษา
อยูใ่นระดบั ปริญญาตรี มีภูมิล าเนาอยูท่ี่ กรุงเทพมหานคร ท าอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้20,001-30,000 
บาท มีสถานภาพ โสด รู้จกัรุ่นรถจกัรยานยนต ์Wave รู้สึกรถจกัรยานยนตมี์ความทนทาน เป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ คือดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจเลือกซือ้และรับบริกำรหลังกำรขำย  
 

Abstract 
Thies study is quantitative research, the sample of 400  consumer that choose to buy Honda motorcycle and use 
the after service of Honda Motorcycle at the range of 110cc – 350cc. The result show male in Bangkok that have 
salary of 20,001-30,000 status single know lots about Honda Motorcycle. The branding show that the consumer 
think that Honda is strong bike fashion and safe. Meanwhile in 7p’s show that consumer choose Honda cause of 
the product more than the prize. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Buy and use the after service 
 

1.บทน า 
 

รถจกัรยานยนต์ในแต่ละภูมิภาคของโลกมีความแตกต่างกนัไป ในยุโรปรถจกัรยานยนต์คือ  พาหนะท่ีไวข้บั
เล่นเพลิดเพลิน ในเอเชียตะวีนออกเฉียงใตร้ถจกัรยานยนต์เป็นส่ิงท่ีตอ้งมี เพราะว่า ราคาท่ีถูก กล่มคนชนชั้นล่าง 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email:wansompop.l@gmail.com 
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ถึงกลุ่มคนชนชั้นบน สามารถมีครอบครอง และ ปัจจัยท่ีครอบครอง คือ ไว้ในการด ารงชีวิตเพ่ือความจ าเป็น  
อย่างเช่นใชไ้วใ้นการท างานเป็นหลกั อีกนยัยะหน่ึงในเมืองไทย รถจกัรยานยนต์สามารถดูทิศทางของเศรษฐกิจ
ของประเทศได ้ถา้เราอยากรู้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทย เป็นอย่างไรเราสามารถถามร้านรถจกัรยานยนต์ได ้แต่ใน
ปัจจุบนัรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในหมวดหมู่  110 cc -  350  cc มีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีบริษทั เอ.พี ฮอนดา้ ประเทศไทย 
ไดเ้พ่ิมตลาดมาอีกเพ่ือจบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม คือ  รถสปอรต ์รถท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ ของเจา้ของรถ ซ่ึงตลาด
กลุ่มน้ีส าหรับดีลเลอร์ถือว่าเป็นตลาดรถจกัรยานยนต์ทางเลือกส าหรับผูรั้กในผลิตภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงถือว่า
เป็นการเพ่ิมฐานลูกคา้จาก ผูบ้ริโภคเอาไวใ้ชง้าน จนมาเป็นผูบ้ริโภค  น าเขา้มาเพ่ือใชเ้ป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ ผู ้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา 
โปรโมชัน่ ช่องทางการให้บริการ การจดัการเก่ียวกบัคนหรือพนกังาน กระบวนการ การให้บริการ  ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีลูกคา้ไดพ้บเจอ และกลยทุธ์ในการตดัสินใจ (AIDA)  ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงดึงดูด  ดา้นการสร้าง
ความน่าสนใจ ด้านการสร้างความต้องการ ด้านการตดัสินใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ และรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda และ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี กลยทุธ์ในการตดัสินใจ (AIDA) ท่ีมีผลต่อการรับรู้และตดัสินใจในการเลือกซ้ือ และรับบริการ
หลงัการขายของรถจกัรยานยนต์ Honda และช้ีชดัถึงกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทั เอ.พี Honda มีประสิทธิภาพ 
เห็นผล และสามารถน ามาต่อยอดได ้   
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และกลยทุธ์ในการตดัสินใจ (AIDA) 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) 

ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  
Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 
2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

(2) ดา้นราคา (Price) หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร้างรายได ้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากใน
การก าหนดราคา โดยการก าหนดราคาตอ้งมีความชดัเจนในดา้นวตัถุประสงค์ ไม่ตั้งราคาต ่าเกินไปหรือสูงเกินไป 
คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า   

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การ
ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการ
ท่ีต่างกนั 
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(3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง จ านวนของร้านคา้ โกดงั การกระจายสินคา้ โดยครอบคลุมไป
ถึงการน าเข้าสินค้าจากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง และการติดต่อส่ือสาร ดงันั้น
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการน าเสนอสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะต้อง
พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ(Channels) 

(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ยอดขาย และแนะน าสินคา้และบริการให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจต่อสินคา้ และบริการ นอกจากน้ียงัสามารถสร้างเครือข่าย และท าให้ลูกคา้
เกิดการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง โดยมี 4 วิธี ดงัน้ี 

การโฆษณา เป็นการเสนอขายสินคา้ หรือบริการผ่านส่ือต่างๆ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีผ่านส่ือ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังาน เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผูข้ายและลูกคา้ ซ่ึงการขายโดย
ใชพ้นกังานขายเป็นการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 

การส่งเสริมการขาย เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระท าการอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากการขาย
โดยใชพ้นกังาน การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

การประชาสัมพนัธ์ เป็นแผนงานการน าเสนออย่างต่อเน่ืองเพ่ือชกัจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือ
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์รตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างธุรกิจกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(5) ดา้นบุคคล (People) หมายถึง ส่วนขบัเคล่ือนส าคญัของงานบริการ เพราะ บุคลากรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วย
สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของยี่ห้อได ้ดงันั้นการวางแผนเก่ียวกบับุคลากรจึงเป็นส่ิงส าคญั ตั้งแต่การคดัเลือก ฝึกอบรม 
การสร้างแรงจูงใจ ค่านิยม และการสร้างวฒันธรรมขององคก์รต่อบุคลากร 

(6) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) หมายถึง ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีสัมผสั และจับต้องได้ของสินค้าและบริการ โดยจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพสามารถน าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแลศูนย์บริการให้สะอาด 
สะดวกสบายแก่ลูกคา้ ป้ายสญัลกัษณ์ชดัเจน สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีไดง่้าย 

(7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎี กลยุทธ์ในการตัดสินใจ (AIDA) 

 
ตวัแบบไอดา เป็นการแสดงล าดบัขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะผา่นกระบวนการเป็น

ขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (ดารา ทีปะปาล, 2546) 
(1) ความตั้งใจ (Attention: A) หมายถึง การท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจเกิดความพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ส าหรับการขายโดยพนงังานขาย ขั้นตอนน้ีจะเป็นส่ิงท่ีพนงังานจะตอ้งกระท าให้กบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และการ
ออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนน้ีข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะท่ีจะตอ้งเรียกร้องความ
ตั้งใจท่ีจะรับฟัง (Gain Attention) 
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(2) ความสนใจ (Interest: I) หมายถึง การเร้าใจผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั 
ซ่ึงอาจท าไดด้ว้ยการท าความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ และแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของบริษทั สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาความจ าเป็นและความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างไร การออกแบบข่าวสารท่ีให้เกิดผล
ดีและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนน้ีข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะท่ีจูงใจให้เกิดความสนใจในข่าวสาร (Hold Interest) 

(3) ความตอ้งการอยากได ้(Desire: D) การกระตุน้เร่งเร้าให้เกิดความสนใจมากข้ึน จนกลายเป็นความปรารถนา 
อยากไดผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นเจา้ของ หรืออยากใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และการออกแบบข่าวสารท่ีให้เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพในขั้นน้ีข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะกระตุน้ให้เกิดความปรารถนาอยากได ้(Arouse Desire) 

(4) การตดัสินใจซ้ือ (Action: A) เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผูบ้รโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอย่างแน่นอน และ
ส าหรับการออกแบบข่าวสารท่ีท าให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพในขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะเร่งเร้า
ให้เกิดการกระท า (Elicit Action) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยโดยสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค ์โดยค าถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์Honda  ซ่ึงเป็นค าถาม
ปลายปิด ซ่ึงสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านั้น มีจ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ และรุ่นรถจกัรยานยนต ์Honda ท่ีใช ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อสินคา้รถจกัรยานยนต ์Honda 
ส่วนท่ี 3 แบบประเมินด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ และรับบริการ

รถจกัรยานยนต ์Honda ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีก าหนดการเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัมากท่ีสุด ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  5 
  ระดบัมาก ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  4 
  ระดบัปานกลาง ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  3 
  ระดบันอ้ย ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  2 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  1 
การแปลคะแนนเฉล่ียโดยใชค้่าทางสถิติ คะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก าหนดช่วงของการวดั ดงัน้ี 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = ระดบัสูงสุด – ระดบัต ่าสุด 
                 จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
        5 
     = 0.8 
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โดยมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลใชวิ้ธีของ Likert Scale แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกนั แบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันั้น เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc มีดงัน้ี 
     คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
     4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
     3.41 - 4.20 มาก 
     2.60 - 3.40 ปานกลาง 
     1.81 - 2.60 นอ้ย 
     1.00 - 0.80 นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ และเขา้รับบริการ รถจกัรยานยนต ์Honda ไดแ้ก่ ดา้นสร้าง
แรงดึงดูด ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจ โดยมีก าหนดการเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัมากท่ีสุด ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  5 
  ระดบัมาก ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  4 
  ระดบัปานกลาง ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  3 
  ระดบันอ้ย ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  2 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด ให้ระดบัคะแนนเท่ากบั  1 

การแปลคะแนนเฉล่ียโดยใชค้่าทางสถิติ คะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก าหนดช่วงของการวดั ดงัน้ี 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = ระดบัสูงสุด – ระดบัต ่าสุด 
                 จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
        5 
     = 0.8 

โดยมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลใชวิ้ธีของ Likert Scale แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกนั แบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันั้น เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
และเขา้รับบริการ รถจกัรยานยนต ์Honda มีดงัน้ี 
     คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
     4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
     3.41 - 4.20 มาก 
     2.60 - 3.40 ปานกลาง 
     1.81 - 2.60 นอ้ย 
     1.00 - 0.80 นอ้ยท่ีสุด 

ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการสร้าง
แบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเดน็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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3. น าแบบสอบท่ีสร้างข้ึนมาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหา และเสนอแนะขอ้ปรับปรุง 
4. ท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามขอ้เสนอแนะให้ถูกตอ้ง  
5. เม่ือแบบทดสอบสมบูรณ์แบบแลว้ ท าการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ สาารถบนัทึกและสร้างไฟลข์อ้มูล
ได ้และมีการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆโดยจ าแนกขอ้มูลตามลกัษณะของค าถาม โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอา้งอิง 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการสรุปบรรยายซ่ึงการ
วิเคราะห์ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

ดา้นคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใช้
มาตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจ านวน
ตวัอยา่งจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ด้านระดบัความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่อตราสินค้า เป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่
สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนตวัอย่างจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น 
โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์การศึกษาขอ้มูลดงัน้ี 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ือง
ต่อไปน้ีการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงใชม้าตรวดั
อนัตรภาคกบัตวัแปรตามเช่น การตดัสินใจซ้ือ เพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อ
ตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ี
เป็นอิสระต่อกนั 

ด้านการตดัสินใจ เลือกซ้ือ ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ืองต่อไปน้ี การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคกบั
ตวัแปรตามเช่น การตอบสนองด้านแรงดึงดูด ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ ด้านการตดัสินใจ เพ่ือการ
ทดสอบปัจจัยหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป โดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพ่ือทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป  
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4. ผลการศึกษาและการอภปิาย 
 

 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลดงัน้ี ด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ืองต่อไปน้ีการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคกบัตวัแปรตามเช่น การตดัสินใจซ้ือ 
เพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ Independent 
Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

ด้านการตดัสินใจ เลือกซ้ือ ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ืองต่อไปน้ี การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคกบั
ตวัแปรตามเช่น ดา้นการตดัสินใจ เพ่ือการทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference  

Equal variances 
assumed 

0.020 0.888 1.048 398.000 0.295 0.082 0.079  

Equal variances 
not assumed 

    1.042 380.905 0.298 0.082 0.079  

 
จากตารางท่ี 1 แสดง ค่า F-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.888 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไว้

คือ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั ดงันั้นในการ
ทดสอบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda 
ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยมีเพศท่ีแตกต่างกนัจึงใชข้อ้มูลในส่วนของ Equal variances assumed 
ในการพิจารณา 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่า T-test ท่ีค านวณไดจ้ากทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig. เท่ากบั 0.298 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั
ในการทดสอบท่ีไดมี้การก าหนดไวคื้อ α = 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 
cc ในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ด้านอายุกับการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามอายุ 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.307 5.000 1.061 1.743 0.124 

Within Groups 239.943 394.000 0.609     

Total 245.250 399.000       

 
จากตารางท่ี 2 แสดง ค่า F-test ท่ีค านวณได้จาก 6 กลุ่มรายได้เฉล่ียมีค่า Sig. เท่ากับ 0.124 ซ่ึงมากกว่าระดบั

นยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุม่ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 
cc ในประเทศไทย เน่ืองจากทุกช่วงอายสุามารถซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda  

การศึกษาความสมัพนัธ์ดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ี
มีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.137 4 1.034 1.694 0.150 

Within Groups 241.113 395 0.610     

Total 245.250 399       

  
จากตารางท่ี 3 แสดงค่า F-test ท่ีค านวณไดจ้าก 5 กลุ่มระดบัการศึกษามีค่า Sig. เท่ากบั 0.150 ซ่ึงมากกว่าระดบั

นยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc 
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– 350 cc ในประเทศไทย  เ น่ืองจากทุกระดับการศึกษาสามารถซ้ือ และการรับบริการหลังการขายของ
รถจกัรยานยนต ์Honda  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามภูมิภาค 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.166 5 1.433 2.372 0.039 

Within Groups 238.084 394 0.604     

Total 245.250 399       

  
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นค่า F-test ท่ีค านวณไดจ้าก 6 กลุ่มภูมิภาคเฉล่ียมีค่า Sig. เท่ากบั 0.039 ซ่ึงน้อยกว่า

ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงปฎิเสธ H0 แสดงว่าระดบัภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 
cc – 350 cc ในประเทศไทย เน่ืองจากการแต่ละจงัหวดัจะมีการเขา้ถึง รถจกัรยานยนต์ Honda ท่ีแตกต่างกนั จึงท า
ให้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อรถจักรยานยนต์ Honda ใน
หมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ด้านอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0.530 4.000 0.133 0.214 0.931 

Within Groups 244.720 395.000 0.620     

Total 245.250 399.000       

 
จากตารางท่ี 5 ค่า F-test ท่ีค านวณไดจ้าก 5 กลุ่มภูมิภาคเฉล่ียมีค่า Sig. เท่ากบั 0.931 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั

ในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดบัอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ใน
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ประเทศไทย เน่ืองจากแต่ละอาชีพสามารถเขา้ถึงสินคา้รถจกัรยานยนต ์Honda ได ้จึงท าให้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ใน
ประเทศไทย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ด้านรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามรายได ้

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0.324 4.000 0.081 0.131 0.971 

Within Groups 244.926 395.000 0.620     

Total 245.250 399.000       

 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็น ค่า F-test ท่ีค านวณไดจ้าก 5 กลุ่มภูมิภาคเฉล่ียมีค่า Sig. เท่ากบั 0.971 ซ่ึงมากกว่า

ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 
cc – 350 cc ในประเทศไทย เน่ืองจากแต่ละระดบัรายไดส้ามารถ ซ้ือสินคา้รถจกัรยานยนต ์Honda ได ้จึงท าให้ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 
110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จ าแนกตามสถานภาพ 

ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 0.918 2.000 0.459 0.746 0.475 

Within Groups 244.332 397.000 0.615     

Total 245.250 399.000       
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จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็น ค่า F-test ท่ีค านวณไดจ้าก 3 กลุ่มสถานภาพเฉล่ียมีค่า Sig. เท่ากบั 0.475 ซ่ึงมากกว่า
ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 
cc – 350 cc ในประเทศไทย เน่ืองจากแต่ละสถานภาพสามารถ ซ้ือสินคร้ถจกัรยานยนต ์Honda ได ้จึงท าให้ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 
cc – 350 cc ในประเทศไทย 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ใน
ประเทศไทย 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จึงไดน้ าปัจจยัทั้ง 7 กลุ่มท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ปัจจยั มาวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) เพ่ือไปสู่การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ดว้ยกนัเอง และความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม เพ่ือพิสูจน์ว่าตวัแปรอิสระไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์
กนัเองอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไดผ้ลว่า ปัจจยัทั้ง 7 กลุ่มไม่มีปัจจยัใดสัมพนัธ์
กนัเองอยา่งมีนยัส าคญั  

ส าหรับการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Multiple Linear Regression เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัขา้งตน้ทั้ง 7 กลุ่มกบัการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ 
Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยทางผูวิ้จัยได้ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ครบถว้นทั้งหมด 400 ชุด และไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เพ่ือไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบ All Enter เปรียบเทียบกบัค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 8 แสดงตวัแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate  

1 0.830 0.690 0.684 0.441  

 
จากตารางท่ี 8 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.690 ซ่ึงหมายความว่า ตวัแปรทั้ง 7 

ปัจจยัสามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda 
ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย ไดร้้อยละ 69.0 ส่วนท่ีเหลือท่ีร้อยละ 65.7 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจยั
อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 9 แสดง ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตวัแบบ (ANOVA) 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 169.110 7.000 24.159 124.378 0.000 

Residual 76.140 392.000 0.194     

Total 245.250 399.000       
 

จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็น สมมติฐานเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ผลท่ีไดคื้อ 
H0 : ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 7 ปัจจยัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญั 
H1 : มีอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขาย

ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั 
การทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบตามตารางท่ี 4.22 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ซ่ึงค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัของการทดสอบท่ีไดก้ าหนดไว ้ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า มีอย่างน้อย 1 
ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขาย
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.329 0.067 0.292 4.920 0.000 
ปัจจยัดา้นราคา 0.127 0.073 0.117 1.729 0.085 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.062 0.079 0.058 0.790 0.430 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 0.101 0.066 0.093 1.536 0.125 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์เชิง
พหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ และการรับบริการหลงัการขาย 
ปัจจยักดา้นระบวนการการบริการ 

0.023 0.076 0.020 0.304 0.762 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 0.064 0.071 0.057 0.908 0.365 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.292 0.064 0.269 4.555 0.000 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
ทั้งหมด 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท าให้ตอบสมมติฐานต่างๆ ของงานวิจยัไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ และการรับบริการหลังการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย   

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงั
การขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญั 
โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต์ Honda ประกอบดว้ย 
ลกัษณะการออกแบบ รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม ของตวัรถจกัยานยนต์ Honda ดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทนัสมยั ความปลอดภยั และเคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราการเร่งท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่หนืด ท าให้มีอตัราการประหยดัน ้ ามนั
ท่ีสูง 

ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ 
Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.085 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั ผูบ้ริโภค
อาจมองเห็นว่า ราคามีความเหมาะสมกบัรูปลกัษณ์ เหมาะสมกบับริการหลงัการขาย ราคาขายคืน หรือแลกเปล่ียน 
มีราคาสูง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีความเหมาะสม ราคาคุ้มค่ามากกว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้ออ่ืนๆ ด้วย
รถจักรยานยนต์ Honda ค่อนข้างเป็นเจ้าใหญ่ในประเทศไทย และมีรุ่นรถท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความ
หลากหลายทางดา้นราคา เม่ือเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจึงมิไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda 

ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการ
หลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญั ผูบ้ริโภคอาจมองเห็นว่า ดว้ยศูนยบ์ริการ รถจกัรยานยนต์ Honda มีหลายสาขา กระจายอยู่ทุกพ้ืนท่ีทุก
ภูมิภาค และยงัอยู่ในท าเลท่ีเขา้ถึงสะดวกท าให้การเขา้รับบริการมีความรวดเร็วและเหมาสม ผูบ้ริโภคจึงมิไดน้ า
ปัจจยัดงักล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.125 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการ
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หลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกั รยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญั ผูบ้ริโภคอาจมองเห็นว่า การโฆษณาส่ือประชาสมัพนัธ์ รายการของแถม ส่วนลด การตรวจระยะฟรี และ
การจดักิจกรรมต่างๆของบริษทั Honda เป็นช่องทางท่ีหลายๆบริษทัมีอยูแ่ลว้ แต่ละบริษทัมีรูปแบบช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ผูบ้ริโภคจึงมิไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ และการ
รับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.762 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 ท่ีแสดงผลว่าปัจจัยด้านกระบวนการการบริการไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับ
บริการหลงัการขายของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 
อย่างมีนยัส าคญั ผูบ้ริโภคอาจมองเห็นว่า กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการดา้นความรวดเร็วในการสั่งจอง
รถจกัรยานยนต ์การช าระเงิน การตรงต่อเวลานดัหมาย การตรงต่อเวลาในการรับรถจกัรยานยนต ์ความรวดเร็วใน
ความช่วยเหลือ และบริการลูกคา้ เป็นกระบวนการท่ีหลายๆบริษทั มีอยู่แลว้ และไม่แตกต่างกนัมากนกั ผูบ้ริโภค
จึงมิไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต์ 
Honda 

ปัจจยัดา้นบุคลากร การบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.365 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ท่ีแสดงผลว่าจจยัดา้นบุคลากร ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขาย
ของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อรถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญั 
ผูบ้ริโภคอาจมองเห็นว่า พนกังานมีอธัยาศยัดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความเช่ียวชาญในการให้
ค าปรึกษาดา้นรถจกัรยานยนต ์มีความรู้ ความสามารถให้บริการอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
และเอาใจใส่ลูกคา้ในการบริการหลงัการขาย เป็นมาตรฐานเดียวกนัอยู่แลว้ในหลายๆบริษทั ผูบ้ริโภคจึงมิไดน้ า
ปัจจยัดงักล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 ท่ีแสดงผลว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงั
การขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต์ Honda ประกอบดว้ย 
ศูนยบ์ริการมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความน่าเช่ือถือ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ มี
ความทนัสมยั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการรอเขา้รับบริการอยา่งครบครัน 
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5. อภปิรายผลการศึกษา 
5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

 
5.1.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แบ่งออกเป็นเพศชาย และ เพศหญิง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 

53% แบ่งออกตามช่วงอายโุดยเร่ิมตั้งแต่ ต ่ากว่า 20 ปี ถึง 49 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-29ปี คิดเป็น 49.8% 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีกลุมผูบ้ริโภคมากท่ีสุดสูงถึง 46.8% ส่วนใหญมีอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็น 46.6% 
กลุ่มของรายได ้10,000 – 20,000 บาท รถจกัรยานยนตท่ี์ถูกใขม้ากท่ีสุดในกลุ่มผูบ้ริโภคคือ Wave คิดเป็น 47.5% 

5.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบั พฤติกรรมการรับรู้ และรู้จกั ของกลุ่มลูกคา้ต่อรถจกัรยานยนต ์Honda  
(1) การรับรู้และรู้จกั คนในครอบครัว หรือคนรู้จักของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น 

Wave เป็นจ านวน 185 คน คิดเป็น 18% รองลงมาคือ Scoopy I เป็นจ านวน 157 คน คิดเป็น 16% อนัดบัท่ี3 PCX เป็น
จ านวน 148 คน คิดเป็น 15% อนัดบัท่ี4 Click เป็นจ านวน 123 คน คิดเป็น 12% อนัดบัท่ี5 Forza เป็นจ านวน 81 คน 
คิดเป็น 8% Zoomer-x เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็น 8% และSuper cub เป็นจ านวน 75 คน คิดเป็น 8% อนัดบัท่ี6 ADV 
เป็นจ านวน 73 คน คิดเป็น 7% อนัดบั7 CBR เป็นจ านวน 59 คน คิดเป็น 6% และอ่ืนๆ เป็นจ านวน 20 คน คิดเป็น 2% 

(2) ความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda โดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกความทนทาน จ านวน 264 
คน คิดเป็น 19% รองลงคือ ความทนัสมยั 214 คน คิดเป็น 15% อนัดบัท่ี3 ความแขง็แรง 187 คน คิดเป็น 13% อนัดบั
ท่ี4 ความปลอดภยั 176 คน คิดเป็น 13% อนัดบัท่ี5 ความหรูหรา 155 คน คิดเป็น 11% ความเรียบง่าย 151 คน คิดเป็น 
11% และ อนัดบัท่ี6 ความทา้ทาย 90 คน คิดเป็น 6% ความจริงใจ 88 คน คิดเป็น 6% ความปราณีต 88 คน คิดเป็น 6%  

5.1.3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต ์Honda 
ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ของตวัแปรทั้งหมด 32 ตวั
แปร ท าให้ไดก้ลุ่มปัจจยั 7 ปัจจยัดว้ยกนั และเม่ือน ากลุ่มปัจจยัเหล่าน้ีมาท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) จึงพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ ท่ีมี
ต่อรถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย มีทั้งหมด 2 ปัจจัย โดยเรียงล าดบั ค่า
สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficients) จากมากไปหานอ้ย ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยั
ด้านลกัษณะทางกายภาพ แต่ในส่วนของปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด ปัจจยักดา้นระบวนการการบริการ และปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่มีผลต่อการซ้ือ และการรับบริการหลงัการ
ขายของกลุ่มลูกคา้ ท่ีมีต่อรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย ซ่ึงสามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมไดด้งัน้ี 

(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ และการรับบริการหลังการขายของกลุ่มลูกค้าท่ี มี ต่อ
รถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทยซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะการออกแบบ 
รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม ของตวัรถจกัยานยนต์ Honda ดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ความปลอดภยั 
และเคร่ืองยนต์ท่ีมีอ ัตราการเร่งท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่หนืด ท าให้มีอัตราการประหยดัน ้ ามันท่ีสูง เม่ือสินค้า
ประสิทธิภาพจึงท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดไ้ม่ยาก  

(2) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ
รถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย ศูนย์บริการมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และความน่าเช่ือถือ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ มีความทนัสมยั และเม่ือมีส่ิง
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อ านวยความสะดวกในการรอเขา้รับบริการอย่างครบครัน ก็จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มลูกคา้มาใชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
Honda ไดม้ากข้ึน 

(3) ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยวิธี 
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ใน
ประเทศไทย ดว้ยแต่ละจงัหวดัอาจมีความห่างไกล ท าให้การเขา้ถึงศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั และแต่ละภูมิภาคยงัมี
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่เหมือนกนัท าให้รูปแบบการเลือกซ้ือ รถจกัรยานยนต์ Honda จึงแตกต่างกนัไปดว้ย แต่
อยา่งไรก็ตามผลท่ีไดจ้ากการทดสอบยงัพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศ
ไทย 
 
5.2 สรุปข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือ และการรับบริการหลงัการขายของ

รถจักรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย และศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ รวมถึงพฤติกรรมการรับรู้ และรู้จกั รถจกัรยานยนต ์Honda ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถน าผลท่ีได้
จากการวิจยัไปใชใ้นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั
ในธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้ทางผูวิ้จยัจึงขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
และการรับบริการหลงัการขายของรถจกัรยานยนต ์Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย ดงัน้ี 

5.2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด ทางผูป้ระกอบการจึงควร
ให้ความส าคญัอย่างมาก ซ่ึงประกอบไปดว้ย ลกัษณะการออกแบบ รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม ระบบเทคโนโลยีท่ี
มีความทนัสมยั ความปลอดภยั เคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราการเร่งท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่หนืด และอตัราการประหยดัน ้ ามนัท่ี
สูง หากผูป้ระกอบการท าให้สินคา้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน โดยปรับรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะ
สามารถดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้ได ้

5.2.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มลูกคา้ท่ีทางผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญั เพราะลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ท่ีทางบริษทัจดัให้สามารถดึงดูดให้ผูม้าใชบ้ริการเลือกมาซ้ือ
สินคา้ของไดม้ากข้ึน ลกัษณะทางกายภาพต่าง  ๆซ่ึงประกอบดว้ย ศูนยบ์ริการมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความน่าเช่ือถือ 
อาจท าให้กลุ่มลูกคา้ไวใ้จ ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี การจดัวางตวัสินคา้ให้ดูสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และเม่ือมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการรอเขา้รับบริการอย่างครบครัน ก็จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มลูกคา้มาใชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
Honda ไดม้ากข้ึน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะทางเชิงบริหาร 

 
ฮอนด้าได้มีการจัดท าทริปรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ตลอด โดยท่ีไม่ได้สนใจรุ่นเก่า เพราะ ในอดีตเคยมีการ

จัดทริปคาราวานฮอนด้ารุ่น Scoopy I เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3.-5 ปี ในช่วงหลงัเกิดภาวะอ่ิมตวัของผูจ้ดัท า
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กิจกรรมเลยท าให้ฮอนดา้เน้นรถรุ่นใหม่ๆ มากข้ึน ผนวกกบั ในช่วงปี 2560 ให้หลงัทาง บริษทั เอ.พี ฮอนดา้ ไดเ้ขา้
มาสนบัสนุนค่ากิจกรรมต่างๆ ให้ทางดีลเลอร์ลดน้อยลง ท าให้ทางดีลเลอร์ให้ความส าคญัน้อยลง ราคาท่ีผนัผวน 
สาเหตุหลกัเกิดจากโควตารถจกัรยานยนต์ท่ีทาง บริษทั เอ.พี ฮอนดา้ จดัส่งให้ตาละดีลเลอร์ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ตลาด  ท าให้ดีลเลอร์ต้องดึงก าไรจากรถจกัรยานยนต์รุ่นท่ีขายดี และ ไปขาดทุนในรถจักรยานยต์ท่ีอยู่ในสต็อก 
ส่งผลให้ราคารถจกัรยานยนต์เกิดความผนัผวนมาก รุ่นใหม่ท่ีมาออกควรมีลกัษณะแตกต่างกนัมากกว่าน้ี โดยปรกติ 
รถจกัรยานยนตน์ะเน้นในเร่ืองของารเปล่ียนสี เปล่ียนลาย เพราะ ทาง บริษทั เอ.พี ฮอนดา้ คงเลง็เห็นว่ายงัเป็นรถท่ียงั
ขายได ้แต่รถรุ่นท่ีขายไม่ไดเ้ม่ือเกิดไลน์ผลิตก็ตอ้งน าออกก่อน ท าให้ในหลายๆปี สามารถออกรถจกัรยานยนต์รุ่น
ใหม่ไดเ้พียง 1 รุ่น 
 
5.4 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

ข้อจ ากัดทางการวิจัย เน่ืองจากการระบาดของ Covid-19 ทางผูจ้ ัดท าเลยไม่สามารถท าแบบสอบถาม แบบ
ออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงอาจท าให้ประชากรมีการกระจายตัวไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีการแจก
แบบสอบถามไปยงัผูท่ี้มีเครือข่ายออนไลน์เท่านั้น และระยะเวลาจดัเก็บขอ้มูลมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2563- มกราคม 2564 หากผูท่ี้จะน าขอ้มูลทางสถิติของงานวิจยัไปใชอ้า้งอิงควรมีความระมดัระวงัเน่ืองจากขอ้มูลท่ี
ได้จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ และการรับบริการหลังการขายของกลุ่มลูกค้าท่ี มี ต่อ
รถจกัรยานยนต์ Honda ในหมวดหมู่ 110 cc – 350 cc ในประเทศไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา และ
การเก็บขอ้มูลเป็นเพียงการแจกแบบสอบถามเท่านั้น หากตอ้งการทราบรายละเอียดเชิงลึกอาจตอ้งมีการสัมภาษณ์ 
สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรศสาตร์ มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด(7P) และ แนวคิดทฤษฏีการ
ตดัสินใจ หากน าส่ิงเหล่าน้ีมาประยกุตก์็จะสามารถ น ามาพฒันาธุรกิจ และ ประเมิณสภาพตลาดท่ีสอดคลอ้งกบั กลุ่ม
ผูบ้ริโภคส่ิงน้ีจะส่งผลมาถึงดีลเลอร์ในการไม่ตอ้งแบกรับโควตา้อย่างไร้เป้าหมาย 
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เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าขนมปังกรอบของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Related Factors which influenced satisfaction of purchasing biscuits of the 
population in Bangkok 

 

วิไลลักษณ์ ศรีวารี1 
  Wilailuck Sriwaree 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าขนมปังกรอบของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดท้  าการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) ว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ขนมปัง
กรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยมีการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
โดยการเก็บแบบสอบถามแบบออฟไลน์ และเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทาง
สถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยก าหนดตวัแปรตน้ ท่ีใชใ้นการตั้งสมมติฐานคือ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) และ
มีความพึงพอใจเป็นตวัแปรตาม 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 11 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นราคา 2)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการซ้ือขนมปัง
กรอบ 6) สาเหตุท่ีในการรับประทานขนมปังกรอบ 7) พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ 8) ช่วงเวลาในการ
รับประทานขนมปังกรอบ 9) สถานท่ีในการซ้ือขนมปังกรอบ 10) ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ 11) ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา ซ่ึงจากผลการวิจยัผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจสามารถน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์ไดต้รง
จุด และ มีประสิทธิภาพ  
 
ค ำส ำคัญ: ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์, ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps), พฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H 
 

Abstract 
This research studies for related factors which influenced satisfaction of purchasing biscuits of the population  in 
Bangkok including independent factors Demographic characteristics, Marketing Mix (4Ps), Consumer behavioral 
(6Ws 1H) The impact of biscuit purchase satisfaction in Bangkok metropolitan area by collecting questionnaire 
toward sampling group amount 400 persons to offline and online channels then analyze statistic data on research 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: bonitar.ws@gmail.com  
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objectives by statistical package, On the basis of hypothesis, protein is defined as medical factor and marketing 
mix factor, namely (4Ps). Consumer behavior factors: (6Ws 1H) 
The studied results found the factors which influential satisfaction of purchasing biscuits of the population  in 
Bangkok. At the level of 0.05, there were 11 factors as follows: 1) Price factor 2) Distribution channel factor 3) 
Product factor 4) Marketing promotion factor 5) Physical factors affecting biscuits 6) Reasons for eating biscuits 
7) Selection behavior Buy biscuits 8) Biscuits eating time 9) Where to buy biscuits 10) Age demographic 
characteristics 11) Educational demographics From the results of the research, entrepreneurs and interested people 
can develop products directly and efficiently 
 
Keywords: Demographic characteristics, Marketing Mix (4Ps), Consumer behavioral (6Ws 1H)  
 

1. บทน า 
 
ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัในตลาดการคา้ระหว่างประเทศวา่ ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีส่งออกขนมขบเค้ียวจาก

แป้งขา้ว เป็นอนัดบั 1 ของโลก ใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณการส่งออก กว่า 1.3 หม่ืนตนั มูลค่า 41 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ขยายตวัถึงร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงอาเซียนเป็นตลาดการส่งออกหลกั โดย
สินคา้ท่ีเป็น ขนมขบเค้ียวจากแป้งขา้ว อาทิ เช่น ขนมปังกรอบ และ บิสกิต ถือเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปส าคญัของ
ประเทศไทยท่ี เน่ืองจากน าขา้วมาพฒันาต่อยอดและสอดแทรกนวตักรรม จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ได ้ท าให้
ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกขนมขบเค้ียวจากแป้งขา้วเป็นอนัดบั 1 ของโลก และประเทศเยอรมนี สวีเดน 
ตามล าดบั โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกขนมขบเค้ียวจากแป้งขา้วกว่า 4.2 หม่ืนตนั มูลค่า 129 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และยงัมีแนวโน้มขยายการส่งออกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคหันมาสนใจสินคา้ท่ีท าจากวตัถุดิบธรรมชาติ
มากข้ึน โดยประเทศไทยไดมี้ความตกลงการคา้เสรีดว้ยเป็นตลาดส่งออกส าคญั โดยเฉพาะ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
มีมูลค่าส่งออกถึง 13 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 8 โดยมีประเทศฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว เป็นตลาดส่งออก
หลกั รองลงมาเป็น ประเทศออสเตรเลีย มูลค่าส่งออก 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 24 ล าดบัต่อไปเป็น
ญ่ีปุ่ น มูลค่าส่งออก 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 29 และประเทศนิวซีแลนด์ มูลค่าส่งออก 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 103 ทั้งน้ี นบัตั้งแต่ความตกลงการคา้เสรี (เอฟทีเอ) แต่ละฉบบัมีผลใชบ้งัคบั ท าให้การ
ส่งออกขนมขบเค้ียวจากแป้งขา้วไปยงัประเทศคู่คา้ เอฟทีเอ ในปี 2562 เป็นท่ีเติบโตอยา่งน่าพึงพอใจ กลุ่มประเทศ
อาเซียน ขยายตวัถึงร้อยละ 2,727 ประเทศจีนขยายตวัร้อยละ 1,633 ประเทศออสเตรเลีย ขยายตวัร้อยละ 124 
ประเทศนิวซีแลนด ์ขยายตวัร้อยละ 332 และประเทศเกาหลีใต ้ขยายตวัร้อยละ 80 โดยเอฟทีเอส่งผลให้สินคา้ขนม
ขบเค้ียวจากแป้งขา้วของประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคา เพราะไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ ซ่ึงประเทศคู่เอฟทีเอ
ของประเทศไทย 17 ประเทศ ไดแ้ก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ฮ่องกง ชิลี 
และเปรู ไม่เก็บภาษีน าเขา้จากประเทศไทยแลว้ เหลือเพียงประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีคงภาษีน าเขา้ร้อยละ 0.6 และจะลดเหลือ 
0 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ขนมขบเค้ียวจากแป้งขา้วของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับจากตลาดต่างประเทศ ทั้งใน
ดา้นคุณภาพและรสชาติ ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักบัคุณภาพมาตรฐานดา้นสุขอนามยัมากข้ึน รวมถึง
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งรสชาติและบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม แข็งแรง และพกพาสะดวก รวมทั้ง

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ติดตามแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิ คุณค่าทางโภชนาการ ลดปริมาณไขมนั โซเดียม และน ้าตาล และ
ควรใชเ้ทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ซ่ึงจะท าให้สินคา้ของประเทศไทยโดดเด่นเป็นท่ียอมรับมากข้ึน และครองใจ
ผูบ้ริโภคในระยะยาว 
 

 
 

รูปที ่1 กราฟแสดการเติบโตของตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทย 
ท่ีมา: (บริษทัมาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั ผูน้ าส่ือทางการตลาด Marketeeronline, 2562) 
 

จากกราฟแสดงการเติบโตของตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทยจะเห็นไดว้่าตลาดขนมขบเค้ียว ในประเทศ
ไทย ก็มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยช่วง 2 ปีท่ีผ่านมามีการเติบโตเฉล่ีย 2,000 ลา้นบาท ต่อปี และในช่วง
ระหว่างปี 2561 จนถึงปี 2562 มีการเติบโต 764 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2% ถึงแมต้ลาดจะมีการเติบโตไม่มากนกั แต่
ก็เช่ือว่าตลาดน้ียงัมีการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส าหรับการเติบโตของตลาดขนมขบเค้ียว ในตลอดหลายปีท่ีผา่นมา 
คนไทยมองขนมขบเค้ียวเป็นขนมท่ีสามารถรับประทานได้ตลอดเวลา สามารถสร้างความเพลิดเพลินในการ
รับประทาน และเป็นหน่ึงในของรับประทานเล่นในงานปาร์ต้ีต่างๆ จากความง่ายในการซ้ือหาและสามารถเก็บไว้
ไดน้าน ตลาดขนมขบเค้ียวเป็นตลาดท่ีผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนแบรนด์และเปล่ียนเซกเมนต์ไดง่้าย ถา้ไม่สามารถ
หาซ้ือแบรนด์หรือไซส์ท่ีตอ้งการได ้ท าให้มีการแข่งขนัในเร่ืองของช่องทางจัดจ าหน่าย และขนาดของหีบห่อ 
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือขนมขบเค้ียวจากขนาดซองและราคามากกว่าปริมาณของขนมขบเค้ียวท่ีบรรจุอยูใ่นซอง และนิยม
ซ้ือซองใหญ่เน่ืองจากมองว่าคุม้ค่ากว่า จากสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจสินคา้ขนมปังกรอบ มีตลาดของธุรกิจท่ีใหญ่
มาก มีคู่แข่งมากมายในทอ้งตลาด อีกทั้งตลาดเติบโตไวมากจึงท าให้เป็นท่ีมาของการศึกษา ถือว่าธุรกิจขนมปัง
กรอบ ขนมขบเค้ียวในไทย ยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กและยงัเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพอีกดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการ
จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปพฒันากลยทุธ์ สร้างจุดแขง็ เพ่ือสร้างการ
มีขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

1.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินค้าขนมปัง
กรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.2. สมมตฐิานในการวจิยั H1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร H2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร H3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3. ประโยชน์ของผลงานวิจัย 1. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูลเพ่ือให้ผูป้ระกอบการทราบถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานขนมปังกรอบท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและน าขอ้มูลจากงานวิจยัไปพฒันากล
ยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินงานให้แตกต่างจากคู่แข่งตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคของ
กลุ่มเป้าหมายได ้2. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูลเพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาสินคา้ และสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 3. งานวิจยัน้ีน าเสนอขอ้มูลเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจ สามารถน าผลวิจยัน้ีไปปรับปรุง
ผลิตภณัฑห์รือเป็นแนวทางในการน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษาต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
2.1.1. แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538 หน้า41-42) กล่าวว่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (Demography) จะมี

องคป์ระกอบดงัน้ี เพศ อาย ุสถานภาพทางสงัคม ขนาดและจ านวนสมาชิกของ    แต่ละครอบครัว ระดบัการศึกษา
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์สามารถ      วดัประชากรเป็นสถิติจะช่วยให้ก าหนดกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายได ้โดยมีปัจจยัดา้นประชากร ดงัน้ี 

1.เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีสามารถความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคลได ้โดยปกติทัว่ไปเราจะ แยกเพศ 
เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ เพศหญิง (Female) และเพศชาย (Male) เพศท่ีแตกต่างกนัจะส่งผล ต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมาก เช่น สตรีท่ีท างานหาเล้ียงตนเองไดมี้รายไดเ้ป็นของตนเอง มกัจะ
เป็นโสดมากข้ึน มีเวลาดูแลตนเองมากข้ึน ออกก าลงักายมากข้ึน   

2.อายุ (Age) ผลิตภณัฑ์หรือการบริการในแต่ละประเภทจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ ละกลุ่ม
ตามระดบัช่วงอายุแตกต่างกนัไป ความตอ้งการมกัจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอาย ุรสนิยมท่ีมี ต่อ อาหาร เส้ือผา้ 
เฟอร์นิเจอร์และการพกัผอ่นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัอาย ุ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือ
การบริการท่ีแตกต่างกนัไป  

3.ระดบัการศึกษา (Education) เป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อ ทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการ ตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนัไปของผูบ้ริโภค เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ สามารถตีใจความของขอ้มูล
ไดดี้กว่า  

4.รายได ้(Income) เป็นตวัก าหนดในการซ้ือผลิตภณัฑห์รือการบริการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดสู้ง
มกัจะมีก าลงัซ้ือสูงกว่าผูท่ี้มีรายได้น้อยกว่า โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกันมกัจะมี พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือการบริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2263 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

2.1.2. แนวคดิทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด 
(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543 หน้า 29) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบ

หรือปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินงานทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถ ท าการควบคุมได ้โดย
พ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps 

(เสรี วงษ์มณฑา, 2542 หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ี
กิจการมีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่พวกเขาได้ ทั้งน้ีราคาของสินค้าและ/หรือบริการอยู่ในระดบัท่ี ผูบ้ริโภคยอมรับได้และยินยอมท่ีจะจ่าย 
(Willing to pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความ
พยายามจูงใจเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสนใจ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอยา่งถูกตอ้ง 

 

2.1.3. ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค   
(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540) กระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูภ่ายในใจอยู่แลว้นั้นส่งผลให้เกิดการ กระท าของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีซ่ึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงและมีความเก่ียวขอ้งกบัการเลือกหา ผลิตภณัฑ์และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือ
การใชบ้ริการ 

(แองเจ้ิลคอลเลต และ แบลคเวลล,์ 1968) การกระท าซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้นมี ความเช่ือมโยงโดยตรงกบักา
รท าให้ไดม้าและการใชข้องสินคา้และบริการ รวมถึงกระบวนการ  ตดัสินใจท่ีเคยมีอยูก่่อนแลว้นั้น มีผลต่อการก 
าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว 

 

2.1.4. ทฤษฎด้ีานความพงึพอใจ 
(นภารัตน์ เสือจงพรู, 2544 หนา้15) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นไดท้ั้งความรู้สึกทางบวก และ ความรู้สึกทาง

ลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน โดยความพึง พอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึก
ทางบวกมากกว่าทางลบ และความพึงพอใจ ยงัเป็นความรู้สึกภายในท่ี แต่ละบุคคลจะเปรียบเทียบระหว่าง 
เหตุการณ์จริงกบัความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็น ท่ี คาดหวงัไว ้หรือท่ีรู้สึกว่าตนเองสมควรจะไดรั้บ 
โดยผลท่ีไดน้ั้น จะเป็นความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ก็ถือว่าเป็นการตดัสินของแต่ละบุคคล 

(Oliver, 1999) ความพึงพอใจเป็นสภาวการณ์แสดงออก ถึงความรู้สึกในทางบวกเกิดข้ึนจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีได้รับบริการท่ีตรงกบั ส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงัหรือดีเกินกว่าความคาดหวงัของลูกคา้  
ในขณะท่ีความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) คือ สภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ การไดรั้บบริการท่ีต ่ากว่าความคาดหวงั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย การศึกษางานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด (4Ps) และ
ปัจจยัพฤติกรรผูบ้ริโภค (6W1H) ท่ีมีอิทธิพลต่อประชากรท่ีซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร คือ
ประชากรท่ีซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ21-60 ปี 
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3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาด
ตวัอยา่งของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี +/- 5% สามารถค านวณไดด้งัน้ี  n = 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน E = ความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณสดัส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับได ้เม่ือน าไปแทนค่าในสูตร โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาหนดคือ 
95% ดงันั้น ค่า Z = 1.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับไดคื้อ 5% 
ดงันั้น ค่า E = 0.05 จากผลการค านวณ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง (n) = 384.16 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั และเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่ม
คนท่ีซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดจ้ดัท าแบบสอบถาม 2 
แบบคือ 1. แจกแบบสอบถามจ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีโดยเขตท่ีเลือก มาจากกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีประชากร
หนาแน่น แบ่งโซนในการแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มเลือก 5 โซนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และสุ่มเลือกโซน
ละ 1 เขต ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง สุ่มเลือกไดเ้ขตห้วยขวาง กลุ่มกรุงเทพใต ้สุ่มเลือกไดเ้ขตปทุมวนั กลุ่มกรุงเทพ
เหนือ สุ่มเลือกไดเ้ขตดอนเมือง กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สุ่มเลือกไดเ้ขตบึงกุ่ม กลุ่มกรุงเทพตะวนัตก สุ่มเลือกได้
เขตแสมด า 2. ช่องทางสงัคมออนไลน์ Facebook และ Line ให้กบัประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ
และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการอา้งอิงต่อเน่ืองจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงให้ไดค้รอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร (Snowball Sampling Technique) โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือน 
ธนัวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีผลต่ออิทธิพลความพึงพอใจใน
การซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค(6Ws1H) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การซ้ือสินค้าขนมปังกรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามแบบแบ่งเขตพ้ืนท่ีเป็น 5 เขต และ แบบออนไลน์ ได้ทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี การวิเคราะห์ Independent Sample 
T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปร
ดงักล่าวว่าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวว่าปฏิเสธ 
หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ 
Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.5 เพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.3 การศึกษาระดบัปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 34.8 ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  คิดเป็นร้อยละ33.3 มีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28.3 และความถ่ีในการรับประทานขนมปัง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.3 

4.2. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการซ้ือสินค้าขนมปังกรอบของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานยอ่ยท่ี1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่กต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.538 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี
ก าหนดไว ้α = 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมุติฐานยอ่ยท่ี1 1 สรุปไดว้่าเพศแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของ
ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าความ
แตกต่างทางดา้นเพศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ียอ่ย 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.008 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคัญ
ก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานยอ่ยท่ี2 ซ่ึงแสดงว่า อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ
ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า
ความแตกต่างทางดา้นอาย ุ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ีย่อย 3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของ
ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test ไดค่้า sig. เท่ากบั 0.094 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้α= 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมุติฐานย่อยท่ี3 แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการซ้ือ
สินค้าขนมปังกรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) 
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าความแตกต่างทางดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบ
เกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยท่ี 4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ
ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
ระดบันัยสาคญัท่ี α = 0.05 ในการทดสอบ จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานย่อยท่ี4 ซ่ึงแสดงว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าความแตกต่างทางดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ีย่อยท่ี 5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการซ้ือสินค้าขนมปังกรอบของ
ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.871 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้α= 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมุติฐานย่อยท่ี5 ซ่ึงแสดงว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการซ้ือ
สินค้าขนมปังกรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) 
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ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าความแตกต่างทางดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี 
ร้านเอพริล เบเกอร่ี ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยท่ี 6 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปัง
กรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากผลการวิจัยค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.918 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้α= 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมุติฐานย่อยท่ี6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา 
คงสุวรรณ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่าความแตกต่างทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริโภค ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 7 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นความถ่ีในการรับประทานขนมปังกรอบ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 
0.025 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานยอ่ยท่ี 7 ได ้ซ่ึงแสดงว่าความถ่ีใน
การรับประทานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.3. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการซ้ือสินค้าขนมปังกรอบ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานยอ่ยท่ี 8  จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. 0.000 025 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้คือ α = 
0.05 จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานท่ี2 ได ้แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงตวัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาค่า Sig. สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการซ้ือสินคา้
ขนมปังกรอบ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจยัท่ีมีค่า Sig. 
นอ้ยกว่า 0.05) มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหาน้อย 
คือ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริชา กรพุฒินนัท ์(255) ท าการศึกษาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนท่ีอาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานคร พบว่าดลุ่มตวัอยา่ง ให้ความส าคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมา ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด 
และ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ตามล าดบั มีความส าคญัอยูใ่น ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56      

4.4. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 9  จากผลการวิจยัค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้คือ α = 
0.05 จึงสามารถยอมรับสมมุติฐานท่ี3 ได ้แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงตวัส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการซ้ือ
สินคา้ขนมปังกรอบ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-Test ของปัจจยัท่ีมีค่า 
Sig. นอ้ยกว่า 0.05) มีทั้งหมด 5 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่า สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหา
นอ้ย คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการซ้ือขนมปังกรอบ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบ 
ปัจจยัดา้นสาเหตุท่ีในการรับประทานขนมปังกรอบ ปัจจยัดา้นช่วงเวลาในการรับประทานขนมปังกรอบ และ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีซ้ือขนมปังกรอบตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา จิตรโรจนรักษ ์ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้ร้านศรีฟ้าเบเกอร่ีจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง
มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ร้านศรีฟ้าเบเกอร่ี จงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นระดบัมาก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ขนมปังกรอบของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการท า

การวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในเชิงบริหารจดัการให้ผูป้ระกอบการ สามารถน าขอ้มูลงานวิจยัไปใชใ้นการประเมิน
ตลาดโดยรวม เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการผละพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และน าไปปรับใชก้บัธุรกิจตนเองได ้ เพ่ือ
การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้หรือรูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้ดีข้ึน 
เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้กบัสินคา้ รวมไปถึงสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 

5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
 
เน่ืองจากว่าช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิท-19 จึงท าให้ค่อนขา้งล าบากต่อการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล จึงแบ่งการเก็บแบบสอบถามออกเป็นเป็น ช่องทางออฟไลน์ 200 ชุด โดยผูท้  าแบบสอบถามมี
การลงพ้ืนท่ีเองใน 5 โซนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ 1.เขตห้วยขวาง 2.เขตปทุมวนั 3.เขตดอนเมือง 4.เขตบึง
กุ่ม 5.เขตแสมด า ซ่ึงการลงพ้ืนท่ีจริงค่อนขา้งล าบางผูต้อบแบบสอบถามอาจจะไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควร
เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิท-19 ในส่วนช่องทางสังคมออนไลน์ Facebook และ Line พยามเลือกแจก
แบบสอบถามให้กบัประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือสินค้าขนมปังกรอบและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีหากช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงเวลาปกติท่ีไม่มีสถานการณ์โควิท-19 การไดล้งพ้ืนท่ีเก็บ
แบบสอบถามแบบออฟไลน์ทั้งหมด เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าในการท างานวิจยั 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิและอทิธิพลของวกิฤตโรคระบาด COVID – 19  
ที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐและเอกชน 

The Impact of Economics factors and Pandemic of COVID-19 
on Investment value in Government and Corporate Bonds 

 

วิชุดา เศรษฐการพิทกัษ์1 และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ2 
Wichuda Setakarnpitak and Eakapat Manitkajornkit  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของวิกฤตโรคระบาด COVID 
– 19 ท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาสถานการณ์กลงัเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID – 
19 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางให้แก่นิติบุคคลท่ีสนใจสามารถน าผลการศึกษามาประกอบการตดัสินใจและวิเคราะห์ช่องทางในการ
ระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้หน่วยงานและนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไป
ใชป้ระโยชน์ทางวิชาการในการวางแผนการบริหารเงินลงทุน โดยท าการศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 
2556 ถึงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 เก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 94 เดือน และจากผลการศึกษาพบว่า
มูลค่าการกู้ยืมคงคา้งภาครัฐ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่า
การลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ เน่ืองจากในสถานการณ์ท่ีตลาดเงินมีความไม่แน่นอน การระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี
ภาครัฐภายใตส้ถานการณ์ท่ี ธปท. ไดมี้การติดตามตลาดการเงินอย่างใกลชิ้ดดว้ยการออกตราสารหน้ีภาครัฐยงัจึงเป็นท่ีนิยม 
ประกอบกบัการออกตราสารหน้ีภาครัฐท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่าการระดมทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น  ๆและยงัพบว่ามูลค่าการกูย้ืมคงค้าง
ภาคเอกชนเป็นปัจจัยเดียวท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และยงัพบว่ามูลค่าการกู้ยืมคงค้าง
ภาคเอกชนเป็นปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 ไม่ส่งผล
ต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนเลย แสดงให้เห็นว่าถึงแมว้่าปริมาณการออกตราสารหน้ีภาคเอกชนจะลดลง แต่
บริษทัเอกชนยงัคงมีความตอ้งการระดมทุนผ่านการออกตราสารหน้ีระยะสั้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสภาพคล่องและน าเงิน
ไปใชใ้นการลงทุนขยายกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
ค ำส ำคัญ : มลูค่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี,้วิกฤตโรคระบำด COVID – 19, ตรำสำรหนี ้
 

Abstract 
The research aimed to understand the relationship between The Impact of Economics factors and Pandemic of COVID-19  
on Investment value in Government and Corporate Bonds. In addition, this study can be a guidance for entities as well as retail 
investors to analyze and make a decision on investments in the debt markets. The studying period was from January 2013 to 
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December 2020. The researchers had collected the monthly data which equivalent to 94 months. The results showed that during 
the data collection, it appears that the accrued loan value of Government sector, Manufacturing Industry Index and COVID-19 
Pandemic are the 3 main factors which caused an impact on value investment of Government Bond. As there is an uncertainty in 
financial market, the investment in government bond which was closely monitored by the Bank of Thailand (“BOT”) became 
more popular. At the same time, the issuance of government bond had lower cost than other type of investment. The debt 
outstanding in private sector is the only factor that affected investment value of corporate bonds. The aforementioned pandemic 
did not affect the investment in corporate bonds. This showed that eventually the volume of the issuance of debentures are 
potentially to reduce, the private companies still wanted to fund through the issuance of short-term Corporate Bond continually, 
in order to increase their liquidity as well as to use for the business expansion and working capital. 
 
Keywords: Bond investment value, COVID-19, Government and Corporate Bonds 
 

1. บทน า 
 
 การลงทุนในตลาดตราสารหน้ีทั้งในรูปแบบภาครัฐและเอกชนเร่ิมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากข้ึนจากปัญหาความ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงของประเทศไทยในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เม่ือปี พ.ศ. 2540 ท่ีส่งผลให้อตัรา
การเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2541 ลดลงอยท่ีู ร้อยละ 1.40 และร้อยละ 10.50 ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่อระบบสถาบนัการเงินท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผูท่ี้มีเงินออมในรูปแบบเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์
เร่ิมขาดความเช่ือมัน่จากท่ีประชาชนเคยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกลบัไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีต ่าลงเร่ือย  ๆจึง
เป็นสาเหตุท่ีท าให้การลงทุนในตราสารหน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเข้ามามีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากได้รับ
อตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนและคงท่ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนดสามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ทั้งน้ีจาก
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
สะทอ้นให้เห็นถึงความเปราะบางทางโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทยในหลายมิติจากการขาดการกระจายตวั
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมา การพ่ึงพาการเติบโตจากภายนอก อนัไดแ้ก่ ภาคการท่องเท่ียวและภาคการ
ส่งออก ขาดแรงขบัเคล่ือนจากภายใน เช่น การบริโภคและลงทุนภาคเอกชนท่ีแข็งแกร่งพอท่ีจะสร้างแรงขบัเคล่ือนทดแทน
กนัได ้เศรษฐกิจไทยจึงไดรั้บผลกระทบอย่างหนักเม่ือเจอกับวิกฤตท่ีท าให้การท่องเท่ียวหยุดชะงักและการค้าระหว่าง
ประเทศหดตวัลงอย่างรุนแรง อีกทั้งยงัสร้างปัญหาหน้ีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งหน้ีครัวเรือน หน้ีธุรกิจเอกชน และหน้ี
ภาครัฐ จากการหยดุชะงกัของกระแสเงินสดซ่ึงอาจท าให้ความสามารถในการรับผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
ธุรกิจในอนาคตลดลง ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีท่ีมีสูงข้ึน จนสร้างความเส่ียงต่อเสถียรภาพ
และการท าหนา้ท่ีของระบบการเงิน  

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชน และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล

ของวิกฤตโรคระบาดท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ี โดยศึกษาสถานการณ์หลงัเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 
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เพ่ือเขา้ใจความสัมพนัธ์ของอิทธิพลของโรคระบาดซ่ึงเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ี
ภาครัฐและเอกชน 

 
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
เพ่ือเขา้ใจความสัมพนัธ์ของอิทธิพลของโรคระบาดท่ีส่งผลต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสาร

หน้ีภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นิติบุคคลท่ีสนใจสามารถน าผลการศึกษามาประกอบการตดัสินใจและ
วิเคราะห์ช่องทางในการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีท่ีเหมาะสมในสภาวะการณ์ของโรคระบาด COVID – 19 และเพ่ือให้
หน่วยงานและนกัลงทุนรายย่อยท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ทางวิชาการในการวางแผนการบริหาร
เงินลงทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิการลงทุน 

 
การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะ

ชดเชยให้แก่ผูก้ ันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนั้นควรคุ้มค่ากบัอตัราเงินเฟ้อและคุ้มค่ากบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกับ
กระแสเงินสดรับในอนาคต (Reilly & Norton, 2003) โดยการน าเงินมาลงทุนตามท่ีกล่าวข้างต้นหมายถึงการท่ีบุคคลท่ีมี
รายไดจ้ะตอ้งกนัเงินส ารองส่วนหน่ึงไวใ้ชล้งทุนเพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีงอกเงยในอนาคต เช่น การน าเงินไปฝากประจ ากบั
ธนาคารพาณิชย ์การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล การซ้ือหุ้นสามญั ซ่ึงเป็นการลงทุนประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่าการลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และการลงทุนยงัหมายถึงการน าเงินออม หรือการกู้ยืมเงินเพ่ิมจ านวนหน่ึงซ้ือสินทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบัน
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคตเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นการชดเชยให้กบันกัลงทุนส าหรับระยะเวลาการลงทุน 
อตัราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (Bodie, Kane & Marcus, 2005) 
 

2.2 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ 
 
เคนส์ได้แบ่งจุดหมายในการถือเงินออกเป็น 3 จุดมุ่งหมาย ดังน้ี 2.2.1 ความต้องการถือเงินไว้เพ่ือใช้สอยใน

ชีวิตประจ าวนั (Transaction Demand for Money) เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัของทั้งครัวเรือนและธุรกิจทั้งรายรับและรายจ่าย
ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์ ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งถือเงินจ านวนหน่ึงไวเ้พ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั เม่ือ
ปัจจัยทางด้านสถาบนัและปัจจัยทางด้านเทคนิคถูกก าหนดมาให้ความต้องการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใช้สอยจะผนัแปรใน
ทิศทางเดียวกนักบัระดบัรายไดป้ระชาชาติ กล่าวคือถา้ระดบัรายไดป้ระชาชติยิ่งสูง ความตอ้งการถือเงินก็จะยิ่งสูงข้ึน 2.2.2 
ความตอ้งการถือเงินเพ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) เน่ืองจากความไม่แน่นอนของรายรับและ
รายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามทศันะของเคนส์ท่ีว่าความต้องการถือเงินของบุคคลเพ่ือเอาไว้ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดย
กะทนัหนั ดงันั้นความตอ้งการถือเงินเพ่ือส ารองไวย้ามฉุกเฉินจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัรายได้ของ
บุคคล 2.2.3 ความตอ้งการถือเงินเพ่ือเก็งก าไร (Speculative Demand for Money) กล่าวไวว้่าคนเรายงัมีความตอ้งการถือเงินไว้
เพ่ือเป็นเคร่ืองสะสมมูลค่าหรือสะสมทรัพยสิ์นดว้ย ซ่ึงในการวิเคราะห์เคนส์ไดพิ้จารณาสินทรัพยท์างการเงินเพียงชนิด
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เดียวก็คือพนัธบตัร ซ่ึงคนอาจเลือกถือพนัธบตัรแทนเงินในการเป็นเคร่ืองสะสมมูลค่า เพราะพนัธบตัรให้ผลตอบแทนแก่ผู ้
ถือในรูปแบบของอตัราดอกเบ้ีย ในขณะท่ีการถือสินทรัพยใ์นรูปของเงินจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนแต่อย่างใดเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีไม่แน่นอน 

 

2.3 ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของตราสารหนี้ 
 
Mishkin (2003) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานของตราสารหน้ีซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ เส้นอุป

สงค์ตราสารหน้ีเป็นเส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณความตอ้งการในการลงทุนหรือการซ้ือตราสารหน้ีและราคา 
และเส้นอุปทานตราสารหน้ีเป็นเส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณความตอ้งการในการออกตราสารหน้ีและราคา 
โดยเส้นอุปสงค์ทั้งสองเส้นดงักล่าวก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ทั้งน้ีในระบบเศรษฐกิจดุลยภาพของตลาดจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
ราคาท่ีผูซ้ื้อมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือเท่ากบัราคาท่ีผูข้ายตั้งใจจะขาย เช่นเดียวกบัในตลาดตราสารหน้ีท่ีดุลยภาพในตลาดจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือความต้องการลงทุนในตราสารหน้ีเท่ากบัความต้องการท่ีจะขายตราสารหน้ีซ่ึงอุปสงค์ตราสารหน้ีก็คือ
อุปทานเงินกู ้ในขณะท่ีอุปทานตราสารหน้ีก็คืออุปสงคเ์งินกู ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดจ้ากสมการดงัน้ี 

Qd  =  QS          หรือ          LS   =  Ld 
โดยก าหนดให้ Qd คือ อุปสงคต์ราสารหน้ี QS คืออุปทานตราสารหน้ี  Ld คือ อุปสงคเ์งินกู ้และ LS คือ อุปทานเงินกู ้ 
 

2.4 ทฤษฎี Fisher effect 
 
ส าหรับแนวคิดของทฤษฎีน้ีมีอยูว่่า หากผูกู้ค้าดว่าระดบัราคาสินคา้ในอนาคตจะเพ่ิมข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ 

ผูใ้ห้กู้จะคิดอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนเพ่ือเป็นการชดเชยมูลค่าของเงินในอนาคตท่ีจะลดลง ซ่ึงเรียกส่วนต่างน้ีว่า Premium for 
Inflation ในขณะเดียวกนัผูข้อกู้ก็จะยอมจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากค่าเงินท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตมีมูลค่าลดลง 
จากแนวคิดอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวสามารถสรุปไดต้ามสมการ ดงัน้ี 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน = อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง + อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหมาย 
โดยแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ เออร์วิง ฟิชเชอร์ (Irving Fisher) เสนอแนวคิดน้ีข้ึนเพ่ือให้อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อของสองประเทศ โดยมีหลกัการว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินในตลาดเงินของและประเทศ
นั้นจะประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีนกัลงทุนตอ้งการบวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีคากว่าจะเกิดข้ึนในตลาดเงินของ
ประเทศนั้น  ๆ(กญัญารัตน์ ไชยสงคราม, 2559) 

 

2.5 ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ 
 

กญัญารัตน์ ไชยสงคราม (2559) ไดศึ้กษาทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจโดยให้ความหมายไวว้่า เป็นการเพ่ิมหรือลดปริมาณ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดเป็นปกติในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่มีความแน่นอนในปริมาณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
กิจกรรม โดยสามารถแบ่งวฏัจกัรธุรกิจออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือรายไดป้ระชาชติก าลงั
ลดลงเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอย (Recession) เม่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือรายไดป้ระชาชติถึงจุดต ่าสุดเรียกว่า เศรษฐกิจ
ตกต ่า (Trough) ถา้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือรายไดป้ระชาชติก าลงัเพ่ิมเรียกว่าเศรษฐกิจขยายตวั (Expansion) และ
ถา้ระดบัรายไดป้ระชาชาติหรือปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงสุดเรียกว่าเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak)  
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชน พรทิพย ์ดีเป้า 

(2549) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ี ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการแบบถดถอย
พหุเชิงซ้อน (Multiply regression model) ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) เก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 รวมจ านวน 20 ไตรมาส จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีทดสอบดว้ยแบบจ าจองแลว้มีเพียงปัจจยัเดียว ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้แบบมี
ระยะเวลาท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ่ 5 แห่ง ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัโดยสามารถอธิบายไดว้่าเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ิมข้ึน ผูล้งทุนจะสนใจลงทุนในตราสาร
หน้ีเพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากผูล้งทุนสามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ป็นไป
ตามทฤษฎี Fisher effect ท่ีให้แนวคิดไว้ว่าหากอตัราดอกเบ้ียสูงจะท าให้อุปทานของเงินมากข้ึนด้วย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของญาณิน ถาวรศิลสุระกุล (2523) ท่ีว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมขั้นต ่า มูลค่าการลงทุนภาครัฐ และมูลค่าการกูย้ืมคงคา้งภาครัฐ โดยผูวิ้จยัมุ่งเนน้การศึกษาตลาดตราสารหน้ีและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 
พ.ศ. 2550 ทดสอบผลการศึกษาด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Multiply 
regression model) โดยผูวิ้จยัไดใ้ห้เหตุผลซ่ึงอา้งอิงผลการวิจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งของเฉลิมพงศ ์ล้ิมผาณิตนิรันดร (2542) และ
จิรวฒัน์ ลิขิตวรกุล (2548) ท่ีพบว่าในช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ธนาคารพาณิชยมี์การชะลอการปล่อยสินเช่ือท า
ให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดมูลค่าตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาคเอกชนแต่มีความสัมพนัธ์
ต่อการก าหนดมูลค่าตราสารหน้ีของภาครัฐบาล  

ทั้งน้ีจากงานวิจัยท่ีค้นพบได้มีผูศึ้กษาปัจจัยท่ีมีผลการต่อการลงทุนในตลาดตราสารหน้ี โดยทั้งสองงานวิจัยแยก
การศึกษาเป็นในตลาดตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชนพบว่า วิลาวณัย ์โกวิทวยากนณ์ (2555) ศึกษาการลงทุนพนัธบตัรใน
ตลาดตราสารหน้ี ดว้ยวิธีวิเคราะห์สมการแบบถดถอยพหุเชิงซ้อนดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares-OLS) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนพนัธบตัรในตลาดตราสารหน้ี
ภาครัฐ โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2553 รวมเป็น 20 ไตรมาส จากผลการศึกษา
พบว่าดชันีตลาดตราสารหน้ีและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนพนัธบตัรในตลาดตรา
สารหน้ีในทิศทางเดียวกัน โดยให้เหตุผลไว้ว่าเม่ือดชันีตลาดตราสารหน้ีเปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะท าให้การลงทุนใน
พนัธบตัรเปล่ียนแปลงไปดว้ยการเพ่ิมข้ึนของตลาดตราสารหน้ีจะแสดงถึงสภาพคล่องของตลาดตราสารหน้ี และเม่ืออตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ผูล้งทุนเขา้มาลงทุนในพนัธบตัรมากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการลงทุน 
ประกอบกบัผลการศึกษาของพีรพฒัน์ สมบูรณ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสาร
หน้ีประเภทหุ้นกู ้โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาสท่ี 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2551 รวมจ านวน 20 ไตรมาส 
ท าการทดสอบด้วยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiply regression model) พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการ
ลงทุนในตราสารหน้ีประเภทหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดได้ตามล าดับดังน้ี 1) อตัรา
แลกเปล่ียนตวัเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 2) อตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีประเภทหุ้นกู ้และ 3) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทานของตราสารหน้ีท่ีว่าเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตและอยูใ่นสภาวะของวงจรธุรกิจ
ในช่วงขยายตวัท าให้ความมัง่คัง่เพ่ิมข้ึนและส่งผลต่อความตอ้งการในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึนตาม ดงันั้นเม่ือระดบัความมัง่คัง่มี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จึงส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
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จากวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 ท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 สามารถน ามาอธิบายแนวคิดทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจตามมุมมองของ
ฉันธะ จันทะเสนา (2542) ท่ีได้สนับสนุนทฤษฎีวฏัจักรธุรกิจท่ีว่าระยะเศรษฐกิจถดถอยเป็นช่วงระยะเวลาท่ีรายได้
ประชาชาติหรือปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง เน่ืองจากประชาชนลดการอุปโภคบริโภคเน่ืองจากความจ ากดัหรือขาด
แคลนก าไรในกิจกรรมต่าง  ๆซ่ึงจากมาตรการของทางสาธารณสุข เร่ือง การเวน้ระยะห่างจากสังคม (Social distancing) ท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเท่ียวท่ีคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP ไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากการท่ีประเทศไทยมี
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยงดการเดินทางออกและเข้าประเทศไทย และการส่งออกท่ีหดตวัซ่ึงเป็นการ
ชะลอตวัลงรายไตรมาสท่ีแรงท่ีสุด เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้ไทยในต่างประเทศยงัคงอ่อนแออนัเป็นผลมาจากการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจโลก  

 

3. วธีิการศึกษา 

 
ผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลรูปแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 

ถึงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 เก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 94 เดือน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวั
แปรตาม 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และก าหนด
ก าหนดตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าการกู้ยืมคงค้างภาครัฐและเอกชน ดชันีตลาดตราสารหน้ี 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ Bond Yield curve อาย ุ10 ปี อตัราเงินเฟ้อ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และตวัแปรหุ่นวิกฤต
โรคระบาด COVID - 19 (Dummy) และท าการป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูลทางสถิติด้วยการทดสอบความคงท่ีของ
ข้อมูล (Unit Root Test) และทดสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Variance Inflation Factor (VIF) จากนั้นจึงรันสมการ 
Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมัน่ในเชิงสถิติของสมการเชิงซ้อน โดยพิจารณาจากค่าต่าง  ๆเช่น ค่า R Square 
(R2) Adjusted Coefficient of Determination (Adj. R2) และค่า Significant (Sig.) แล้วทดสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยค่า 
(Durbin Watson statistic : d) ทดสอบปัญหา Heteroscedasticity ดว้ยวิธีการทดสอบ Breush -Pagen-Godfrey Test พร้อมทั้งน า
ผลลพัธ์ท่ีไดม้าตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 
3.1 สมมติฐานการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 สมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อมูลค่าการลงทุนภาครัฐ 

ตวัแปรอิสระ ทิศทางความสัมพนัธ์ เคร่ืองหมาย 
มูลค่าการกูย้ืมคงคา้งภาครัฐ ทิศทางเดียวกนั + 
ดชันีตลาดตราสารหน้ี (Bond index) ทิศทางเดียวกนั + 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ทิศทางเดียวกนั + 
Bond Yield curve อาย ุ10 ปี ทิศทางเดียวกนั + 
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) ทิศทางตรงขา้ม - 
ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ทิศทางเดียวกนั + 
วิกฤตโรคระบาด COVID – 19 (Dummy) ทิศทางเดียวกนั + 
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ตารางที่ 2 สมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อมูลค่าการลงทุนภาคเอกชน 
ตวัแปรอิสระ ทิศทางความสัมพนัธ์ เคร่ืองหมาย 

มูลค่าการกูย้ืมคงคา้งภาคเอกชน ทิศทางตรงขา้ม - 
ดชันีตลาดตราสารหน้ี (Bond index) ทิศทางเดียวกนั + 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ทิศทางเดียวกนั + 
Bond Yield curve อาย ุ10 ปี ทิศทางเดียวกนั + 
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) ทิศทางตรงขา้ม - 
ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ทิศทางเดียวกนั + 
วิกฤตโรคระบาด COVID – 19 (Dummy) ทิศทางตรงขา้ม - 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1 ผลการทดสอบความคงที่ของข้อมูล (Unit Root Test) 

 
จากการทดสอบความคงท่ีของขอ้มูล (Unit Root Test) พบว่า ณ ระดบั Level ไดแ้ก่ มูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ 

(BON1) และมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน (BON2) สามารถปฏิเสธสมมติฐานไดท่ี้ระดบั Level แสดงว่าขอ้มูลมี
ความน่ิงแลว้ (Prob < 0.05) จึงสามารถน าขอ้มูลเขา้สู่สมการถดถอยเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่อไปได ้และพบว่า
ตวัแปรท่ีเหลือยงัมีความไม่น่ิงของขอ้มูลท่ีระดบั Level (Prob > 0.05) ดงันั้นจึงตอ้งน าตวัแปรท่ีเหลือไปทดสอบ  Unit Root 
Test ในระดบั First Difference ต่อไป เม่ือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้(Prob < 0.05) จึงสามารถน าขอ้มูลเขา้สู่สมการ
ถดถอยเพ่ือหาความสันพนัธ์ระหว่างตวัแปรได ้

 
4.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ Multicollinearity 

 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ Multicollinearity ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ

มูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชนจาก Correlation Matrix พบว่าค่า Correlation Matrix อยู่ระหว่าง -0.83 ถึง 
0.75 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรอิสระพบว่าไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดท่ีมีค่า VIF > 10 จึงสามารถสรุปไดว้่า
ตวัแปรอิสระนั้นไม่มีปัญหาการมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) 

 
4.3 ผลการทดสอบปัญหา Autocorrelation 

 
จากการการทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของค่าคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยสถิติทดสอบ Durbin-Watson พบว่าผล

การทดสอบตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐมีปัญหา Autocorrelation ท่ีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 
0.8285 หลงัจากแกปั้ญหา Autocorrelation ตวัแปรค่า Durbin-Watson จะไดเ้ท่ากบั 2.3182 และเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า Durbin-
Watson จากการเปิดตาราง ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 93 และตวัแปรอิสระ 6 (k=6 , n=93) ไดค้่า dL= 
2.482 และdU = 2.199 ผลท่ีไดจ้ะตกอยู่ในช่วงท่ีเขา้ใกล ้2 ซ่ึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 สรุปผลไดว้่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 
และจากการการทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของค่าคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสาร
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หน้ีภาคเอกชนพบว่ามีปัญหา Autocorrelation ท่ีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.5846 หลงัจากแก้ปัญหา Autocorrelation ค่า 
Durbin-Watson จะไดค้่าเท่ากบั 1.9668 ผลท่ีไดจ้ะตกอยู่ในช่วงท่ีไม่สามารถปฏิเสธ H0 จึงสามารถสรุปผลไดว้่าไม่มีปัญหา 
Autocorrelation เช่นกนั 

 
4.4 ผลการทดสอบปัญหา Heteroscedasticity 

 
จากผลการทดสอบปัญหา Heteroscedasticity ของตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐพบว่าค่าสถิติ 

Obs*R-squared มีค่าเท่ากบั 25.35300 และค่า Prob. มีค่ามากกว่าค่า Prob. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตกอยู่ในช่วงท่ีไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 และผลการทดสอบตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนพบว่าค่าสถิติ Obs*R-squared มีค่า
เท่ากบั 33.17430 และค่า Prob. มีค่ามากกว่าค่า Prob. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตกอยู่ในช่วงท่ีไม่สามารถปฏิเสธ H0 ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ 

ตวัแปรอิสระ Coefficient Sig.(Prob) 
มูลค่าการกูย้ืมคงคา้งภาครัฐ 0.2147 0.0076* 
ดชันีตลาดตราสารหน้ี (Bond Index) 6.5291 0.0960 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ -0.0629 0.4115 
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 1.1611 0.1237 
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) -0.0922 0.2070 
ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 0.9761 0.0028* 
วิกฤตโรคระบาด COVID – 19 1.1907 0.0276* 
R-squared 0.5669  
Adjusted R-squared 0.5256  
F-statistic 13.7459  
Prob(F-Statistic) 0.0000  
Durbin-Watson Stat. 2.3182  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
จากผลการศึกษาพบว่ามูลค่าการกู้ยืมคงคา้งภาครัฐ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ เน่ืองจากในสถานการณ์ท่ีตลาดเงินมีความไม่แน่นอน การระดม
ทุนในตลาดตราสารหน้ีภาครัฐภายใตส้ถานการณ์ท่ี ธปท. ไดมี้การติดตามตลาดการเงินอย่างใกลชิ้ดดว้ยการออกตราสารหน้ี
ภาครัฐจึงเป็นท่ีนิยม ประกอบกบัการออกตราสารหน้ีภาครัฐท่ีมีต้นทุนต ่ากว่าการระดมทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น  ๆเน่ืองจาก
หน้ีสินมีความเส่ียงของเงินทุนน้อยกว่าหุ้นทุน และจากการเปล่ียนแปลงของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีสะทอ้นการผลิต
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ภาคอุตสาหกรรมของไทยในแต่ละเดือนท่ีแปรผนัไปตามมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ จึงส่งผลให้ดชันีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐเช่นกนั ซ่ึงเม่ืออา้งอิงตามแนวคิดของ Mishkin จะ
พบว่าสภาวะของวงจรธุรกิจในช่วงขยายตวัจะท าให้ความมัง่คัง่เพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อความตอ้งการในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึน
ตามไปดว้ยเช่นกนั  

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน 

ตวัแปรอิสระ Coefficient Sig.(Prob) 
มูลค่าการกูย้ืมคงคา้งภาคเอกชน 0.8273 0.0000* 
ดชันีตลาดตราสารหน้ี (Bond Index) 5.9318 0.6523 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 0.0375 0.1035 
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 3.3903 0.2016 
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) -1.6995 0.4665 
ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 5.3143 0.6330 
วิกฤตโรคระบาด COVID – 19 -1.7606 0.0805 
R-squared 0.6234  
Adjusted R-squared 0.5876  
F-statistic 17.3857  
Prob(F-Statistic) 0.0000  
Durbin-Watson Stat. 1.9668  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
 
และยงัพบว่ามูลค่าการกู้ยืมคงคา้งภาคเอกชนเป็นปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าบริษทัเอกชนยงัคงมีความตอ้งการระดมทุนผ่านการออกตราสารหน้ีระยะสั้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสภาพ
คล่องรองรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 ไม่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหน้ี
ภาคเอกชนเลย เน่ืองจากการออกตราสารหน้ีภาครัฐวตัถุประสงคเ์พ่ือดูแลสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน และตรา
สารหน้ีภาครัฐย ังมีความน่าเช่ือถือมากกว่าตราสารหน้ีภาคเอกชน เน่ืองจากเป็นตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาล 
กระทรวงการคลงั หรือหน่วยงานภาครัฐ ในขณะท่ีตราสารหน้ีภาคเอกชนเป็นตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาคเอกชนท่ีตอ้งผ่าน
การควบคุมของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมทุนไปใช้
ในการด าเนินธุรกิจหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีในตลาดภาคเอกชนมีอยู่น้อย
รายเม่ือเทียบกบัตราสารหน้ีภาครัฐ ดงันั้นวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 จึงส่งผลกระทบไม่มากนกัต่อตลาดตราสารหน้ี
ภาคเอกชนประกอบกับอตัราดอกเบ้ียนโยบายปัจจุบันในตลาดตราสารหน้ีมีมูลค่าท่ีน้อย ท าให้จ านวนตราสารหน้ี
ภาคเอกชนออกใหม่มีจ านวนลดลง ซ่ึงหากลงทุนในตราสารหน้ีมีโอกาสท่ีจะเสียค่า Premium 

หากพิจารณาถึงดา้นกลยทุธ์การบริหารในแง่ของตราสารหน้ีภาคเอกชนนั้น นกัลงทุนจึงควรพิจารณาความเส่ียงในการ
ผิดนดัช าระหน้ีว่าอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้ป็นส าคญั ดงันั้นนกัลงทุนรายยอ่ยจึงควรมีการเรียนรู้ ติดตามข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง
การบริหารการเงินจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงินต่าง  ๆไดเ้ผยแพร่ความรู้ มาตรการ
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ช่วยเหลือต่าง  ๆท าให้เราไดท้ราบถึงมาตรการผ่อนปรนการช าระหน้ี และช่องทางต่าง  ๆเพ่ือช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็
ตามมาตรการช่วยเหลือท่ีสถาบนัการเงินประกาศเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต ่าของแต่ละแห่งเท่านั้น ทั้งน้ีจากช่วง
วิกฤตท่ีผา่นมานกัลงทุนรายย่อยจึงควรค านึงถึงการกระจายการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนเพ่ือกระจายความเส่ียงซ่ึง
เป็นความรู้ด้านการวางแผนการเงินขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นตราสารท่ีไม่มี
หลกัประกนัจึงท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงซ่ึงมาพร้อมกับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผิดนดัช าระหน้ีไดเ้ช่นกัน ส าหรับ
แนวทางการด้านกลยุทธ์การบริหารของนิติบุคคลนั้น ด้วยลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีซ่ึงมีก าหนดเวลาไถ่ถอนท่ี
แน่นอน และมีก าหนดการจ่ายคูปองท่ีชดัเจน การลงทุนในตราสารหน้ีหากตอ้งการให้ไดรั้บดอกเบ้ียให้มากท่ีสุดในระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัแนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย ถา้ดอกเบ้ียในตลาดมีแนวโน้มลดลงควรจะลงทุนในตราสารหน้ี
ระยะยาวเพ่ือท่ีจะไดอ้ตัราดอกเบ้ียสูง  ๆส าหรับระยะยาว เพราะคาดว่าถา้ตราสารหน้ีหมดอายุแลว้น าเงินไปลงทุนตราสาร
หน้ีรุ่นใหม่จะไดด้อกเบ้ียนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากดอกเบ้ียมีแนวโน้มเป็นขาข้ึน นกัลงทุนควรจะลงทุนในตราสารหน้ี
ระยะสั้น เพราะเม่ือตราสารหน้ีครบอายุก็จะสามารถน าเงินไปลงทุนใหม่ในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนนั่นเอง ทั้งน้ีจากการ
ระบาดของโรค COVID – 19 ยงัซ ้ าเติมปัญหาความเปราะบางทางการเงิน การขาดสภาพคล่อง และความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ีหลายกลุ่ม หน่วยงาน/นิติบุคคลจึงควรติดตามข่าวสารมาตรการทางการเงินการคลงัเพ่ิมเติมท่ีจะออกมาดูแล
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือลูกหน้ี โดยประเด็นท่ีน่าติดตามในระยะสั้ นจะอยู่ท่ีจ านวนของลูกหน้ีท่ีเข้ารับ
มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงประเดน็ดงักล่าวจะสะทอ้นขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร มีความสัมพนัธ์กับราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 90% ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% ในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัท่ี
มีผลดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีความสัมพนัธ์กบัราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก และดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% ในทิศทางเดียวกนั  ปัจจยัท่ีมีผลดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์อตัราเงินเฟ้อ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 90% ในทิศทางเดียวกนั ราคาน ้ามนัดิบใน
ตลาดโลก ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 90% ในทิศทางตรงกนัขา้ม ดชันีราคาทองท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 
95% ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ ปัจจยัดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% ในทิศทาง
เดียวกนั  ปัจจยัท่ีมีผลดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีความสมัพนัธ์ราคาน ้ ามนัดิบใน
ตลาดโลกท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 90% ในทิศทางตรงกนัขา้ม และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% ในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัท่ีมีผลดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร มีความสัมพนัธ์ปัจจยั
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

Abstract 
This research studies the economic factors affecting the SET INDEX AND Industry Group. Results indicate a 
significant correlation between factors affecting. AGRO and NYMEX at 90% confidence interval in the opposite 
direction, and with Dow Jones at 99% confidence interval in the same direction. A significant correlation is found 
between factors affecting. FINCIAL and NYMEX at 90% confidence interval in the opposite direction. Factors 
affecting. INDUS indicate a significant correlation with INF at 90% confidence interval in the same direction, 
NYMEX at 90% confidence interval in the opposite direction, Gold Index at 95% confidence interval in the 
opposite direction, and Dow Jones at 99% confidence interval in the same direction. A significant correlation is 
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found between factors affecting. PROPCON and NYMEX at 90% confidence interval in the opposite direction, 
and Dow Jones at 99% confidence interval in the same direction. Factors affecting. RESOURC indicate a 
significant correlation with USD/THB at 99% confidence interval in the opposite direction. 
 

1. บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาปัจจยัท่ีท าให้ดชันีหรือราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปมีมากมาย 
เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของ
ราคา สินคา้ และบริการท่ีครอบครัวบริโภคเป็นประจ า รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ราคาน ้ า
มนัดิบ ราคาทอง และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพย์และราคาหุ้นใน
ระยะยาวเพราะ ส่วนหน่ึงจะสะทอ้นไปท่ีการคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือแต่ละ
บริษทัท่ีแตกต่างกนัไปรวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหรือราคาหลกัทรัพยใ์นระยะ
สั้นและระยะยาว เช่นการใชข้อ้มูลข่าวสารภายในบริษทัท่ีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานในอนาคต ปัจจยัทางการเมือง
และสังคม เช่น การก่อร้าย และปัญหาภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้แต่บางคร้ังการสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือราคาหลกัทรัพยข์องแต่ละ
บริษทัอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยันั้น ๆ จะมีผลทางบวกหรือทางลบต่อแต่ละบริษทัอย่างไร ส่ิงจูงใจนกัลงทุน
ให้มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Stock Return) ซ่ึงหมายถึง
ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนจากเงินปันผล ดงันั้นหากสามารถ
ทราบถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดย้อ่มจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุ
เป็นอยา่งยิ่ง  

ดงันั้น ผูศึ้กษาสนใจศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) และดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย (Policy Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ราคาน ้า
มนัดิบ (NYMEX) ดชันีราคาทอง อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลก าหนด 10 ปี และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2563 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ประโยชน์ในการพฒันาแนวคดิและทฤษฎี 
1.1 สามารถน าผลการศึกษามาก าหนดนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2282 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1.2 ผลของการศึกษาจะมีผลท าให้ช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

1.3 นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และตดัสินใจเลือกลงทุน เพ่ือลดความเส่ียงและไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

2.  ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
1.4 บริษทัสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเกิดข้ึน มีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET Index) และดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index)เพ่ือวางแผน และคาดการณ์ 
ทิศทางในอนาคต  

1.5 สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือประเมินสถานการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ วางแผนการลงทุนและป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยคาดการณ์ผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET Index) และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ผูวิ้จัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี 

 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                                ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรายวนัของดชันีราคา

หลักทรัพย์ SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ การเปล่ียนแปลงของดชันีนิกเคอิ225 การเปล่ียนแปลงของดชันีฮัง่เส็ง ยอดซ้ือขายสุทธิ

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
- ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
- อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
- อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย (Policy Rate) 
- อตัราเงินเฟ้อ (INF) 
- ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 
- ดชันีราคาทอง 
- อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลก าหนด 10 ปี  
- ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) 

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) 
ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม 
(Industry Group Index) 
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ของนกัลงทุนต่างชาติ ยอดซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติในSET50 Index Futures มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ดชันีราคาหลกัทรัพย์SET50 ส่วนการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับดชันีราคา
หลกัทรัพยS์ET50 

กรรณิการ์ จะกอ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ฝาก ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลจากการศึกษา  พบว่าดชันีราคา
ผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทมี ความสัมพนัธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั โดยท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย และค่าเงินบาท มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงิน
ฝากของธนาคาร อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารคือ เม่ืออตัรา เงิน
เฟ้อเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนปริมาณเงินฝากของธนาคารจะลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ ดชันีราคาผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์มวล
รวมประชาชาติเป็นตวัแปรท่ีไม่มี นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝาก
ของธนาคารไดอ้ยา่ง ชดัเจน 

รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ SET 50จาก
การศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยS์ET 50 คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ
มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (LOCAL)ท่ีระดบันยัส าคญั ร้อยละ 99 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET50 
 

3. วธีิการศึกษาวจิยั 
 

โดยใชข้อ้มูลสถิติของตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2563 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ไดแ้ก่ ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย 
(Policy Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีราคาทอง อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัร
รัฐบาลก าหนด 10 ปี (BOND)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในอดีต วิทยานิพนธ์ 

หนังสือต่าง ๆ SETSMART ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้จาก(www.setsmart.com) เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th)  และเว็บไซต์ International Monetary Fund (www.imf.org/external/index.htm) แล้วน าข้อมูลมา
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Parameters) ท่ีบ่งบอกลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีสนใจ ซ่ึงวิธีเก็บรวบรวมจะ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลสถิติของตวัแปรต้นและตวัแปรตามทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 

การศึกษา “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index)” โดยการท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิง
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ปริมาณ (Quantitative Analysis) ตามทฤษฎีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยการน าเอาปัจจยั
ส าคัญท่ีคาดว่าจะมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และดัชนีราคากลุ่ม
อุตสาหกรรม (Industry Group Index) มาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น แล้วน ามาประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรต้นท่ีมีต่อตวัแปรตามด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพ่ือ
ค านวณค าทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET Index) และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) แล้วน าผลท่ีได้มาอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมการ  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) และ
ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index)   

Y it = α + β1CPIit + β2EXCit + β3INTRit + β4INFit + β5NYMEXit + β6GOLDit 

+ β7BONDit + β8DJIt-1+eit  
โดยท่ี 

Y  =  ดชันีราคาหุ้น และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม  
α  =  ค่าคงท่ี (Intercept) 
β1,2  =  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 
eit  =  ค่าความคาดเคล่ือนจากการประมาณค่า (Error term) 
i  =  แทนแต่ละบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
t  =  ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา รายวนัช่วงปี 2559 – 2563 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนและทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation    
   

ตัวแปร (.AGRO) (.FINCIAL) (.INDUS) (.PROPCON) (.RESOURC) 
const 406.712 −169.207 85.0815 61.6025 322.737 
CPI(X1) −4.14970 1.35727 −0.902018 −0.660420 1.68453 
EXDUSD(X2) 0.0486176 1.07755 0.129495 0.105866 −8.89920*** 
d_d_INTR(X3) 1.55001 2.5887 5.22125 6.22358 3.59814 
d_INF(X4) −60.5481 7.98836 32.2279* −4.93240 3.43936 
d_NYMEX(X5) −0.741073* 0.613518*** −0.290640* −0.283487** 0.426661 
d_GOLD(X6) −0.0533279 −0.0125674 −0.0280150** −0.00724890 −0.0134178 
d_BOND(X7) 5.57168 −5.33440 −9.39453 0.481178 −3.34958 
d_d_DJ(X8) 0.0125875*** 0.00223927*** 0.00421161*** 0.00424494*** 0.000450391 
F-Stat 14.2756 4.220373 13.50337 21.77365 3.797948 
P(Value) 1.76E-10 0.000663 4.32E-10 1.12E-13 0.00155 
R2 0.449182 0.311286 0.483934 0.65921 0.253098 
Heteroskedasticity 0.937472 0.257633 0.897602 0.831705 0.069888 
Autocorrelation  0.000237 0.265 0.00882 0.0288 9.16E-29 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET Index) และดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน เพ่ือท าการทดสอบปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย (Policy Rate) อตัราเงินเฟ้อ 
(INF) ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีราคาทอง อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลก าหนด 10 ปี และดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั
แปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามเพ่ือใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) แลว้น ามาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามดว้ยวิธีก าลงัสองน้อย
ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพ่ือค านวณค าทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ และทดสอบ
ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation พบว่า อ ัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและ  อตัรา
เงินเฟ้อ (INF) มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีผลกระทบต่อ ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร (.AGRO)   ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (.FINCIAL) ดัชนีราคากลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (.INDUS)  ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (.
PROPCON)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและ  ดชันีราคาทอง  มีผลกระทบกบั ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม (.INDUS)  และ  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์   มีผลกระทบกบั  ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร (.AGRO) ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (.FINCIAL) ดัชนีราคากลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (.INDUS) ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (.
PROPCON)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อ ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry 
Group Index) ทุกกลุ่มเลย ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย (Policy Rate)   และ 
อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลก าหนด 10 ปี   
 

4. อภปิรายผลของการศึกษา  
 
ปัจจยัที่มีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถติแิละมีความสัมพนัธ์เป็นไปตาม 
4.1 ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  (.AGRO), ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม  (.INDUS)  และดชันี
ราคากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (.PROPCON) เน่ืองจากน ้ ามนัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อความ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ  และเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัส าหรับการใชง้านในครัวเรือนและการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม  เม่ือราคาน ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลทีกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้
น ้ ามนัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ  แต่ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (.FINCIAL) เน่ืองมีการคาดการว่าราคาน ้ ามนัข้ึนสูง บริษทัในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมท่ีมีความจ าเป็นใชน้ ้ ามนั ก็จะมีการกู้เงินลงทุนในน ้ ามนัดิบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกองทุนน ้ ามนั 
หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

4.2 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  (.AGRO) ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (.FINCIAL) ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม  (.INDUS) ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (.PROPCON) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สมยศ กิตติสุขเจริญรี (2558) กรรณิการ์ จะกอ (2555) ทั้งน้ีเป็นเพราะ นกัลงทุนใชด้ชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์เป็นตวัช้ีวดัสภาพการลงทุนทัว่โลก หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพ่ิมสูงข้ึน นกัลงทุนจะคาดการณ์ว่า
สภาพการลงทุนในขณะนั้นน่าลงทุนและกลา้น าเงินมาลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียง (รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์, 2553) มีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองสินทรัพย ์หรือการเปล่ียนแปลงการจดัสรรสินทรัพย ์(Asset Allocation) ของกองทุน
ขนาดใหญ่ จากสินทรัพยป์ลอดภยัเป็นสินทรัพยเ์ส่ียง ซ่ึงท าให้มีเม็ดเงินไหลเขา้ตลาดหุ้นทัว่โลกพร้อมกนั ซ่ึงใน
กรณีน้ีจะพบไดว้่าดชันีตลาดหุ้นท่ีส าคญัทัว่โลกสูงข้ึนพร้อม ๆ กนั 

4.3 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม   
(.INDUS) โดยหลกัการภาวะเงินเฟ้อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนใชจ่้ายและลงทุนเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อท าให้เงิน
ท่ีเก็บไวมี้มูลค่านอ้ยลงเร่ือย ๆ การเพ่ิมการใชจ่้ายและลงทุนถือเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกัน
การกระตุน้ในลกัษณะน้ีอาจส่งผลให้ทรัพยากรไม่ถูกน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรมมีรายรับในรูปของตวัเงิน 

4.4 เงินอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (.RESOURC) เพราะอตัราแลกเปล่ียนเป็นเคร่ืองช้ีวดั
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัตวัหน่ึง และเป็นดชันีท่ีสะทอ้นถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด ถา้เงินบาท
แข็งค่า จะแสดงถึงการลงทุนจากต่างชาติท่ีเข้ามาในตลาดหลกัทรัพย์มากข้ึน เน่ืองจากว่าการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยน์ั้น นกัลงทุนต่างชาติจะไม่สามารถนาเงินในสกุลเงินของตนมาลงทุนไดโ้ดยตรง จะตอ้งนาเงินเหล่านั้น
มาทาการแลกเป็นเงินบาทเสียก่อนจึงจะลงทุนได ้ดงันั้นจึงเป็นผลทาให้ค่าเงินบาทแข็งค่าโดยปริยาย ซ่ึงเม่ือการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์มากข้ึน ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม  

 

5. สรุปผลการศึกษา  
สรุปข้อเสนอแนะ 

 
1. ผลการศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจบางปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามควรคานึงถึงปัจจยัในเร่ืองข่าวเศรษฐกิจและ
การเมือง ณ ขณะนั้น มาเป็นปัจจยัเสริมในการตดัสินใจในการลงทุนเพ่ิมเติม 

2. เน่ืองจากช่วงท่ีท าการศึกษาได้เกิดโรคโควิด 19 จึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงอาจจะทาให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีไม่ชดัเจนอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าการศึกษาถึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม โดยมิไดแ้บ่ง
ประเภทตราสาร และประเภทการลงทุน ท าให้ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่ไดร้ะบุอยา่งชดัเจนว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจแต่ละ
ตัวท่ีนามาเป็นปัจจัยอิสระในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ตัวใดบ้างท่ีมีผลต่อตัวแปรตามอย่างชัดเจน ท าให้เม่ือ
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ท าการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการแบ่งแยกประเภทของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
การศึกษาคร้ังต่อไปไดรั้บผลการศึกษาท่ีแม่นย  ามากข้ึน 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการคดัเลือกตวัแปรทางเศรษฐกิจเพียงบางตวัมาศึกษาเท่านั้นยงัมีปัจจยัหรือตวัช้ีวดั
ทางเศรษฐกิจตวัอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาดว้ย ท าให้ไม่สามารถอธิบายถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลทั้งหมดได ้ดงันั้น
เม่ือท าการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรค านึงถึงปัจจยั และตวัช้ีวดัเศรษฐกิจตวัอ่ืนดว้ย 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกจิยางพาราในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนช่วงวกิฤตโควิด 19 

A study of factors affecting the returns of rubber business in the Stock 
Exchange of Thailand and the volatility estimation of the returns during the 

COVID-19 Crisis 
 

   วิธาดา สอนสนิท1 และ ณฐัวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจยางพาราในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) รายวนั โดยศึกษาแยกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงท่ีเกิดวิกฤตโควิด 19 ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 
พ.ศ.2563 และช่วงท่ีไม่เกิดวิกฤติหรือเหตุการณ์ปกติ ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม พ.ศ.2562 สถิติท่ีให้
ทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และแบบจ าลองประมาณค่าความผนัผวน ARCH และ GARCH  
การทดสอบเชิงสถิติ พบว่า อตัราดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออัตรา
ผลตอบแทนทั้ง 3 บริษทัในช่วงวิกฤตโควิด 19 ส่วนช่วงเหตุการณ์ปกติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทน
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทับริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น อตัรา
การเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแผ่นรมควนัชั้น 3 มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
อตัราผลตอบแทนบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ช่วงเหตุการณ์ปกติ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแท่ง STR20 มีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนบริษทั
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ช่วงวิกฤตโควิด 19 
ส าหรับการศึกษาความผนัผวนของผลตอบแทน แบบจ าลอง  GARCH (1,1)ได้รับคดัเลือกให้เป็นแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยผลการศึกษา ค่า α 1 สูง และ β1 ต ่า ส่งผลให้มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “Spiky” หรือเกิดความผนัผวน
ในปริมาณท่ีสูง แสดงถึงสถานะตลาดท่ีขาดเสถียรภาพ  

 

Abstract 
This research aimed to study the factors affecting the returns of rubber business in the Stock Exchange of Thailand 
and the volatility Estimation of the returns during the COVID-19 Crisis by collecting the daily secondary data. It 
was studied in two separate periods: the COVID-19 crisis, the data from January to December 2020 and the non-
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critical or normal period, the data from January to December 2019.  The statistics for testing are Multiple regression 
analysis and volatility estimation model, ARCH and GARCH.  

Statistical tests revealed that the Stock Exchange of Thailand Price Index rates had a positive influence on the returns 
of all companies during the COVID-19 crisis, while normal events had a positive influence on the returns of Sri 
Trang Agro-Industry Public Company Limited and North East Rubber Public Company Limited Only. The rate of 
change in rubber prices ARBC Thailand, the type of rubber smoked sheet class 3, has a positive influence on the 
returns of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited during normal events. The rate of change in rubber 
prices ARBC Thailand STR20 has a positive influence on the returns of North East Rubber Public Company Limited 
and Thai Rubber Latex Group Public Company Limited during the COVID-19 Crisis. For the study of return 
volatility, the GARCH model (1,1) was selected as the most suitable model. The results of studies of high α1 and 
low β1 results in a characteristic known as "spiky" or high volatility indicating an unstable market position. 
 

1. บทน า 
 
การลงทุนในภาคการเกษตรเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับนักลงทุน เน่ืองจากความส าคัญของภาค

การเกษตร ท่ีมีการจา้งงานสูงถึงร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งประเทศ และร้อยละ 40 ของท่ีดินทัว่ประเทศเป็นท่ีดินท่ีใช้
เพ่ือการเกษตร (โสมรัศม์ิ จนัทรัตน์ และคณะ, 2562) ยางพาราถือเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูง เป็นอนัดบั 
1-3 ของสินคา้เกษตรมาโดยตลอด (กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ,์ 2563) โดยท่ีประเทศไทยเป็นประเทศ
ผูผ้ลิตยางพาราธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดของโลกมานานกว่า 20 ปี การซ้ือขายหลกัทรัพย ์จึงถือเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การลงทุน ช่วยให้นกัลงทุนมีโอกาสในความเป็นเจ้าของกิจการ เงินปันผลและส่วนต่างราคาจากมูลค่าหน่วยลงทุน 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ยอ่มส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์จากวิกฤต
ทางการเงินในปีพ.ศ. 2551 ซ่ึงเกิดจากภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ลุกลามไปในตลาดเงินทัว่โลก 
ในขณะนั้นดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตวัลงเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นจุดต ่าสุดหลงัจาก
วิกฤตในปีพ.ศ. 2540 ซ่ึงความผนัผวน(Volatility) ท่ีเกิดข้ึน เป็นแนวโน้มทางสถิติท่ีมีการเปล่ียนแปลง หาก
เปล่ียนแปลงเร็วข้ึนส่งผลต่อความผนัผวนท่ีมากข้ึน และหากเปล่ียนแปลงช้าลงส่งผลต่อความผนัผวนท่ีลดลง ซ่ึง
ความผนัผวนท่ีไม่ไดเ้ตรียมการรับมือไวอ้าจเรียกไดว้่าเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

ในสถานการณ์ปัจจุบนัทัว่โลกตอ้งเผชิญและรับมือกบัวิกฤตโควิด 19 ส่งผลต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจและ
ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ เดือนมีนาคม ปีพ.ศ.2563 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดท่ี 1,125.86 จุด (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2563) มีทิศทางลดลงทิศทางเดียวกบัตลาดในเอเชีย เน่ืองจากวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจทัว่โลกหยุดชะงกั ดงันั้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจยางพารา 
ท่ีมีความส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจไทย จากสถานการณ์ยางพาราในไทยมูลค่าการส่งออกยางพาราปีพ.ศ.2563 ลดลง
ร้อยละ 15.24 จากปีพ.ศ.2562 โดยท่ีปีพ.ศ.2562 มีมูลค่าการส่งออก 128,490.41 ล้านบาท ปีพ.ศ.2563 มีมูลค่าการ
ส่งออก 108,908.98 ลา้นบาท และอตัราผลตอบแทนการเปล่ียนแปลงของราคาธุรกิจยางพาราท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (STA)  
ปีพ.ศ.2562 ร้อยละ -29.08 ปีพ.ศ.2563 ร้อยละ 165 บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (NER) ปีพ.ศ.2562  
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ร้อยละ 63.74 ปีพ.ศ.2563 ร้อยละ 52.14 และบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TRUBB) ปีพ.ศ.2562 
ร้อยละ -58 ปีพ.ศ.2563 ร้อยละ 163.49 สังเกตว่าหลกัทรัพย ์STA และ TRUBB ปีพ.ศ.2563 อตัราผลตอบแทนการ
เปล่ียนแปลงของราคาเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก และมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงอยา่งเห็นไดช้ดั 

ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนและการประมาณค่าความผนัผวนของ
ผลตอบแทนธุรกิจยางพาราท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีประกอบไปดว้ย 3 หลกัทรัพย์
ขา้งตน้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงท่ีเหตุการณ์ปกติหรือไม่วิกฤติ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุน
ของนกัลงทุนในช่วงวิกฤต 19 และเป็นขอ้มูลเพ่ือใชต้ดัสินใจความผนัผวนจากวิกฤตอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจยางพาราในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด

ธุรกิจการเกษตร (AGRI) ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ 
2. เพ่ือประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนของธุรกิจยางพาราในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด

ธุรกิจการเกษตร (AGRI) ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจยางพาราท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) และประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทน ช่วง
วิกฤตโควิด 19  

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจยางพาราไทยในช่วงวิกฤตโควิด 19 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 อตัราผลตอบแทน เป็นผลประโยชน์ท่ีนักลงทุนจะได้รับเป็นการตอบแทนในระยะเวลาท่ีถือครอง

สินทรัพย์ลงทุนซ่ึงจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล ก าไรจากส่วนต่างของราคาเม่ือขาย
หลกัทรัพย ์(Capital Gain) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2552) เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการลงทุน ซ่ึงอตัรา
ผลตอบแทนสามารถใชเ้พ่ือเปรียบเทียบหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุนได ้ โดยการพิจารณาอตัราผลตอบแทนควร
วิเคราะห์จากผลตอบแทน 2 ส่วน คือ กระแสเงินสดรับ หรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บในช่วยระยะเวลาลงทุน และ
ก าไร(ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนหรือต ่าลง 

2.1.2  สภาพความผนัผวนของผลตอบแทนจากการลงทุน หรือท่ีเรียกว่า Volatility ในเชิงทฤษฎีหมายถึง การวดั
ค่าการกระจาย (Dispersion) ท่ีเกิดข้ึนรอบค่าเฉล่ียของผลตอบแทนเม่ือพิจารณาจากราคาหุ้น และยงัเป็นตวัวดัค่า
พิสยั (Range) ของราคาหุ้นท่ีแตกต่างไปจากระดบัค่าเฉล่ียในปริมาณท่ีถูกก าหนดให้คงท่ีตามช่วงของเวลา Abken 
และ Nandi (1996) อธิบาย Volatility มีความเช่ือมโยงกับค่าความแปรปรวน (Variance) ของราคาหุ้น หาก
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หลกัทรัพยต์วัใดถูกพิจารณาว่ามีความผนัผวนของของตอบแทนเกิดข้ึน จะแปลว่า ราคาหุ้นตวันั้นมีการผนัแปร
อยา่งมากและในขนาดท่ีใหญ่ตามช่วงเวลาในทางกลบักนั หุ้นมีมีความผนัผวนของผลตอบแทนนอ้ย แปลว่า ราคา
จะมีการเบ่ียงเบนโดยเปรียบเทียบต ่าตามช่วงของเวลา เป็นส่ิงสมควรส าหรับนกัลงทุนในตลาดหุ้นท่ีจะตอ้งท าการ
วดัค่าความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ไปลงทุนในหุ้นตวันั้น ๆ โดยการประมาณค่า Volatility เช่น ค านวณค่า 
Volatility ของหุ้นตวัหน่ึงไดร้้อยละ 60 หมายความว่าการท่ีจะลงทุนในหุ้นตวัน้ีนั้นมีความเส่ียงสูง เพราะหุ้นมี
แนวโน้มท่ีจะมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้อย่างแท้จริงในราคาของมัน โดยแบบจ าลองท่ีใช้ในการทดสอบค่า 
Volatility ของผลตอบแทนหลกัทรัพย ์หลกั ๆ แลว้คือ ARCH และ GARCH โดยแบบจ าลองน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึน
โดย Engle (1982) และต่อมา Bollerslev (1986) และ Nelson (1991) แบบจ าลองดงักล่าวมีลกัษณะท่ีส าคญั 2 
ประการ ท่ีจะพบได้จากข้อมูลอนุกรมเวลาทางด้านการเงิน ได้แก่ ลกัษณะท่ีปลายหางของการกระจายขอ้มูล
เน้นหนักไปทั้ ง  2 ด้าน หรือเอียงไปด้านใดด้านหน่ึง และการเกาะกลุ่มรวมตัวของ Volatility ซ่ึงแปลว่า 
ผลตอบแทนมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการแกว่งท่ีมีขนาดใหญ่ หรือเลก็ไดใ้นราคาของหุ้นต่าง ๆ  ซ่ึงการแกว่งตวัท่ีไม่ว่า
จะใหญ่หรือเล็ก จะมีทิศทางเป็นเชิงสุ่ม (Random) และสามารถท่ีจะท าการตรวจจบัค่าได้โดยใช้รูปแบบของ
แบบจ าลองตระกูล GARCH โดยท่ีแบบจ าลอง ARCH จะสร้างสูตรค านวณค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนท่ีมี
เง่ือนไข (Conditional Variance of returns)โดยใชก้ระบวนการ Maximum Likelihood procedure  

 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจยางพารา ดา้นราคายางพารา เป็นปัจจยัเชิงปริมาณท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ข้ึนลงตามระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน ของผูซ้ื้อและผูข้ายซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อตัราการเปล่ียนแปลง
ของราคาขายยางพาราแผ่นดิบ จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการ
เกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของสุกญัญา จนัทร์ปรีชาชยั (2553) เป็นปัจจยัท่ีสรุปผล
ว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) และ
หลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกนักบั ปัจจัยอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการส่งออกยางพารา ปัจจยัอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนสัญญาซ้ือขายยางแผน่รมครัวชั้น 3 และอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเกษตรได้สรุปผลว่า มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทน โดยปัจจยัดา้นราคายางพารา
ส่วนมาก ผูวิ้จยัจะน าเสนอให้อยูใ่นรูปของตวัแปรตาม เน่ืองจากตอ้งการศึกษาพฤติกรรมราคายาง โดยงานวิจยัของ 
อาทิตย ์ตั้งถาวรชยักุล (2561) เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคายางพารา : ราคายางพาราแผ่นรมควนัชั้น 3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และปุณณวิช  เลิศศิวนนท์ (2560) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาส่งออก
ยางพาราแผ่นรมควนัชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ผลสรุปจากงานวิจยัสรุปว่า ราคายางพาราแผ่น
รมควนัชั้น 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ ดชันีความเช่ือมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย และปริมาณการส่งออก
ยางแผน่รมควนัชั้น 3 มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบ ส่วนราคาน ้ามนัปาล์มดิบ และราคายางแท่งมีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวก ต่อราคายางพาราแผ่นรมควนัชั้น 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ ส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศจีน อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทของประเทศไทยต่อเงินหยวนของประเทศจีน ราคายางสังเคราะห์ ปริมาณการส่งออกยาง
สังเคราะห์ และราคาน ้ ามนัดิบเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ทิศทางบวก ดชันีผลผลิตยางพาราแผ่นรมควนัชั้น 3 ปริมาณ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2292 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การส่งออกยางพาราแผ่นรมครัวชั้น 3 ไปยงัทัว่โลก มีความสัมพนัธ์ทิศทางลบ ต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่น
รมควนัชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ  

ดา้นการศึกษาการประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนหลกัทรัพย ์การศึกษาเร่ืองการประมาณค่าความผนั
ผวนทางการเงินของผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหุ้นไทย โดย
ใชแ้บบ จ าลองARCH และGARCH โดยการศึกษาประกอบดว้ย กลุ่มวสัดุก่อสร้าง กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
กลุ่มกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง
ของ ดาราวรรณ วิรุฬหผล (2557) พบว่าผลการศึกษาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีรูปแบบจ าลองของ GARCH(1,1) และ
มีลกัษณะเขา้ข่ายของกลุ่มท่ีมีค่า α 1 สูง และ β1 ต ่า ส่งผลให้มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “Spiky” หรือเกิดความผนัผวน
ในปริมาณท่ีสูง แสดงถึงสถานะตลาดท่ีขาดเสถียรภาพ  

 
2.3 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

3. วธีิการวจิัย 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ 

แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุปผล โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบจากหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจยางพารา คือผลิต
และจดัจ าหน่ายยางพาราเป็นหลกั หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุนหากนกั
ลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจยางพารา ประกอบดว้ย 3 บริษทั คือ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

กรอบแนวคดิการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 และช่วงเวลาปกติ ดงัน้ี 
-อตัราการเปลีย่นแปลงราคายางพารา ARBC ประเภทยางแผ่น
รมควนัชั้น 3 (RSS3) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงราคายางพารา ARBC ประเภทยางแท่ง 
STR20 (STR20) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 F.O.B.ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ (FOB) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงปริมาณสัญญาการซ้ือขายของตลาดล่วงหนา้ 
RSS3D (TFEX) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SETI) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยน THB/USD (USD) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยน THB/CNY (CNY) 
-อตัราการเปลีย่นแปลงราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ (OIL) 
 

อตัราผลตอบแทนของธุรกิจยางพาราท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในช่วงวกิฤตโควดิ 19และช่วงเวลาปกติ 
ประกอบดว้ย 
บริษทั ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
(STA) 
บริษทั นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (NER) 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(TRUBB) 
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(STA) บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (NER) และบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จาก
การค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนั และ ปัจจยัท่ีศึกษาเป็นการศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยันั้น ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย อตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแผ่นรมควนัชั้น 3 อตัรา
การเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแท่ง STR20 อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา
ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 F.O.B.ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณสัญญาการซ้ือขายของตลาด
ล่วงหน้ายางพารา อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อเงินหยวนจีน และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ ามนัดิบ ดว้ยวิธีการทาง
เศรษฐมิติในการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares: OLS) เพ่ือหาตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน และก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่
ท่ี ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และแบบจ าลองความผนัผวน ARCH และGARCH และท า
การคดัเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการศึกษา  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั โดยส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจ

ยางพาราท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทน 

 
จากตารางท่ี 1 ตารางผลสรุปการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้ยอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนของทั้ง 3 บริษทั ทั้งในช่วงวิกฤติโควิด 19 และเหตุการณ์
ปกติ ยกเวน้อตัราผลตอบแทนของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ช่วงเหตุการณ์ปกติท่ีไม่มี
อิทธิพล โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 หากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาด

ตวัแปร
อสิระ 

 อตัราผลตอบแทน STA  อตัราผลตอบแทน NER  อตัราผลตอบแทน TRUBB 

 COVID 
 NON-

COVID 
 COVID 

 NON-
COVID 

 COVID 
 NON-

COVID 

RSS3 X + X X X X 
STR20 X X + X + X 
 FOB X X X X X X 
TFEX X X X X X X 
SETI + + + + + X 
USD X X X X X X 
CNY X X X X X X 
OIL X X X X X X 
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะท าให้อตัราผลตอบของหลกัทรัพยบ์ริษทั ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.672954 และร้อยละ 
1.571241 ตามล าดบั ในทิศทางเดียวกนั อตัราผลตอบของหลกัทรัพยบ์ริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.770813 และร้อยละ 1.114564 ตามล าดบั ใน
ทิศทางเดียวกนั อตัราผลตอบของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ช่วงวิกฤตโควิด 19 
เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.836074 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจากทฤษฎีดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีท่ีสะทอ้นภาพรวม
ของตลาด ดงันั้นย่อมแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นตลาดในทิศทางเดียวกนัเน่ืองมาจากวิธีการ
ค านวณดชันีตลาดหลกัทรัพย ์โดยผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา จนัทร์ปรีชาชยั (2553)  

ส่วนปัจจยัดา้นราคายางพารา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแผน่
รมควนัชั้น 3 มีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากัด 
(มหาชน) ช่วงเหตุการณ์ปกติ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หากอตัราการเปล่ียนแปลง
ของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแผน่รมควนัชั้น 3 เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะท าให้อตัราผลตอบ
ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ช่วงเหตุการณ์ปกติ เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.585301 
ในทิศทางเดียวกนั และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแท่ง STR20 ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หากเปล่ียนแปลงร้อยละ 1จะท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทันอร์ทอีส 
รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ช่วงวิกฤตโควิด 19 
เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.816683 และร้อยละ 0.925391 ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา จนัทร์
ปรีชาชยั (2553) ท่ีสรุปว่าปัจจยัดา้นอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายยางพาราแผ่นดิบ ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
อตัราผลตอบแทน  

ส าหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจพิจารณาลงทุนในธุรกิจยางพารา จากการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ควรปัจจยัดา้ยอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคูก่นั เน่ืองจาก
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างชดัเจน ทั้งช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ ยกตวัอยา่ง
เช่น นกัลงทุนท่ีตอ้งการขายหลกัทรัพยใ์ห้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูง สามารถขายไดต่้อเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลง
ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนสูง เน่ืองมาจากทั้งสองมีทิศทางความสัมพนัธ์ไปในทาง
เดียวกนั ส าหรับปัจจยัดา้นราคายางพารา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภท
ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแท่ง STR20 
เป็นปัจจัยท่ีน่าสนใจในการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาพบว่ามีหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจ
ยางพาราบางตวัมีทิศทางอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัดา้นราคาเหล่าน้ี สรุปไดว้่าหากช่วงท่ี
ราคายางพารามีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน จะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์ห้เพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงจะช่วยให้นกั
ลงทุนสามารถวางแผนลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้

ผลการศึกษาส่วนท่ี 2 เป็นการประมาณค่าความผนัผวนอตัราผลตอบแทนของธุรกิจยางพาราท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) 

การคดัเลือกแบบจ าลองเชิงประจกัษ์ที่ใช้ในการศึกษา จากการตรวจสอบ ARCH Test ภายใตส้มมติฐาน 
  H0 : There is no ARCH Effect 
  Ha : There is an ARCH Effect 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ ARCH Effect 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า มีหลกัทรัพยท์ั้งหมด 4 ตวัท่ีไดรั้บผลกระทบจาก ARCH Effect ตวั คือหลกัทรัพย์

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (STA) ช่วงเหตุการณ์ปกติ หลกัทรัพยบ์ริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (NER) ช่วงวิกฤตโควิด 19 หลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TRUBB) 
ช่วงวิกฤตโควิด 19 และหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TRUBB) ช่วงเหตุการณ์ปกติ 

ท าการ run แบบจ าลอง ARCH(1) ภายใต้เ ง่ือนไขท่ีว่า α 1< 1 ดังนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการเช็คว่า
สัมประสิทธ์ิท่ีไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีว่า α 1 < 1 หรือไม่ พบว่าหลกัทรัพยท์ุกตวัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทาง
ทฤษฎีท่ีว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ α 1 หรือ Approximate Value ของ α 1 ต้องเข้าเง่ือนไข α 1 < 1 ดงันั้นแบบจ าลอง 
ARCH(1) ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการประมาณค่าความผนัผวน (Volatility) ของหลกัทรัพย ์จ าเป็นตอ้งใช้
แบบจ าลองตระกูล ARCH รูปแบบอ่ืน ๆท่ีไม่มีขอ้ก าหนดบนค่าสมัประสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่แบบจ าลอง GARCH(1,1) 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเงื่อนไขของแบบจ าลอง GARCH(1,1) และแสดงค่า Long run volatility 

 
จากตารางสรุปผลการตรวจสอบเง่ือนไขของแบบจ าลอง GARCH(1,1) และแสดงค่าความผนัผวนระยะยาว 

Long run volatility โดยท่ีค่าพารามิเตอร์ α 1  เป็นตวัอธิบายว่าตลาดมีปฏิกิริยาในการตอบสนองรวดเร็วขนาดไหน 
ในขณะท่ี β1 เป็นตวับ่งช้ีความมีอยูถ่าวร ของ Conditional heteroscedasticity ตามช่วงของเวลา ทั้งน้ีถา้ β1 มีค่ามาก 
แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากข่าวดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อตลาดมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่อย่างยาวนาน ผลการศึกา
พบว่า ค่า α 1 สูง และ β1 ต ่า ส่งผลให้มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “Spiky” หรือเกิดความผนัผวนในปริมาณท่ีสูง แสดงถึง
สถานะตลาดท่ีขาดเสถียรภาพ ค่าประมาณการท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง ค่า α 1 อยูท่ี่ประมาณ 1 ในขณะท่ีคา่ β1 จะมีค่า
น้องกว่า 1 อยู่ระหว่าง 0.01-0.40 ส่งผลให้ค่าผลบวกของค่าพารามิเตอร์มีค่ารวมกันประมาณ 1 เข้าเง่ือนไข 
stationary โดยท่ี α 1+ β1 ≤ 1  แปลว่า ส่ิงผิดปกติท่ีเรียกว่าช๊อคท่ีเกิดข้ึนในตลาดจะมีอยู่ไปในอนาคตระยะยาว ซ่ึง

หลกัทรัพย์ F-statistic Prob.F Reject H0 Do Not Reject H0 
STA COVID 3.4647 0.063946   

STA NON-COVID 22.63487 0.000003   
NER COVID 4.772753 0.029906   

NER NON-COVID 0.520942 0.471161   

TRUBB COVID 30.5629 0.0000   
TRUBB NON-COVID 71.74826 0.0000   

หลกัทรัพย ์
GARCH(1,1)   Condition 

Long run 
volatility α 0 α 1 β1 

α 1+ 
β1 

α 1+ β1 ≤ 
1 

β1 ≤ 
1 

STA NON-COVID 0.032925 0.970034 0.018855 1    0.988889 
NER COVID 0.00533 1.068359 0.025851 1   1.09421 
TRUBB COVID 0.001059 0.734832 0.299643 1   1.034475 
TRUBB NON-COVID 0.000083 0.722145 0.373418 1   1.095563 
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สอดคลอ้งกบัสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการประมาณค่าความผนัผวน
ทางการเงินของผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหุ้นไทย ของดา
ราวรรณ วิรุฬหผล (2557) ท่ีพบว่าหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีรูปแบบจ าลองของ GARCH(1,1) และมีลกัษณะเขา้ข่าย
ของกลุ่มท่ีมีค่า α 1 สูง และ β1 ต ่า ส่งผลให้มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “Spiky” หรือเกิดความผนัผวนในปริมาณท่ีสูง 
โดยนกัลงทุนสามารถพิจารณาไดว้่าการท่ีตลาดมีความผนัผวนสูง ส่งผลให้ตลาดขาดเสถียรภาพ และจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอีกเป็นระยะยาว เป็นความเส่ียงท่ีควรใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน หากนกัลงทุนเป็นนกัลงทุนท่ี
ไม่ชอบความเส่ียง หลกัทรัพยธุ์รกิจยางพาราทั้ง 3 หลกัทรัพยจึ์งไม่ใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมนกั เน่ืองจากความผนั
ผวนสูงยอ่มมีความเส่ียงในการลงทุนสูง และจะเป็นเช่นน้ีไปในอนาคตอีกระยะยาว 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอิทธิพลในเชิงบวก

ต่ออตัราผลตอบแทนทั้ง 3 บริษทั ทั้ง 2 ช่วงเวลา ยกเวน้ช่วงเหตุการณ์ปกติของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลา
เทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแผน่รมควนั
ชั้น 3 มีอิทธิพลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ช่วงเหตุการณ์ปกติ 
และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคายางพารา ARBC ประเทศไทย ประเภทยางแท่ง STR20 มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
อตัราผลตอบแทนบริษทันอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ช่วงวิกฤตโควิด 19 ส่วนตวัแปรอ่ืนนอกเหนือจากท่ีท่ีกล่าวข้างตน้ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของทั้ง 3 
บริษทัทั้งช่วงวิกฤตโควิด 19 และช่วงเหตุการณ์ปกติ อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ส าหรับการศึกษาการประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทน พบว่า ค่า α 1 สูง และ β1 ต ่า ส่งผลให้มี
ลกัษณะท่ีเรียกว่า “Spiky” หรือเกิดความผนัผวนในปริมาณท่ีสูง แสดงถึงสถานะตลาดท่ีขาดเสถียรภาพ ค่าผลบวก
ของค่าพารามิเตอร์มีค่ารวมกนัประมาณ 1 เขา้เง่ือนไข stationary โดยท่ี α 1+ β1 ≤ 1  แปลว่า ส่ิงผิดปกติท่ีเรียกว่าช๊อค
ท่ีเกิดข้ึนในตลาดจะมีอยูอ่ย่างถาวรไปในอนาคตระยะยาว โดยช๊อคดงักล่าวจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีถาวรใน
มูลค่าอนาคตของผลตอบแทนจากราคาหลกัทรัพย ์เป็นผลมาจากความผนัผวนท่ีมีลกัษณะถาวร 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ  เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูท่ี้ใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทณ 
เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ปัจจยั (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการส
ปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ เพศ  
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ อาชีพ ส่วนอายุนั้น ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปา 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ และ ผูท่ี้มาเขา้ใช้
บริการดว้ย ส่วน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่มีผล  
 
ค ำส ำคัญ:พฤติกรรมของผู้บริโภค,กำรตัดสินใจ,ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

Abstract 
This research was the factors influencing decision to use spa service of spa users in the bangkok metropolitan area. 
The objectives of the study are to study demography including gender, age, educational level, occupation and 
average monthly income. That affect the decision to use the services of customers who use spa services in Bangkok 
metropolitan area. to study the behavior that influences the decision to use the services of spa users in Bangkok 
metropolitan area. To study the service marketing mix of 7 factors (7Ps) affecting the service decision of customers 
who use spa services in Bangkok metropolitan area. it was found that the demography that affect the decision, 
including gender, status, education level. Income per month and occupation, ad for that age, it dons not affect the 
decision to use the spa. Consumer behvior the factors offecting the decision to use the spa are frequency of  use 
and the customers who use the service as well as consumer behavior that does not affect the decision, the time of 
service and the nature of the spa establishment 
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1. บทน า (Introduction) 
 

ปัจจุบนัธุรกิจสปาเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายทั้งในประเทศ และ นอกประเทศ จากการส ารวจพบว่า สปาไทยนั้นเป็น
ท่ีช่ืนชอบส าหรับชาวต่างชาติ ดว้ยสดัส่วน คิดเป็น 80 % ดว้ยช่ือเสียงและศิลปะการนวดแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคน
ไทย และ ล่าสุดนวดไทยยงัไดรั้บการข้ึนบญัชีให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมฯ ท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมวลมนุษยชาติเม่ือปีท่ี
ผ่านมา หลงัจากประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 
2559 ดว้ยเหตุน้ียิ่งท าให้ธุรกิจสปาของประเทศไทยมีช่ือเสียงมากข้ึนกว่าเดิม ทางรัฐบาลยงัคง มีการสนบัสนุนธุรกิจ
สปา โดยมีนโนยบายในการผลดัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย (Medidcal spa destination 
และมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจดัท าแผนยทุยศาสตร์ การพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานชาติ ซ่ึง
ระบุวิจยัทศัน์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธรุกิจสปาไทย และจัดท ามาตรฐานไทยในต่างประเทศ ซ่ึงได้เร่ิมให้การ
รับรองสปาเพ่ือ สุขภาพในเยอรมนี และจะขยายให้ครอบคลุมประเทศท่ีมีสปาไทยบริการหนาแน่น เช่น ออสเตรเรีย 
ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าขอ้มูลใปใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาธุรกิจสปา 
และ ตวัผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามจุดประสงค์ของ ผูใ้ชส้ปา โดยปัจจุบนัพฤติกรรมของผูใ้ชส้ปาไดมี้การเปล่ียนแปลงไป
ทุกวนั การตดัสินใจใชบ้ริการ จึงมีการปรับเปล่ียนไปตามพฤติกรรมและ ปัจจยัต่างๆของประชากศาสตร์ โดยการ
น าเอา กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เขา้มาประยุกค์ใช ้ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบวิธีการวิจยั ด าเนินการวิจยั และ 
วิเคราะห์ผลของการวิจยัท่ีได ้

1.1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการของผู้ท่ีใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 3.เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ปัจจยั (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกค้าท่ีใช้
บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2. ประโยชน์ของผลงานวิจยั 1.การน าผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริหารของผูบ้ริโภคสปา 2.การน า
ผลของพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัการตดัสินใจใชบ้ริการสปา 3.สามารถน าเอาผลไดท้ าวิจยั
น้ีไปวางแผนเพ่ือท าการตลาดให้กบัธุรกิจสปาเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสปาเกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 4.เพ่ือนกัวิจยั  
นกัวิชาการ หรือผูท่ี้มีความสนใจสามารถท่ีจะน าวิจยัในคร้ังน้ีไปพิจารณาในการใชป้ระโยชน์ต่อไป 5.การน าผลวิจยัท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ ในการประกอบธุรกิจสปา หรือ ใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข พฒันา ธุรกิจสปา 
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2.ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

2.1.1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 192) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการค้นหาการคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินค้า
และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 2000: 3) หรือเป็นขั้นตอน ซ่ึงเก่ียวกบั
ความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้ และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของเขา (Solomon, 2002: 528) หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียว
ของกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้เดียวกนั นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผล
หลายประการกล่าวคือ1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2.1.2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ Philip Kotler (2003) ว่าหมายถึง การมีสินค้าท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่ 
ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง โดยส่วน ประสมทางการ
ตลาด แบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) ไดแ้ก่ 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2.1.3. ทฤษฎเีกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหลงัจากทราบปัจจยัท่ีกระทบต่อผูซ้ื้อเช่น 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางวฒันธรรม ปัจจัยทางสังคมหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ความ
ตอ้งการของตนเอง คน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้และไดป้ระเมินผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ทางเลือกต่างๆ ทั้งดา้นผลประโยชน์ และความเส่ียงแลว้ผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์และด าเนินการซ้ือ การ
ตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ของผูบ้ริโภคอาจถูกคัน่ดว้ยทศันคติของผูอ่ื้น และปัจจยัทางสถานการณ์ท่ีคาดไม่
ถึง ทศันคติของผูอ่ื้น (attitudes of other)  

 

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

(กนกอร แซ่ล้ิม, 2558) พบว่า ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนทอ้งถ่ินมีความคาดหวงั ให้สปาแสดงกิจกรรมเพ่ือสังคม
ให้แก่ชุมชน ในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ (1) แผนกสปาควรเขา้ร่วมกบักลุ่ม ชุมชนในการทากิจกรรมเพ่ือสังคมดา้นต่างๆ 
เช่น การดูแลส่ิงแวดลอ้ม การท านุบ ารุงศาสนา (2) แผนกสปาควรส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรบุคคลในชุมชน เช่น 
การอบรมภาษาองักฤษ การให้  ความรู้เร่ืองการนวดแก่คนในชุมชน รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ในด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือให้คนใน ชุมชนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน (3) แผนกสปาร่วมออกร้านกบัธุรกิจของชุมชน และน าเอา 
ผลิตภณัฑ์ของทางชุมชนไปใช้ให้บริการกับลูกค้า เช่น ตวัแทนกลุ่มชุมชน กล่าวว่า“ก็อยากให้ แผนกสปาของ
โรงแรมอุดหนุนสินคา้ของเรา น าสินคา้ของเราไปใชใ้นแผนกของเขา แลว้ก็ มีไวจ้ าหน่ายในแผนกของเขาดว้ยก็จะดี
มากเลย” และ (4) ชุมชนคาดหวงัให้สปามีกิจกรรมเพ่ือดูแล ส่ิงแวดล้อมด้วย เช่น การปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะป่า
โกงกางเพ่ือปูองกนัการกดัเซาะชายหาดของคล่ืน การคดัแยกขยะ และน ากลบัไปใชใ้หม่โดยเฉพาะภาชนะจาพวก
พลาสติก การหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี โดยท่ีส าคญัทุกกิจกรรมควรตอ้งมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
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(ศุภรางส์ จันทนวลัย์ และรัชฎา ฟองธนกิจ, 2562)พบว่า จากตาราง 2 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกับส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดย รวมอยู่ในระดบัมาก (X= 4.30, S.D. = 0.61) เม่ือ พิจารณาพบว่ามีส่ิงบ ารุง
สุขภาพหลากหลายชนิด เช่นท าาให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว ์ ผิวพรรณ ผดุผอ่ง ฯลฯ มีค่ามากท่ีสุด (X= 4.35, S.D. = 0.73)  

จากตาราง 3 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X= 4.33, 
S.D. = 0.50) เม่ือ พิจารณาพบว่าราคาค่าบริการถูกลงมีผลต่อการ เลือกใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนน มีค่ามากท่ีสุด (X= 4.50, 
S.D. = 0.72)  

(ภานุวฒัน์ กิจเกศาเจริญ และ พสชนันท์ บุญช่วย, 2561)พบว่า พบว่าธุรกิจสปาท่ีมีการด าเนินการตั้งแต่3 ปี 
จ านวน10 แห่ง พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ประกอบธุรกิจสปา ส่วนใหญ่เปิดมากกว่า 3 ปึ ข้ึนไป 
นักท่องเท่ียวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 30-41 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ในอัตราใกล้เคียงกัน 
สถานภาพโสด รายได้ มากว่า 40,001 บาทข้ึนไป อาชีพพนักงานเอกชน เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมด้าน
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 และเพศยงัมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพและ
ดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ 
ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและระยะเวลา
ในการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และอายคุวามสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในทุกดา้น 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความถ่ีการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและระยะเวลาในการบริการ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  และอายุ
ยงัมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
  

2.3. กรอบแนวความคดิของการวิจัย 
 

 ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

    (Independent Variables)                   (Dependent Variables) 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ   2.อาย ุ3.ระดับการศึกษา  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1.ด้านผลติภณัฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที ่
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านกระบวนการ 
6.ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
7.ด้านบุคคล 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
6Ws และ 1H 
 
 

ตดัสินใจใช้บริการสปา
ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3.วธีิการศึกษา (Methodology) 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 
 

การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปาของคนใชบ้ริการสปา จ านวนประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง ประชากร (Population) ท่ีผูวิ้จัยเลือกใช้ และก าหนดเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ กลุ่มคนท่ีเคยใชบ้ริการสปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น
ในกลุ่ม (Non-Probability Sampling) จากปริมาณสปาใน เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขตเขตปริมณฑล ประกอบไปดว้ย นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

เน่ืองจากปริมาณสปาท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีจ านวนมาก ผูวิ้จยัจึงเลือกท่ีใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัจะท าการแจกแบบสอบถามแบบ online จ านวน 400 ชุด โดย มาจากการส่งแบบสอบถามonline 
100% ทั้งน้ีในส่วนท่ีเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบสอบถาม online ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บตวัอย่างโดยใชก้ารเก็บตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling ) โดยในข้ึนแรกท าการคดัเลือก กลุ่มผูใ้ชง้านสปาโดยเฉพาะ จาก Social 
ทัว่ประเทศ ทั้งหมด 10 กลุ่ม เช่น กลุ่ม วนัน้ีฉันไปสปาไหน เป็นต้น หลงัจากนั้น เม่ือได้ รายช่ือกลุ่มแล้ว จึง
ด าเนินการเก็บตวัอย่าง โดยใชก้ารเก็บตวัอยา่งตามสะดวก (converience sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามโดย
เลือกวนัและเวลาท่ีแตกต่างกนัในการแจกแบบสอบถาม 

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล. การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใช้
บริการสปา แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบาย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปา โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ และทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิจยั ดงัน้ี 1 การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 
ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ 2. การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านต่างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของคนใช้บริการสปาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัสร้าง
ข้ึนเองโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น ส่วนคือ. ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของคนใช้บริการสปาในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในส่วนท่ี 3 และ 4 เป็นค าถามโดยใช้การวดัตวัแปรแบบอตัรภาค (Interval 
Scale) ใช ้Likert Scale เป็นเกณฑใ์นการให้คะแนน เรียงล าดบัดงัน้ี 

คะแนน 5 = ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คะแนน 4 = ระดบัความคิดเห็นมาก 
คะแนน 3 = ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คะแนน 2 = ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  
คะแนน 1 = ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิาย (Results and Discussion) 
4.1 การตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือในการวิจัย 

 
เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) = 0.961 มีค่าความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงมาก 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 34 

 

ทดสอบสมมุตฐิานที่ 1 : ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลให้การตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างกนั 
ผลการวเิคราะห์เพศกับระดับการตดัสินใจใช้บริการสปา จากการทดสอบสมมุติฐานเพศกบัระดบัการตดัสินใจ

ใช้บริการสปาของคนใช้บริการ สรุปได้ว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปาท่ีแตกต่างกนั 
เพราะฉะนั้น เพศจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของคนใชบ้ริการสปา โดยเพศหญิงมีการตดัสินใจ
ใชบ้ริการมากกว่า เพศชาย  

ผลการวเิคราะห์อายุกับระดับการตดัสินใจใช้บริการสปา จากการทดสอบสมุติฐานอายกุบัระดบัการตดัสินใจใช้
ริการสปาของคนใชบ้ริการสปา สรุปไดว้่า อายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพกับการติดสินใจใช้บริการสปา  จากการทดสอบสภานะภาพระดบัการตดัสินใจใช้
บริการ สรุปไดว้่า สภาพส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นสถานภาพจึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา โดยกลุ่มคนท่ีมีการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากท่ีสุดอยู่ในสถานภาพ โสด ส่วน
สถานภาพ อ่ืนๆ มีการตดัสินใจใชบ้ริการสปาน้อยท่ีสุด และ ไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างของสถานภาพในกลุ่ม “อ่ืนๆ” มีจ านวนตวัอย่างน้อย เพียง 1 คน จึงไม่สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบ รายคู่ (Pos Hoc) ของค่าเฉล่ียการตดัสินใจใชบ้ริการสปาจ าแนกตามสถานภาพได ้ผูวิ้จยัจึงตดัตวัอยา่ง
ดงักล่าวเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม จะไดผ้ลการวิเคราะห์ คือ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ พบว่า กลุ่มคนท่ีมีสถานภาพสมรส  มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างจากลุ่ม โสด โดยกลุ่มคนท่ีมี
สถานภาพสมรส มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากกว่ากลุ่มคนท่ีมีสถานภาพโสด 

ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับการตัดสินใจใช้บริการสปา  จากการทดสอบระดบัการศึกษากบัระดบัการ
ตดัสินใจใช้บริการสปา สรุปได้ว่า ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะฉะนั้นระดบัการศึกษาจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา โดย
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กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการตดัสินใจใช้บริการสปามากท่ีสุด ส่วนกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก นั้นมีการติดสินใจใชบ้ริการน้อยท่ีสุด  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ จะ
ไดผ้ลการวิเคราะห์คือความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  พบกว่า กลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่ม ค ่ากว่า
ปริญญาตรี และ กลุ่ม ต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาโท โดยกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีระดบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสปามากกว่า กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ผลการวเิคราะห์รายได้ต่อเดือนกับการตดัสินใจใช้บริการสปา จากการทดสอบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ สรุปไดว้่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะฉะนั้นรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือนจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา รายได้
จึงมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภค รายไดเ้ป็นตวัการตดัสินใจใชบ้ริการสปา โดยกลุ่มคนท่ีมีระดบัรายไดใ้นช่วง 
20,001 – 30,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากท่ีสุด ส่วนกลุ่มคนท่ีมีระดบัรายไดใ้นช่วง 30,001 – 40,000 
บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการสปานอ้ยท่ีสุด และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ จะไดผ้ลการ
วิเคราะห์คือความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบว่า  

กลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,001 บาทต่อเดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างจากกลุ่มคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20.001-30,000 บาทต่อเดือน 

กลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างจากกลุ่มคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,001 บาทต่อเดือน และกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป 

กลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างจากกลุ่มคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือน ข้ึนไป 

โดยกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่ม คนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อ
เดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากกว่ากลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,001 บาทต่อเดือน 

โดยกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากกว่ากลุ่มคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือน ข้ึนไป 

โดยกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปามากกว่ากลุ่มคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือน ข้ึนไป 

ผลการวเิคราะห์อาชีพกับการตดัสินใจใช้บริการสปา จากการทดสอบอาชีพกบัระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปา
ของคนใชบ้ริการสปา ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะฉะนั้นอาชีพจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปา โดยกลุ่มคนท่ีมีอาชีพ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา มากท่ีสุด กลุ่มคนท่ีมีอาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย มีการตดัสินใจใชบ้ริการสปาน้อยท่ีสุด  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่ (Post Hoc) ต่อ จะไดผ้ลการ
วิเคราะห์คือความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มคนท่ีมีอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ มี
ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนัจากกลุ่ม พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง และ กลุ่ม นิสิต/นกัศึกษา 
กลุ่มคนท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจ้าง มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนัจากกลุ่ม ธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย และ กลุ่มคนท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนัจาก
กลุ่ม นิสิต/นกัศึกษา 
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ทดสอบสมมุตฐิานที่2 : พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลให้การตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาตวัแปร พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ของปัจจยั ซ่ึง T-test มีค่า T-test มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  คือ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ ส่วนปัจจยัท่ีมีค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 มีอยู ่2 ปัจจยั คือ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และ ลกัษณะสถานประกอบการสปา ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการ 

ทดสอบสมมุตฐิานที่3 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลให้การตดัสินใจใชบ้ริการสปาแตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาตวัแปร พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการติดสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ของปัจจยั ซ่ึง T-test มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 มีผลกระทบในทิศทางเดียวกนั มีอยู ่5 
ปัจจัย ซ่ึงมีผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ และ ดา้นบุคลากร ส่วนปัจจยัท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ไม่มีผลกระทบ มีอยู่ 2 ปัจจยั คือ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  
 
4.2. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย และ เพศหญิง โดยส่วนใหญ่ 
เป็น เพศหญิง คิดเป็น82.00% แบ่งออกตาม ช่วงอายุ โดยมีตั้งแต่ อายุ ต ่ากว่า 20 จน ถึง 61 ปีข้ึนไป โดยส่วนใหญ่มี
อายรุะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น 67.00%  ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็น 81.25%  ระดบัการศึกษา
มีตั้งแต่ระดบั ต ่ากว่าปริญญาตรี จนกระทัว่ถึง ปริญญาเอก โดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ปริญญาตรี คิดเป็น 60.50% ซ่ึงสอดคล้องกบัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เช่น งานวิจัยของภานุวฒัน์ และ 
พสชนนัท ์(2561) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบั เร่ือง การพฒันาศกัยภาพการตลาดและควมตอ้งการสมุนไพรไทยของธุรกิจ
สปา ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวเป็นเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี  สถานภาพโสด  รายได้ 
มากว่า 40.001บาทข้ึนไป อาชีพพนกังานเอกชน  
 
4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสปาของคนใช้บริการสปา  
 

พบว่า พฤติกรรมทัว่ไปในการใชบ้ริการ สามารถสรุปพฤติรรมของกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการใชบ้ริการสปาประมาณ นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น 48.75% ประเภทการเขา้รับบริการ ของคนใช้
บริการสปามากท่ีสุด คือ นวดแผนไทย คิดเป็น 27.83% ช่วงเวลาท่ีมกัเข้าใช้บริการ ของคนใช้บริการสปา คือ 
ช่วงเวลา ตั้ งแต่ 12.01-16.00 น. โดย คิดเป็น 47.00% บุคคลท่ีผู ้ใช้บริการสปามักไปใช้บริการร่วมกัน พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการสปามกัเลือกไปใชบ้ริการสปาเพียงคนเดียว คิดเป็น 44.75% และ  ในส่วนของสถานท่ีเขา้รับบริการของ
คนใชบ้ริการสปา ส่วนใหญ่คนใชบ้ริการสปา มกัจะไปใชบ้ริการสปาท่ี เป็น อาคารพาณิชย/์ท่ีพกัอาศยั โดยคิดเป็น 
48.25% ซ่ึงสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เช่น งานวิจัยของ หทัยรัตน์ สิทธิโชค (2552) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาท่ี 
Health Land ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ดา้นพฤติกรรมการใชน้วดแผนไทยแบบสปาท่ีHealthLand
พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช ้บริการการนวดน ้ ามนัมากท่ีสุด ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ 2 คร้ัง/เดือน และสะดวกมา
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ใชบ้ริการใน วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์หลงัเวลา 16.00 น. และทราบขอ้มูลจากป้ายของสถานบริการมากกว่าส่ืออ่ืนๆ มกั
มาใชบ้ริการดว้ยตนเองและมาใชบ้ริการพร้อมเพ่ือน 
      
4.4 ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการสปาและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  
 

พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด 7 หวัขอ้ โดยน าปัจจยัทั้งหมด ดงักล่าวมาท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถอถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปาของคนใช้บริการสปา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด ในส่วนของ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
และ ด้านบุคลาการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของคนใช้บริการสปา ซ่ึงสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 เช่น งานวิจัยของ หทยัรัตน์ สิทธิโชค (2552) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจใชบ้ริการนวดแผนไทยแบบสปาท่ี Health Land ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า ดา้นพฤติกรรมการใชน้วดแผนไทยแบบสปาท่ีHealthLandพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด
ทั้ง7ดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้นโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
เม่ือวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และ ดา้น กายภาพ
ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง และด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
5.1 สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัสามารถระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปา ไดร้ะบุถึง
ความส าคญัของแต่ละปัจจยั ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นบุคลากร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของคนใชบ้ริการสปา 
โดยผลการวิจยัดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์แก่ผูบ้ริหารท่ีสามารถน าเอาผลของการวิจยัไปเป็น
แนวทางในการท าธุรกิจสปา หรือ ท าการปรับปรุงธุรกิจสปา เพ่ือการแข่งขนัสปาในตลาดสปา โดยการหาวิธีในการ
พฒันาดา้นผลิตภณัฑบ์ริการของธุรกิจสปา ในดา้นของราคาบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ ทางดา้นลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ และ ดา้นของบุคลากรหรือพนกังานให้บริการให้เหมาะกบัธุรกิจสปาของตน และในส่วน
ของ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด อาจจะไม่มีความส าคญัมากนกัส าหรับช่วง
น้ี ควรจะเน้นไปท่ี ดา้นตวัของผลิตภณัฑ์ให้การให้บริการ หรือ ตวัของบุคลลากรท่ีให้บริการมากกว่าส่วนของอ่ืนๆ
เพ่ือจะไดต้อบสนองแก่ ผูบ้ริโภค หรือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสปา และ ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนั  
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FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON USING LOAN SERVICE 
OF GOVERMENT HOUSING BANK CUSTOMERS 

IN UBON RATCHATHANI PROVINCE 
 

วิรัญทิชชา บุญเรือง1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Wiranthicha Bunrueang and Napawan Kananurak 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากร คือ ลูกคา้
สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานีท่ีท านิติกรรมในปี 2563 (มกราคม ถึง กนัยายน) กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 282 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานไดแ้ก่การวิเคราะห์การถดถอย ท่ีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท และจากการวิเคราะห์ปัจจยั
พบว่า ปัจจัยประสมทางด้านการตลาด 4C’sท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะดวกในการซ้ือ และการส่ือสาร ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
 

Abstract 
This research is to study FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON USING LOAN SERVICE OF 
GOVERMENT HOUSING BANK CUSTOMERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE  The questionnaire 
was used as a tool for data collection Sample group 282 The results of the study showed that ost of the respondents 
were male, age 31 -40  years old, marital status, undergraduate education. Have a career as a private employee 
Average monthly income 30,001 - 50,000 baht From the analysis of the factors found Marketing mix factors 4C's 
that affect the decision to use the loan service of GHB customers. Ubon Ratchathani Province has 2  aspects: 
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1. บทน า 
 

เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปี 2563  ท่ีผ่านมาส่งผลให้การซ้ือขายท่ีอยูอ่าศยัปรับลดลงตามสภาพปัจจยัแวดลอ้ม 
โดยอตัราการจองและซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่มีแนวโนม้ลดลง เฉล่ียหดตวัประมาณ 75% ขณะท่ีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่
อาศยัปรับลดลง 3.4% จากปัจจยัหลายดา้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจตอ้ง
หยุดชะงกั รวมถึงแผนกิจกรรมการตลาดของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยัมีความจ าเป็นตอ้งเล่ือนออกไป ซ่ึง
เดิมการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในประเทศเองตอ้งพิจารณาในปัจจยัหลายดา้นซ่ึงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั
อยู่แล้วจากก าลงัซ้ือท่ีเปราะบาง อีกทั้งยงัมีประเด็นมาตรการและกฎระเบียบด้านภาษี ทั้งมาตรการ LTV และ
กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเขม้งวดเขา้มา ท าให้การตดัสินใจซ้ือของประชาชนมีการชะลอตวัเป็นอยา่ง
มาก จากภาพรวมเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงท่ีผ่านส่งผลให้ภาครัฐได้มีการออกมาตรการเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือว่าเป็นตวัขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมตวัหน่ึงของประเทศ โดยจากการออก
มาตรการกระตุน้ท าให้การคาดการณ์ทิศทางการซ้ือขายท่ีอยูอ่าศยัในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 น่าจะปรับตวัดีข้ึนกว่า
ในช่วงคร่ึงปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาด
อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยัยงัพอมีปัจจยัดา้นบวกอยา่งมาตรการการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและ
ค่าจดจ านองส าหรับท่ีอยูอ่าศยัไม่เกิน 3 ลา้นบาท (ส้ินสุด 24 ธ.ค. ปี2563) ประกอบกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
สินเช่ือบา้นของธนาคารต่างๆ  และรวมถึงการประกาศปลดลอ็คมาตรการ LTV ท่ีผา่นมานั้นช่วยให้ประชาชนผูท่ี้
ตอ้งการซ้ือบา้นเพ่ืออยู่อาศยั สามารถเขา้ถึงสินเช่ือไดง่้ายข้ึน โดยจะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการเขา้อยู่
อาศยั ดว้ยการให้ผูกู้ซ้ื้อบา้นหลงัแรกท่ีมีราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาท สามารถกู้ได ้100% และยงัสามารถกูเ้พ่ิมไดอี้ก 
10% ของมูลค่าบา้นเพ่ือใชใ้นการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือต่อเติม กรณีตอ้งการกูซ้ื้อบา้นหลงัแรกท่ีมีราคาตั้งแต่ 10 
ล้านบาทข้ึนไป ก าหนดให้วางดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% ของราคาบ้าน และแคมเปญกระตุ้นตลาดของ
ผูป้ระกอบการ จึงถือเป็นโอกาสส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความพร้อมในการซ้ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจท่ี
กระทบภาคธุรกิจและก าลงัซ้ือครัวเรือนเป็นวงกวา้ง ดงันั้นภายใต้ภาพความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศยัท่ีชะลอลง 
ผูป้ระกอบการหลายรายจึงมีการปรับลดการลงทุนและรอจงัหวะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ แม้ว่าอาจจะส่งผล
กระทบในระยะสั้นต่อแนวโน้มผลประกอบการทางธุรกิจแต่ในอีกดา้นหน่ึงก็ถือเป็นการปรับสมดุลของอุปสงค์
และอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้ในพอร์ตของผูป้ระกอบการให้มีเสถียรภาพภายใตส้ถานการณ์ท่ี
ตลาดมีท่ีอยูอ่าศยัรอขายสะสมเหลืออยูจ่  านวนมากโดยทั้งปี 2563 คาดว่าการลงทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัลดลง 42.8% 
ถึงลดลง 39.5% จากปีก่อน แนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของสถาบนัการเงินและการปล่อย
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัตั้งแต่ปี 2560 – 2563 (ในไตรมาศแรก) พบว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยงัคงเป็นผูน้ าส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสินเช่ือบา้นมาโดยตลอด แต่ดว้ยสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเกิดการชะลอตวั ส่งผลให้
สถาบนัการเงินต่างๆเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกค้า รวมถึงนโยบายจากภาครัฐบาลท่ีออก
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มาตรการมากระตุน้ให้เกิดก าลงัซ้ือของประชาชน ส่งผลให้เกิดแรงผลกักระตุน้ให้เกิดความตอ้งซ้ือท่ีรุนแรงของ
ตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะการเร่งออกแคมเปญทางการตลาดของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือกระตุน้ยอดขายและรายไดต้ามท่ีตั้งเป้าไวร้วมถึงสถาบนัการเงินท่ีมีโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือเร่ง
ปล่อยสินเช่ือเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการลดความเส่ียงในการปล่อยสินเช่ือจากการพยายามคดักรอง
ลูกคา้เพ่ือให้ไดลู้กคา้กลุ่มท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางถึงระดบับนท่ีมีความตอ้งการท่ีอยู่
อาศยัในระดบัราคาค่อนขา้งสูงและอยูใ่นท าเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพ ท าให้ยิ่งเกิดการแข่งตลาดทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
แยง่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 

จากข้อมูลการแข่งขนัในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของสถาบนัการเงิน รวมถึงการออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ท าให้ผูวิ้จัยเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีเป้าหมายของการศึกษาอยู่ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจากใน
จงัหวดัอุบลราชธานี ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดเป็นล าดบั 2 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
และมีอตัราการจ้างงานท่ีสูง มีการขยายตวัของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในพ้ืนท่ี ธุรกิจท่ีมีการขยายสาขาตี
ตลาดแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างตามหัวเมืองใหญ่หรือธุรกิจของประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งลาวเอง และ
จากจ านวนโรงงานและห้างร้านต่างๆท่ีไดด้ าเนินธุรกิจอยูเ่ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ประชากรและแรงงานไดมี้การ
ยา้ยถ่ินฐานเข้ามาอาศยัและท างานในจังหวดัอุบลราชธานีเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2561 พบว่ามีกลุ่มคนท างานในจงัหวดัอุบลราชธานีเป็น จ านวน 903,203 ราย ซ่ึงยงัไม่รวมจ านวน
แรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ จากการยา้ยถ่ินฐานของแรงงานเข้ามาท างานในจังหวดัอุบลราชธานี
จ านวนมากส่งผลให้ธุรกิจท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีตอ้งการเพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็นโครงบา้นจดัสรร บา้นมือสองและการซ้ือ
ขายท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั ดว้ยเหตุเช่นน้ีเองท าให้ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัอุบลราชธานีมีปริมาณ
สูง และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และจากขอ้มูลจากรายงานนิติกรรมประจ าปี 2563 เดือน มกราคม ถึง กนัยายน 
กลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานีท่ีท านิติกรรมในปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
กนัยายน ซ่ึงมีจ านวน 959 ราย  ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัช่วงชิงตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไม่ว่าจะเป็นธนาคารของ
รัฐบาลหรือแมแ้ต่ธนาคารพาณิชยเ์องก็ไดมี้การปรับกลยทุธ์ออกมาชาวงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดดว้ย ส่งผลให้
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนและท าให้เกิดการเปรียบเทียบในการตดัสินใจ ซ่ึงจากพฤติกรรมส่วนใหญ่
ของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปย่อมตอ้งการจ่ายเงินน้อยท่ีแต่ตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากท่ีสุด ทางผูวิ้จยัจึงท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับ พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
กลัยกร  วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์  สัมปัตตะวนิช (2553: 90) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 
1.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได ้(Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 

การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคด้วย และ
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน และภายนอก จึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่
เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวข้องกับปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระท า กับ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก ดงันั้น ความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงต้องศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกว่า 
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการอะไร อยา่งไร และท าไม 

3.  พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่า ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนคุณค่าบางอย่างกบับางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อ(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย(เจ้าของสินคา้) 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

สุปัญญา  ไชยชาญ (2550: 51-57) ให้กล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า อาการท่ีแสดงออกในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคท าการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งซ้ือถ่ี 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะทัว่ไป มีราคาต่อหน่วยต ่า มีวางจ าหน่ายทัว่ไป ผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใด 

2. พฤติกรรมการซ้ือแลว้ลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้ว่ามีความแตกต่างระหว่างตรายี่ห้อ 
น้อยมาก แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตดัสินใจไดย้ากในการซ้ือ เพราะเป็นประเภทท่ีมีราคาและความเส่ียงสูง มีการซ้ือเป็น
คร้ังคราว 

3. พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย มีราคาสูง 
มีความเส่ียงสูง แต่มีความถ่ีในการซ้ือต ่ามาก บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียวตลอดอายขุองผูบ้ริโภค ก่อนการลงมือซ้ือ 
ผูบ้ริโภคตอ้งเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพ่ิมเติมอีกจ านวนมากเก่ียวกบัประเภทและตราผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ทราบถึง
คุณลกัษณะของ ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เช่น บริโภคท่ีจะลงมือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช ้ เป็นตน้ 

4. พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความยุ่งยากน้อย  
ก็ยงัถือว่าตราผลิตภณัฑ์มีความส าคญัอยู่ ไม่อยากซ้ือตราเดิม พฤติกรรมการซ้ือจึงมีการเปล่ียนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ 
เพราะอยากหลุดพน้จากความจ าเจ ซ ้ าซากอยากลองของใหม่ 

 
2.2  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing 
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p.14) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C ประกอบดว้ย 
1.  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Customer Wants and Needs):  ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเน้นท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เป็นหลกั จะต้องตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของผู้บริโภคได้ เช่น คุณค่าในตวัสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
ประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ  รับฟังข้อเสนอแนะของลูกคา้ทั้งทางลบและทางบวก การตอบสนองแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลูกคา้ 

2.  ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Cost to the Price) : ส่ิงท่ีส าคญัในเร่ืองของการตั้งราคาเพราะตอ้งตระหนกัให้ดีถึงราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับ เพราะมนัเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ค่าใชจ่้ายเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจท่ีจะ
ยอมจ่ายเพ่ือสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นหรือไม่ ท าให้ลูกคา้หรือผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเสียไป 
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3.  ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience) : ความสะดวกในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค 
ความหมายก็คือ ท าให้การตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการนั้น เกิดความสะดวกและง่ายไม่ซับซ้อนสามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดง่้าย  

4.  การส่ือสาร (Communication) : การส่ือสาร คือ หนทางเช่ือมต่อกบัลูกคา้ การส่ือสารท่ีดี เน้ือหาท่ีน่าสนใจจะ
ท าให้เขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึน เน้ือหาและความหมายท่ีดีจะช่วยดึงดูดลูกคา้ให้เห็นคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัช่วย
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย การส่ือสารจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

 
2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพฒันาทางการตลาดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบั

กลุ่มเป้าหมาย (Shultz & Lauterborn, 1993) เป็นการมุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามความ
ตอ้งการ โดยการใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เช่น การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง เป็นตน้(ปิลนัธน์  ศิลาวิเศษฤทธ์ิ, 
2555 และวิกรานต ์ มงคลจนัทร์, 2549) 

รูปแบบต่างๆ ของ (Integrated Marketing Communication: IMC) มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  การโฆษณา (Advertising) การสร้างการติดต่อส่ือสารดา้นตราผลิตภณัฑ ์(Brand Contact) 
2.  การขายโดยใชพ้นักงาน (Personal Selling) คือ การขายแบบสองทางโดยใชพ้นักงานขายในการกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 
3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ การจูงใจ และเสนอคุณค่าพิเศษหรือการจูงใจผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค 

คนกลางหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างยอดขายในทนัที มีวตัถุประสงคข์องการวางแผน 
4. การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 
 
2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความตดัสินใจซ้ือ/บริการ (Decision Making in Services)  
(วจนะ  ภูผานี,2555) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคคือการเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆ จากทางเลือก

ต่างๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีอยู ่3 ระดบัคือ การตดัสินใจตามความเคยชิน การตดัสินใจ
ท่ีจ ากดั และการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอน
ต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนโดยเร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซ้ือสินคา้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ ซ่ึง
สามารถสรุป ขั้นตอนท่ีส าคญั (Kotler & Keller 2006, p.181) โดยแสดงให้เห็นเป็น 5 ขั้นตอนในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ 2. การค้นหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจซ้ือ 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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 กรอบแนวคดิ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์  จังหวดั

อุบลราชธานีท่ีท านิติกรรมในปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กนัยายน จ านวน 959 ราย (ขอ้มูลจากรายงานนิติ
กรรมประจ าปี 2563 เดือน มกราคม ถึง กนัยายน) มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกได ้2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้  
ไดแ้ก่ ส่วนผสมทางดา้นการตลาด 4C’s ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการผูบ้ริโภค ตน้ทุนผูบ้ริโภค ความสะดวกใน
การซ้ือ และการส่ือสาร ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บผลการวิจยั โดยผูวิ้จัยมีขั้นตอนเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้สินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 282 ชุด ทั้งแบบออนไลน์และแจกแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์จากค่าจ านวนและค่าร้อยละ เพ่ือบรรยายขอ้มูล

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามท่ีมีค าถามหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวน 6 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มูล ดงัน้ี 

- เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
- อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
- สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
- ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
- อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ 
เป็นการใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรวดัลิเคิร์ท (likert scale) มีลกัษณะเป็นมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดย
แบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบัจากนอ้ยไปมาก 

ตวัเลือก คะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก 4 คะแนน 
เฉยๆ 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท ขอ้มูลส่วนประสมทางดา้น
การตลาด 4C’s ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5810 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.3307ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and Needs) รองลงมา 
คือ ด้านความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) ด้านการส่ือสาร (Communication) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) และขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.8351 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .2268 ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่องทางการส่ือสารต่างๆระหว่าง
ธนาคารกบัลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือ ท่านพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’s ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.171   7.547 .000  
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer 
Wants and Needs) 

.012 .014 .216 .829 
 

ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to 
Satisfy) 

-.021 -.043 -.702 .483 
 

ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to 
Buy) 

.229 .148 3.644 .018 
 

การส่ือสาร (Communication) .149 .219 2.373 .000  
R = .284, R Square =.081, Adjust Square = .068, Std.Error of the Estimate = .21903,  

มีนยัยะส าคญัทางสถิติ < 0.05  
 
ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig = .000 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ดา้น ของปัจจยัส่วน
ประสมทางดา้นการตลาด 4C’sส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือหาความสมัพนัธ์นอกจากน้ีพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่า
เท่ากบั 0.081 อธิบายไดว้่า ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’sส่งผลกบัตวัแปรตาม คือ 
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 8.1 และอีก
ร้อยละ 91.9 มาจากปัจจยัอ่ืนๆ 

ปัจจยัความตอ้งการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .829 ซ่ึงสูงกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจัยความต้องการของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .014หมายความว่าปัจจยัประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวดั
อุบลราชธานี คือ หากปัจจยัประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ิมข้ึน .014 

ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .483ซ่ึงสูงกว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปัจจัยประสมทางดา้นการตลาด 4C’sด้านต้นทุนของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั -.043หมายความปัจจยัประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั
อุบลราชธานี  
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ปัจจยัความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .018 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 0.05 
แสดงว่า ปัจจยัความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั 
.148 หมายความว่าปัจจยัประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นความสะดวกในการซ้ือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี คือ หากปัจจยัประสม
ทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นความสะดวกในการซ้ือเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ิมข้ึน .148 

ปัจจยัการส่ือสาร (Communication) พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยั
การส่ือสารมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .219 หมายความว่าปัจจยั
ประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นการส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี คือ หากปัจจยัประสมทางดา้นการตลาด 4C’sดา้นการส่ือสาร
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
เพ่ิมข้ึน .219 

 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’s ดา้นการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.944   8.790 .000 
19.ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความเหมาะสม
ดึงดูดความสนใจ 

.004 .015 .234 .815 

20.ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยกระตุน้ให้ทราบ
ถึงคุณสมบติัเด่นของผลิตภณัฑ ์

.135 .203 3.362 .001 

21.ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความทนัสมยั 

.028 .058 .952 3.42 

22.ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับรู้ขอ้มูลง่าย ไม่
ซบัซอ้น 

.061 .162 2.786 .006 

23.ธนาคารมีพนกังานท่ีมีความรู้แนะน า
ผลิตภณัฑต่์างๆเก่ียวกบัสินเช่ือ 

-.076 -.125 -2.027 .044 

24.จ านวนพนกังานธนาคารมีเพียงพอต่อการให้
ขอ้มูลและค าแนะน า  

.039 .071 1.171 .243 

 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2317 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’s ดา้นการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 

25.การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หลกัเกณฑ์
และอ่ืนๆของพนกังาน มีความคลุมกระชบั 

-.045 -.078 -1.310 .191 

26.การให้ขอ้มูลของพนกังานเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

.052 .099 1.606 .109 

27.กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคารมีความ
น่าสนใจ 

.021 .057 .914 .361 

28.กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคารกระตุน้
ให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ 

-.051 -.097 -1.524 .129 

29.กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคารท าให้
ท่านรู้จกัผลิตภณัฑบ์ริการมากข้ึน 

-0.21 -.061 -1.005 .316 

30.กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคารมีความ
กระซบัเขา้ใจง่าย 

.011 .032 .492 .623 

31.การจดัแคมเปญพิเศษของธนาคาร เช่น งาน
มหกรรมต่างๆ มีความหลากหลาย น่าดึงดูด 

-0.20 -.044 -.723 .471 

32.การจดัแคมเปญพิเศษ เช่น งานมหกรรม GHB 
Home Loan ท ากระตุน้การตดัสินใจ 

-.012 -.038 -.610 .543 

33.การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถกระตุน้ให้
เกิดความสนใจในการรับขอ้มูลของธนาคาร 

-.022 -.050 -.831 .407 

34.การให้รายละเอียดข่าวสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของธนาคารเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของท่าน 

-.012 -.035 -.555 .579 

35.ธนาคารมีการแจกจดหมายแนะน าผลิตภณัฑ ์
โดยตรงและผา่นช่องทางไปรษณีย ์SMS และ 
GHB ALL 

-.041 -.082 -1.253 .211 

36.ธนาคารส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือ เช่น การส่ง
ขอ้ความทางโทรศพัท ์แอพ GHB ALL เพ่ือมอบ
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีสนใจ 

.019 .042 .675 .500 

37.ช่องทางการส่ือสารการตลาดทางตรงระหว่าง
ธนาคารกบัลูกคา้มีความทนัสมยั 

.081 .153 2.579 .010 

38.ช่องทางการส่ือสารทางตรงระหว่างธนาคาร
กบัลูกคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของท่าน 

.019 .042 .699 .485 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2318 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่า ผลลพัธ์ค่า Sig = .000 เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ดา้น ของ
ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’s ดา้นการส่ือสารส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงตวัแปรการส่ือสาร ดา้นการโฆษณา (Advertising) หวัขอ้
ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยกระตุ้นให้ทราบถึงคุณสมบติัเด่นของ
ผลิตภณัฑ ์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .001 และหวัขอ้ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
รับรู้ขอ้มูลง่าย ไม่ซบัซ้อน พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .006 ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) หวัขอ้ธนาคาร
มีพนักงานท่ีมีความรู้แนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆเก่ียวกับสินเช่ือ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .044 ด้านการตลาดทางตรง 
(Direct marketing) หัวขอ้ช่องทางการส่ือสารการตลาดทางตรงระหว่างธนาคารกบัลูกคา้มีความทนัสมยั พบว่า ค่า 
Sig. เท่ากบั .010 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางดา้นการตลาด 4C’s 
ผลการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางด้านการตลาด 4C’s ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดย

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5810 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3307ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(Consumer Wants and Needs) รองลงมา คือ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) ดา้นการส่ือสาร 
(Communication) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่าการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวดัอุบลราชธานี 

ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8351 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.2268 ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่องทางการส่ือสารต่างๆระหว่างธนาคารกบัลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือ และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ ท่านพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ธนาคาร  

4. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจยั  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
เม่ือพิจารณาจากค่า R Square เท่ากบั 0.081 อธิบายความผนัแปรของตวัแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาด 

4C’s  ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวดั
อุบลราชธานี ไดร้้อยละ 8.1 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2319 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) พบว่าด้านท่ีมีค่า Beta สูงท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี มากท่ีสุด คือ ดา้นการส่ือสาร (Communication) 
Beta = .219 รองลงมา คือ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) Beta = .148 ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(Consumer Wants and Needs) Beta = .014 และดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) Beta = -.043 
ส่งผลต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี นอ้ยท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาผลลพัธ์ค่า Sig. ในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ผลลพัธ์ค่า Sig. ในดา้นท่ีมี ค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (Communication) ค่า Sig = 000 และด้านความสะดวกในการซ้ือ 
(Convenience to Buy)  Sig = 0.018 ซ่ึงทั้ง 2 ด้านน้ีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s 
Cost to Satisfy) Sig =.483 และดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and Needs) Sig = .829 

เม่ือพิจารณาผลลพัธ์ค่า Sig. ในแต่ละดา้นของการส่ือสาร พบว่าหัวขอ้ดา้นการส่ือสารมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นการโฆษณา (Advertising) ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) ดา้นการตลาดทางตรง (Direct marketing) เน่ืองจากหวัขอ้ดงักล่าวคา่ Sig ต ่า
กว่า 0.05 

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  ดา้นความสะดวก
ในการซ้ือ (Convenience to Buy) และการส่ือสาร (Communication) เท่านั้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวดัอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นผลท่ีได้จาก
งานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและออกแบบรูปแบบช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุบลราชธานีท่ีตอ้งให้ความส าคญัท่ีจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบการบริการและ
การให้ขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีความแตกต่างจากธนาคารอ่ืนๆ โดยมีแนวทาง ดงัน้ี  

1. ด้านความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.018) โดยจาก
งานวิจยัและแบบสอบถามปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือจะเน้นท่ีการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน
ของลูกคา้ ดงันั้นผูวิ้จยัขอเสนอโดย แอพพลิเคชัน่ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ลูกคา้สามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวั ความตอ้งการ 
เช่น วงเงินกู้ ดอกเบ้ีย เงินงวดผ่อนช าระ ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาปิดบัญชี เป็นต้น แล้วให้ระบบค้นหา
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัคุณสมบติัของลูกคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้
ไดง่้ายท่ีสุดโดยไม่ตอ้งมีขั้นตอนซบัซ้อน เพราะการเขา้ถึงและรับขอ้มูลท่ีธนาคารน าเสนออกไปมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งต่อการตดัสินใจของลูกคา้ หากการน าเสนอขอ้มูลไม่ชดัเจน เม่ือลูกคา้รับสารแลว้เกิดความสงสยัและไม่เขา้ใจก็
จะส่งผลลงัเลในการตดัสินใจ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตดัสินใจซ้ือ/บริการ (Decision 
Making in Services) ท่ีผูวิ้จยัเลือกศึกษา เน่ืองจากขั้นตอนท่ี1และขั้นตอนท่ี2 ท าให้ลูกคา้สามารถรับรู้รายละเอียด
ต่างๆไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจในท่ีสุด คือขั้นตอนท่ี3 เพ่ือจะท าให้ธนาคารวางแผนส่วนประสมทาง



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2320 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การตลาดท่ีน าไปสู่การตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินเช่ือและเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัให้กบัธนาคารและท าให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั
ธนาคาร ท่ีเป็นประโยชน์และตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรินนภา  จ าเริญ
สุข (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ สินเช่ือห้องแถว ของธนาคารออมสินใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 360 ราย โดยวิธีร้อยละ และการใชค้่าความถ่ี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านวงเงินกู้มีอิทธิพลต่อการใช้ บริการสินเช่ือเป็นอนัดบัแรก ส าหรับปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัย
ทางดา้นวตัถุประสงคแ์ละปัจจยั ทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย ทางดา้นความคิดเห็นของลูกคา้ต่อธนาคารคือลูกคา้มีความ
พึงพอใจใน  

2. ดา้นการส่ือสาร (Communication) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = .000) โดยจากงานวิจัยและ
แบบสอบถามปัจจยัดา้นการส่ือสาร จะเนน้ท่ีช่องทางการส่ือสารและรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารจาก
ธนาคารไปสู่การรับรู้ของลูกคา้โดยตรง ดงันั้น ช่องทางและรูปแบบท่ีน าเสนอขอ้มูลออกไปจะตอ้งดึงดูดและเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ไดง่้ายและตรงจุด ดงันั้นผูวิ้จยัขอเสนอโดย ขอ้มูลท่ีน าเสนอออกไปสู่ลูกค้าจะตอ้งมีความเข้าใจง่าย 
กระซบัและไม่ซบัซ้อน เช่น มีการสรุปจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัของผลิตภณัฑ ์อาจจะ
ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ผ่านช่องทางออนไลน์ แผ่นพบัใบปลิว และแอพพลิเคชัน่สรุปขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาและข้อมูลทัว่ไปท่ีละเอียดข้ึนจากปัจจุบนั เพราะตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคปัจจุบนั
ต้องการความสะดวกอย่างมากในการเขา้ถึงขอ้มูล ถ้ามีเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยให้เขา้ใจ เข้าถึงและส่ือสารได้
ชดัเจนข้ึนย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบสนองได้เร็วและดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ
ประสงค ์ ทองอินทร์ (2547) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร
ออมสินสาขาพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากปัจจัยทั้ง 2 ด้านท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวดั
อุบลราชธานี จะเน้นเก่ียวกับการส่ือสารและช่องทางการส่ือสาร ผูวิ้จัยจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีจะสามารถ
ด าเนินการดว้ยวิธีดงัน้ี เพ่ิมช่องทางการส่ือสารท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและส่ือสารโตต้อบกบัธนาคารไดง่้ายข้ึน 
เนน้ การส่ือสารแบบTwo-way Communication คือ เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูรั้บสาร มีการตอบสนองและมีปฏิกิริยา
ป้อนกลบัไปยงัผูส่้งสาร สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้ โดยนอกจากใช้ช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์แลว้ ธนาคารควรท่ีจะด าเนินเชิงรุกลงพ้ืนท่ี
จริงให้ใกลชิ้ดกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน เช่น การด าเนินการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การท าขอ้ตกลงร่วมกนั เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ซ่ึงกนัและกัน เพ่ือเป็น
ช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงขอ้มูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆในการใชบ้ริการสินเช่ือกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มากข้ึน เป็นตน้ และนอกจากบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยงัมีกลุ่มอาชีพ
อิสระท่ีมีความตอ้งการอยากมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมในการเตรียม
ตวั เช่น การจดัการเอกสารท่ีจะใชใ้นการยื่นเพ่ือพิจารณาสินเช่ือ เป็นตน้ จึงขอ้เสนอแนวทางให้ธนาคารท าการตลาด
เชิงรุกและเพ่ิมการเข้าถึงให้กับกลุ่มอาชีพเหล่าน้ีไดรั้บข้อมูลและค าแนะน าเพ่ือประกอบการเตรียมตวัในการขอ
สินเช่ือ เพ่ือท่ีจะได้มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง เพราะปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป คือ 
ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกในการบริการมากข้ึน จากเดิมถา้หากตอ้งการขอสินเช่ือหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูล
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จะตอ้งเดินทางมาท่ีธนาคารเท่านั้น แต่ตอนน้ีธุรกิจต่างๆรวมทั้งธนาคารเองก็ไดมี้การปรับเปล่ียนการให้บริการให้
ทนัสมยัตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ ท่ีธนาคารไดอ้อก GHB 
ALL เพ่ือให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมและรับขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ไดม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 
ดา้นการส่ือสาร หวัขอ้ดา้นการโฆษณา (Advertising) ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) และดา้น

การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ธนาคารควรเน้นออกแบบช่องทางและรูปแบบการส่ือสารท่ีจะประชาสัมพนัธ์ไปสู่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายรายเก่าและใหม่ผ่านช่องทางน้ี เพราะเป็นช่องทางท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้มากท่ีสุด เช่น 
การตลาดทางตรงท่ีให้พนกังานลงพ้ืนท่ีประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลรายละเอียดกบักลุ่มลูกคา้ เพ่ือสอบถาม ให้ขอ้มูลและ
สังเกตพฤติกรรมความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากการตลาดทางตรงสามารถเขา้ถึงและส่งขอ้มูลให้กบัลูกคา้ได้
โดยตรง และลูกคา้เองก็สามารถส่ือสารถึงความตอ้งการของตนเองกลบัมายงัธนาคารผูใ้ห้บริการไดท้นัที เป็น
ลกัษณะการส่ือสารแบบTwo-way Communication 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้ 
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลมีระยะเวลาจ ากดัเพียง 1 เดือน ผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามมกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2564 

ซ่ึงในช่วงท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามเป็นช่วงท่ีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แพร่ระบาด ทาง
ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัเก็บขอ้มูล 2 ช่องทาง คือ แจกชุดแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อขอสินเช่ือกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จังหวดัอุบลราชธานี และผ่านแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับลูกคา้ท่ีมาสะดวกเขา้มาติดต่อท่ีสาขา
โดยตรงดว้ยวิธี convenience Sampling 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัคร้ังน้ีควรมีการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยส่วนหน่ึง เพราะการท่ีจะ

ทราบถึงสาเหตุความตอ้งการของลูกคา้ได ้อย่างแรกคือจะตอ้งทราบก่อนว่าลูกคา้มีปัญหาในดา้นใด การท่ีท าวิจยั
เชิงคุณภาพจะท าให้ผูวิ้จยัไดพู้ดคุยสอบถามและสัมผสักบัลูกคา้โดยตรง สามารถสงัเกต รับฟังและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่ีและน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันารูปแบบการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
มากข้ึน  

 2. ถา้มีระยะเวลาเพ่ิมเติมผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งในตลาดสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยัในจงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คู่แข่งขนั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) เพ่ือเสนอแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร ให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือรักษาลูกคา้เดิมให้ใชบ้ริการต่อไปและขยายฐานลูกคา้ใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ ธอส. ในเขตภาคตะวนัออก เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 
คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติ T-Test และ One-
way ANOVA   (F-Test) และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) ผล
การศึกษาพบว่าเม่ือพิจารณาจากค่า Beta ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขต
ภาคตะวนัออก (Y1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดอย่างมีนยัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 
ด้านกระบวนการให้บริการ (X11)  (Beta = 0.451) ด้านการเรียนรู้ (X3) (Beta = 0.258) และด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ (X5) (Beta = 0.174) ตามล าดับ ซ่ึงหมายความว่า ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 3 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ, ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด(7Ps), ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศัย
กับ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ในเขตภำคตะวันออก 
 

Abstact 
The objective of this research is to study the factors affecting the decision in choosing housing loan service with 
the Government Housing Bank in the Eastern region, including demographic factors psychological factors and 
marketing mix factors (7Ps). To provide guidelines for the improvement of bank’s products and services not only 
to meet the customer needs, but also to keep existing customers to continue using the services and expand to new 
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targeting customers as well. The sample group is customers using the Bank's mortgage services in the eastern 
region. Data were collected from questionnaires of 400 people, analyzed by SPSS program including descriptive 
statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics including T-Test, 
One-way ANOVA (F-Test) statistics and multiple regression analysis to compare the relationship of each factor. 
The results of the study showed that the factors that affect the most decisions are: Service process factors, learning 
factors, and product and service factors respectively. These three variables were statistically significant at the 0.05 
level, implied that psychological factors and the three aspects of marketing mix factors are the factors that 
determine the factors affecting the decision in choosing housing loan service with the Government Housing Bank 
in the Eastern region 
 
Keywords: Paccay dan citwithya, Marketing mix Factor,Customer  
 

1. บทน า 
 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อชีวิต การมีบา้นจึงเป็นการสร้างความมัน่คงในชีวิต ส่วนหน่ึงท่ี
ส าคญัคือการขอสินเช่ือ ดงันั้นธุรกิจดา้นสินเช่ือบา้นจึงมีการแข่งขนัสูงเน่ืองดว้ยแนวโน้มความตอ้งการมีต่อเน่ือง
ท าให้สถาบนัการเงินต่างๆเกิดการแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงฐานลูกคา้สินเช่ือ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปจากเดิม นัน่หมายถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์จกัตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ทุกสภาวการณ์  ส าหรับทิศทางด าเนินงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธอส.เปิดยทุธศาสตร์ปี 2564-2565 เพ่ือรักษาความเป็นผูน้ าตลาดสินเช่ือบา้น และยกระดบัการให้บริการ
ลูกคา้สู่ Digital Platform รองรับการเป็น Digital Bank ในอนาคต ทั้งหมดในปี 65 มุ่งด าเนินการตามพนัธกิจ “ท า
ให้คนไทยมีบา้น” (ฝ่ายส่ือสารองคก์ร, 2563) 

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ปี 2564-2566 ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในภูมิภาคทยอยฟ้ืนตวัโดย ชลบุรี ระยอง 
น่าจะฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่าจงัหวดัอ่ืนๆ อนัมีปัจจยัหนุนจากากรลงทุนโครงการ EEC ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความ
ต้องการท่ีอยู่อาศัย(แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย, 2564) จากผลการด าเนินงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สรุปยอดสินเช่ือ ปี 2563 ธอส.สามารถปล่อยสินเช่ือบา้นไดถึ้ง 209,360 ลา้นบาท ในส่วนสาขาภูมิภาค 
ภาคตะวนัออกสามารถท ายอดสินเช่ือได้สูงถึง 33,321.13 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดสูงสุดของภาพรวมประเทศเม่ือ
เปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน ภูมิภาคเขตภาคตะวนัออก คาดว่าโครงการ EEC จะท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การ
เติมโตอย่างต่อเน่ือง ภาคตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจท าให้มีประชากรหลากหลายอาชีพท่ีมีความตอ้งการท่ี
อยู่อาศยั ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา แรงจูงใจ การเรียนรู้ การับรู้ และทศันคติ ท่ี
และปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
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การบริการ และน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และการบริการรวมถึง 
การพฒันาระบบและเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทางการตลาดในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผูวิ้จยัไดอ้า้งถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) น ามาใชเ้ป็นพ้ืนฐานและแนวทางของการศึกษาพร้อมขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ มาใชเ้ป็นกรอบ
การศึกษา 
 
แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

 (Kotler and Armstrong ,2001) ได้กล่าวว่า  การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคนั้นจะท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และสามารถจดัหาแนวทางกระตุน้
การตลาดให้เหมาะสม ซ่ึงไดมี้การแบ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยเป็นท่ี ยอมรับจากคนรุ่นหน่ึงจนถึงอีกรุ่น
หน่ึงโดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหน่ึงซ่ึงวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรม
พ้ืนฐาน วฒันธรรมยอ่ยและชนชั้นของสงัคม 

2) ปัจจยัด้านสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดว้ย 
(1) กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะ มีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นและค่านิยมบุคคล
ในกลุ่มอา้งอิง (2) กลุ่มครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติความ คิดเห็นและค่านิยม
ของบุคคล (3) บทบาทและสถานะ บุคคลคนหน่ึงอาจจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั หลายกลุ่ม ซ่ึงบุคคลนั้นจะมีบทบาท
และสถานะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มท่ีร่วมอยู ่ 

3) ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ข ั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบ
การด ารงชีวิต  

4) ปัจจยัทางจติวทิยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก ปัจจยัทางจิตวิทยาซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวั
ผูบ้ริโภคเองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้   
 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา      
 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา ยางเดิม (2559) กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์ศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล รวมไปถึงการ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดรั้บปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา การศึกษาปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาจะช่วยให้นกัการ
ตลาดเขา้ใจไดว้่า ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ จึงนบัว่ามีประโยชน์
ต่อผูท้  าการส่ือสารการตลาดซ่ึงปัจจยัทางจิตวิทยาทัว่ไปประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ทศันคติ และ
บุคลิกภาพ   
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

(Kotler, 1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาด
ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งกิจการจะผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีเพ่ือให้สามารถ ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยแต่เดิมนั้นส่วนประสม ทางการตลาดมีเพียงแค่ 4 ตวัแปร หรือ “4Ps” ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์(Place) และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีตวัแปรเพ่ิมเติมอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบกนัเป็นส่วนประสมทางการตลาด “7Ps” 
เพ่ือให้ มีความสอดคลอ้งกบัการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดธุรกิจบริการ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ศิริประภา บรรจงช่วย และ รวิดา วิริยกิจจา (2562)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  จากการวิจยัในภาพรวม พบว่าลูกคา้
ค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ
ลูกคา้ให้ความส าคญัในประสิทธิภาพของให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและเนน้การให้บริการท่ีมีกระบวนการให้
สินเช่ืออยา่งมีศกัยภาพ 

สาวติรี แสงสวสัด์ิและอคัรนนัท์ คิดสม (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล ต่อการ
เลือกใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารออมในในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงพบว่ากระบวนการในดา้นระบบ การท างานท่ีถูกตอ้ง 
แม่นย  าเช่ือถือไดมี้การจดัระบบคิวท่ีชดัเจน พนกังาน มีความน่าเช่ือถือและ ธนาคารมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีช่ือเสียง 
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฝากเงินกบั ธนาคารออมสินในเขต กรงเทพมหานคร 

วาสินี เสถียรกาล (2559) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีกล่าวว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารแต่ละอาชีพ มีแนวคิด แนวทาง รูปแบบการด ารงชีวิต ความตอ้งการ ความคาดหวงั การรับรู้
ข่าวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบับางอาชีพมีความจ าและความตอ้งการเป็นท่ีจะตอ้งท า
ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินท่ีแตกต่างกนั 

นริศรา  นิรามยัธาดา (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นจิตวิทยาทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขตบางกะปิ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจัยท่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจโดยค านึงถึงราคาท่ีถูกกว่าเม่ือเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะเดียวกนั รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นทศันคติโดย
ค านึงถึงความมีช่ือเสียงของเจา้ของโครงการท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นการรับรู้โดยค านึงถึงท าเล
ท่ีตั้งของโครงการสะดวกต่อการเขา้ถึงตามล าดบั 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2327 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามเป็นวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือบ้านกับธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก เก็บข้อมูลแบบตามสะดวกของผูวิ้จัย  
ท าการเก็บขอ้มูลในเดือน มกราคม 2564 จดัท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์บน Google Form โดยผูวิ้จยัขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามผา่นช่องทางโทรศพัทร์วมทั้งจดัท า QR Code ส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีเคาร์เตอร์ เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถิติ T-Test และ One-way ANOVA  
(F-Test) และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
 แรงจูงใจ 
 การเรียนรู้ 
 การรับรู้ 
 ทศันคติ 
(Schiffman & Kanuk ,1994) 

การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7PS) 
 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 ดา้นราคา 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ดา้นบุคคล 
 ดา้นกระบวนการ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(Kotler, 1997) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 เพศ 
 สถานภาพ 
 อาชีพ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

1)  สถิติเชิงพรรณนา ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงเป็นตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ 
แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัน้ี สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออก ท่ีแตกต่างกนั ใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเฟียร์สัน โดยใชส้ถิติ  One-way ANOVA (F-Test) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก และ  สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออก ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน จ านวน 400 ชุด แสดงจ านวน ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล (n=400) 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 119 29.75 
          หญิง 274 68.50 
          เพศทางเลือก 7 1.75 
อาย ุ   
          ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 2 0.50 
          21-30 ปี 108 27.00 
          31-40 ปี 177 44.25 
          41-50 ปี 81 20.25 
          51-60 ปี 27 6.75 
          ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 5 1.25 
สถานภาพ   
          โสด         173 43.25 
          สมรส/สมรสไม่จดทะเบียน 193 48.25 
          หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 34 8.50 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล (n=400) (ต่อ) 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา   
          ต ่ากว่าปริญญาตรี 119 29.75 
          ปริญญาตรี 237 59.25 
          สูงกว่าปริญญาตรี 44 11.00 
อาชีพ   
          ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 185 46.25 
          พนกังานบริษทัเอกชน 139 34.75 
          ประกอบธุรกิจส่วนตวั 28 7.00 
          อาชีพอิสระ 33 8.25 
          อ่ืน ๆ 15 3.75 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
          นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 87 21.75 
          15,001 - 25,000 บาท 132 33.00 
          25,001 - 35,000 บาท 85 21.25 
          มากกว่า 35,000 บาทข้ึนไป 96 24.10 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส/สมรสไม่จดทะเบียน 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท  

ส่วนที่ 2 การผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดเ้ป็น
ลกัษณะค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี     
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  
ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา Mean S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นแรงจูงใจ 4.33 0.739       มากท่ีสุด 
ดา้นการรับรู้ 4.22 0.775       มากท่ีสุด 
ดา้นการเรียนรู้ 
ดา้นทศันคติ 

4.37 
4.37 

0.723 
0.702 

      มากท่ีสุด 
      มากท่ีสุด 

 4.32 0.734       มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการค านึงถึง ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ให้ความส าคญัในระดบั มาก
ท่ีสุด ลูกคา้จะศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์สินเช่ือมาก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการ
รับรู้ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด(7PS) แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความคดิเห็น ของปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด(7PS) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด(7PS) แสดงค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น  

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7PS)  Mean S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4.57 0.646 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.46 0.703 มากท่ีสุด 
ดา้นท าเล ท่ีตั้ง และช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.34 0.775 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 

4.40 
4.45 
4.40 
4.52 

0.692 
0.701 
0.712 
0.633 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 4.44 0.696 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7PS) ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการค านึงถึงปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 
ให้ความส าคญัในระดบั มากท่ีสุด ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านด้านท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจัด
จ าหน่าย  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออก  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลกกระทบต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก 

ปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการ Mean S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ตดัสินใจเพราะตอบสนองความตอ้งการไดค้รบ 4.51 0.613 มากท่ีสุด 
พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 4.46 0.659 มากท่ีสุด 
พิจารณาจากธนาคารต่างๆมาก่อนตดัสินใจ 4.53 0.652 มากท่ีสุด 
ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะเช่ือว่าเป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุดส าหรับการมีบา้น 4.53 0.648 มากท่ีสุด 

 4.51 0.643 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการค านึงถึง พิจารณาจากธนาคารต่างๆ มาก่อน
ตดัสินใจ ให้ความส าคญัในระดบั มากท่ีสุด  ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ          
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ผลการศึกษาเชิงอนุมาน   
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษา ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก สรุปได้
ดงัน้ี ท่ี 1 ลักษณะประชากรด้าน  ทางด้าน เพศ อายุ และ สถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจไม่แตกต่าง ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (P>0.05)  2 ลักษณะทางประชากรด้าน  การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างจะส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ ธอส.เขตภาคตะวนัออก แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
(P<0.05)            

สมมติฐานการวิจัยที่  2 ในกลุ่มผู ้ใช้บริการสินเช่ือกับ ธอส. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ สถิติท่ีใช่ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  
 
ตารางที่ 5 แสดงสมการถดถอยระหว่างปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและปัจจยัทางดว้นส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส. ในเขตภาคตะวนัออก 
Model     Sum of Squares               df Mean Squares  F     Sig 

Regression           52.308    3     17.436                       184.191    0.000 
Residual                   37.486               396      0.095        
Total            89.794               399      
*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า สถิติทดสอบ คือ F มีค่าเท่ากบั 184.191 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงว่ามี
ตวัแปรดา้นจิตวิทยา หรือตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยา่งน้อย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบั
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส. ในเขตภาคตะวนัออก (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้่าการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ใน
เขตภาคตะวนัออก ในด้านประโยชน์หลกัด้านการเรียนรู้  (X3) ด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ (X5) และด้าน
กระบวนการให้บริการ (X11) มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส. (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7PS) มี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส. (Y1) โดยเฉพาะในดา้นประโยชน์หลกัด้านการเรียนรู้  (X3) ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (X5) และดา้นกระบวนการให้บริการ (X11) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณได ้ดงัน้ี 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7PS) มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก (Y1) 
 ตวัแปรอสิระ    B          S.E.est             Beta                      t            Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.219 0.144  8.485 0.000 
ดา้นกระบวนการให้บริการ (X11) 0.385 0.037 0.451 10.533 0.000 
ดา้นการเรียนรู้ (X3) 0.201 0.037 0.258 5.868 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (X5)  0.147 0.036 0.174 4.052 0.000 

R= 0.763    R2 = 0.583    Adjusted R2 = 0.579    S.E.est = 0.308  

*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรดา้นจิตวิทยาและส่วนประสมทางการตลาด(7PS) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีอยู ่3 ดา้น คือ ปัจจยัจิตวิทยา ดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (X5) 
ดา้นกระบวนการให้บริการ (X11) แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ดา้นน้ี สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส่วนตวัแปรดา้นแรงจูงใจ (X1) ดา้นการรับรู้ (X2) ดา้นทศันคติ (X4) ดา้นราคา (X6) ดา้นท าเล(X7) ดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด(X8) ดา้นบุคคล (X9) และ ด้านลกัษณะทางกายภาค (X10) ไม่สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

เม่ือพิจารณาจากค่า Beta ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก 
(Y1) พบว่าทุกดา้นส่งผลในทิศทางเดียวกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ (X11)  
(Beta = 0.451) ดา้นการเรียนรู้ (X3) (Beta = 0.258) และดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (X5) (Beta = 0.174) ตามล าดบั 

ตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 57.90 (Adjusted R2 = 0.579) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหุคุณเท่ากบั 0.763 (R = 0.763) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.308 (S.E.est 
= 0.308) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y = 1.219 + 0.201(X3) + 0.147(X5) + 0.385(X11) 
 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตภาคตะวนัออก ทั้งด้านปัจจัยลกัษณะ ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ทั้งน้ีผูวิ้จยัขอสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ด้านประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออก 

จากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส/สมรสไม่จดทะเบียน 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท ดงันั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรให้ความส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวและสามารถใช้
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือออกแบบแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาด ให้สามารถท าการตลาดไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน  

ด้านปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออก  จากการศึกษาพบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพล 
มากท่ีสุด ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ด้านกระบวนการให้บริการ เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ลูกคา้ให้ความส าคญักบักระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือขั้นตอนไม่ยุง่ยากซับซ้อน มีระบบการจดัคิวส าหรับผูม้าใชบ้ริการ และ
ขั้นตอนการบริการมีความสะดวกรวดเร็วตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาวติรี แสงสวสด์ิัและอคัรนนัท์ 
คิดสม (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล ต่อการเลือกใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารออม
ในในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงพบว่ากระบวนการในดา้นระบบ การท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  าเช่ือถือไดมี้การจดัระบบคิวท่ี
ชดัเจน พนกังาน มีความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฝากเงินกบั ธนาคารออมสิน ดงันั้นธนาคารควรให้
ความส าคญักับเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัความสะดวกสบาย และความทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ปลอดภยัในการท าธุรกรรม ดว้ยระบบ ป้องกนัขอ้มูลดา้นต่างๆ ไม่ให้ขอ้มูลเกิดการร่ัวไหล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
และมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงในการให้บริการ ธนาคารควรจะให้บริการดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยัและ
มีการอพัเดท ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางดา้นสินเช่ือ 
ฉะนั้นธนาคารควรเน้นย  ้าพนักงานให้ความส าคญัด้านกระบวนงานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า โดยมีการท าเช็คลิสต์ทุก
ขั้นตอนและจดัอบรมดา้นระเบียบวิธีปฏิบติังานอยูเ่สมอเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 

2. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ลูกคา้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาใชป้ระสบการณ์ใชบ้ริการก่อนน้ีช่วยในการตดัสินใจคร้ังน้ี ไดศึ้กษากระบวนการขั้นตอนในการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และให้ความส าคญักบัการหาขอ้มูลจากคนรอบขา้งก่อนตดัสินใจของใชบ้ริการสินเช่ือ ตามล าดบั 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman & Kanuk (1991) ไดใ้ชค้วามหมายของการเรียนรู้ในเชิงการตลาดว่า “การ
เรียนรู้ของ ผูบ้ริโภค คือกระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภคไดรั้บรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการซ้ือ การอุปโภค บริโภค และ 
หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคซ้ือและอุปโภคผลิตภณัฑ์แลว้ก็จะประยุกตค์วามรู้และประสบการณ์ท่ี ไดไ้ปใชใ้นการเลือกซ้ือ
หรือการบริโภคคร้ังต่อไป ดงันั้นธนาคารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ โดยอาจเปรียบเทียบในจุดเด่น
ของผลิตภณัฑท่ี์ดีกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน ให้เวลาลูกคา้ในการหาขอ้มูลเพ่ิมในภายหลงัแลว้ค่อยตดัสินใจ  

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกคา้ให้ความส าคญัดา้นอตัราดอกเบ้ีย มากท่ีสุด รองลงมาวงเงินสินเช่ือท่ี
ธนาคารให้ได ้ระยะเวลาการกู ้และค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเช่ือ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สุรัสดา 
มีดว้ง (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ของธนาคารออมสิน 
ส านกัราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วน ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ พบว่าตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั จ านวน 4 ตวัแปรเรียงตามระดบัอิทธิพล ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ส่งผล ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  ดงันั้นธนาคาร
ควรหมัน่ศึกษาพิจารณาและเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆเสมอ เพ่ือปรับให้มีความเหมาะสม 
สามารถแข่งขนัได ้สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการ ออกแบบโปรแกรม  หรือหลกัสูตร
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ส าหรับการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละการบริการ เพ่ือยกระดบัการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้มีมาตรฐานการบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจสินเช่ือ จากกรณีศึกษาสามารถน าผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส/สมรสไม่จดทะเบียน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
และประกอบอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จากการศึกษาพบว่า
อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพดงักล่าวมีความมัน่คงในอาชีพและมีสวสัดิการกบัธนาคาร อยูแ่ลว้ 
ดงันั้น ธนาคารอาจน ากุลยทุธ์การแข่งขนัเพ่ือจูงใจอาชีพดงักล่าว เช่น การให้อตัราดอกเบ้ีย เงินกูพิ้เศษ เอกสารยื่นกูไ้ม่
ยุ่งยากซับซ้อน การให้วงเงินสินเช่ือมากกว่าลูกคา้ปกติ เป็นตน้ ธนาคาร ควรออกโปรโมชัน่ท่ี แตกต่างกนัตามแต่ละ
กลุ่มอาชีพ โดยแบ่งระดบักลุ่มอาชีพตามความมัน่คงในการท างาน กล่าวคือ อาชีพรับราชการ และอาชีพพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีความมัน่คงในอาชีพสูง อีกทั้งยงั มีสิทธิสวสัดิการเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของแต่ละหน่วยงาน การจดัโปรโมชัน่ 
สินเช่ือสวสัดิการ ให้สิทธิพิเศษ เง่ือนไขพิเศษ หรือออกแบบโปรโมชัน่ให้จูงใจกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ในส่วนของอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน ควรจดัโปรโมชัน่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งตลาด และในส่วน ของอาชีพ
อ่ืนๆ ก็ควรมีการจดัโปรโมชัน่ตามความมัน่คงของแต่ละอาชีพเป็นส าคญั ดงันั้นควรให้ความส าคญักบักลุ่ม ผูบ้ริโภค
กลุ่มดงักล่าวและสามารถใชล้กัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ก าหนด กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือ
ออกแบบแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถท าการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ธนาคารมี
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และท าให้ลูกคา้มีตวัเลือกในการใช้
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมากข้ึน 

2. ฝ่ายนโยบายสินเช่ือและภาครัฐ จากกรณีศึกษาพบว่ากลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.25 เป็นอาชีพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบั ธอส.ในเขตภาคตะวนัออก มากสุด กลุ่มอาชีพ
ดงักล่าวมีความมัน่คงในอาชีพและมีสวสัดิการกบัธนาคาร อยูแ่ลว้ ดงันั้น ธนาคารอาจน ากุลยทุธ์การแข่งขนัเพ่ือจูงใจ
อาชีพดงักล่าว เช่น การให้อตัราดอกเบ้ีย เงินกูพิ้เศษ เอกสารยื่นกูไ้ม่ยุง่ยากซบัซ้อน การให้วงเงินสินเช่ือมากกว่าลูกคา้
ปกติ เป็นตน้  

3. ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาพบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  าค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือขั้นตอนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีระบบการ
จดัคิวส าหรับ ผูม้าใชบ้ริการ และขั้นตอนการบริการมีความสะดวกรวดเร็วตามล าดบั ดงันั้นธนาคารควรมีการปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งกระบวนการในการด าเนินงาน และการ
พิจาณาสินเช่ือให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความสะดวกและรวดเร็วเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และเพ่ือความสะดวกให้กบั
ลูกคา้โดยค านึงถึงความคุม้ค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บมากท่ีสุด  ดงันั้นธนาคารควรจดัฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่พนกังานและ
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายก ากบั ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือรายย่อย ฝ่ายนโยบายสินเช่ือ และฝ่ายสนบัสนุนสินเช่ือ ฝ่าย
วิเคราะห์สินเช่ือรายยอ่ย เป็นตน้ เพ่ือจกัไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย เน่ืองจากบางคร้ังวิธีปฏิบติัท่ีให้มา
ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั และจัดอบรมเพ่ือทบทวนระเบียบวิธีปฏิบติัให้เขา้ใจตรงกนั ทบทวน
ความรู้ให้เกิดความช านาญ เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญในงานท่ีท าไดถู้กตอ้งแม่นย  า มีการพฒันาความรู้ความสามารถของ
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พนกังาน ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นเทคโนโลยี เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารเองมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการ
ท างานมากข้ึน ความส าคญักบัเทคโนโลยีดา้นความปลอดภยัความสะดวกสบาย และความทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่ง ยิ่ง
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ด้วยระบบ ป้องกันข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ให้ข้อมูลเกิดการร่ัวไหล เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่และมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการให้บริการ ธนาคารควรจะให้บริการ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั
และมีการอพัเดท ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางดา้นสินเช่ือ 
ฉะนั้นธนาคารควรเนน้ย  ้าพนกังานให้ความส าคญั ดา้นกระบวนงานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า โดยมีการท าเชค็ลิสตท์ุกขั้นตอน
และจดัอบรมดา้นระเบียบวิธี ปฏิบติังานอยูเ่สมอเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 

4. ฝ่ายส่ือสารองค์กร จากกรณีศึกษาปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ลูกคา้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาใชป้ระสบการณ์ใชบ้ริการก่อนน้ีช่วยในการตดัสินใจคร้ังน้ี ไดศึ้กษา
กระบวนการขั้นตอนในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และให้ความส าคญักบัการหาขอ้มูลจากคนรอบขา้งก่อนตดัสินใจ
ของใชบ้ริการสินเช่ือ ตามล าดบั ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัศึกษาขอ้มูล ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้นฝ่ายส่ือสารองคก์ร ท าหนา้ท่ีน าเสนอเน้ือหาท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผลิตภณัฑ์
และบริการ เช่น รายละเอียดของผลิตภณัฑ์และบริการ ประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางต่างๆ วางแผนการส่ือสารผา่น
ช่องทางส่ือดิจิทลั ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ให้สามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายไดใ้นเวลาและช่องทางท่ี
เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินผลการส่ือสารและติดตามเทรนดก์ารส่ือสารใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันาให้ดี
ยิ่งข้ึนจดัท าเน้ือหาและออกแบบการน าเสนอเน้ือหา อาทิ อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป โบรชวัร์ แผ่นพบั ใบปลิว ให้
น่าสนใจ เขา้ใจง่าย ทนัการณ์ เพ่ือกระตุน้และจูงใจ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถจดจ าเขา้ใจง่าย  

5. พนักงานผู้ให้บริการ จากกรณีศึกษาปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ลูกคา้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจ ไดศึ้กษากระบวนการขั้นตอนในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และให้ความส าคญักบัการหาขอ้มูลจากคนรอบข้าง
ก่อนตดัสินใจของใชบ้ริการสินเช่ือ การเรียนรู้จากการบอกต่อจึงมีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจ ความน่าเช่ือโดยเฉพาะ 
การบอกต่อจากคนรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพ่ือน ดงันั้น ผูใ้ห้บริการควรสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ให้มีความ
เป็นกนัเองให้ลูกคา้สามารถติดต่อพนกังานไดง่้ายและรวดเร็ว ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ถูกตอ้งและแม่นย  า สามารถเปรียบเทียบ
ให้ลูกคา้ไดเ้ห็นภาพ จุดเด่นของผลิตภณัฑข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ดีกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ อยา่งไร ดงันั้น
พนกังานผูใ้ห้บริการ ตอ้งหมัน่เรียนรู้ ศึกษากฎระเบียบ และวิธีปฏิบติัของธนาคารอยูเ่สมอ หมัน่เรียนรู้ศึกษาคู่แข่ง
ของธนาคารเพ่ือสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการขายผลิตภณัฑ์ของธนาคารช้ีให้เห็นว่า
ผลิตภณัฑข์องเราดีกว่าอยา่งไร รวมทั้งไม่กดดนั ให้เวลาลูกคา้ในการหาขอ้มูลเพ่ิมภายในหลงัแลว้จึงค่อยตดัสินใจ 

6. ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ จากกรณีศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ลูกคา้ให้ความส าคญั
ดา้นอตัราดอกเบ้ีย มากท่ีสุด รองลงมาวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้ได ้ระยะเวลาการกู ้และค่าธรรมเนียมการให้บริการ
สินเช่ือ ตามล าดบั ดงันั้นธนาคารควรมีรูปแบบทางเลือกอตัราดอกเบ้ียแบบต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั และให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าสูงกว่าธนาคารอ่ืน ธนาคารควรหมัน่ศึกษาพิจารณา และเปรียบเทียบอตัรา
ดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆเสมอ เพ่ือปรับให้มีความเหมาะสม สามารถแข่งขนัได ้น าขอ้มูลจากกรณีศึกษาใช้
เป็นแนวทางส าหรับการพฒันาและปรับปรุง  ผลิตภณัฑ์และการบริการ เพ่ือยกระดบัการให้บริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ให้มีมาตรฐานการบริการท่ีดียิ่งข้ึน 
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ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังนี้ 
 

เกิดการระบาดของโรค Covid-19 ท าให้กระบวนการ เก็บและรวบรวมขอ้มูลของผูวิ้จยัเป็นไปอย่างล าบาก ผูวิ้จยั
จึงไดท้  าการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างโดยเก็บแบบสอบถามแบบ แจกแบบสอบถามผ่านพนักงาน
สินเช่ือ และพนกังานนิติกรรมประจ าแต่ละสาขา ในเขตภาคตะวนัออก ซ่ึง แบบสอบถามเป็น Google Forms ผ่าน
ระบบออนไลน์ ท าให้ผูวิ้จยัไม่ไดเ้ป็นผูค้ดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามเอง 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  
 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคต เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูล
ในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน อาจใชแ้นวทางการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ มาประกอบการ ศึกษาวิจยั เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความลึก และมีความละเอียด
มากกว่าน้ี 

2. แนะน าให้ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ เพ่ือน าขอ้มูลองค์ประกอบผลิตภณัฑ์และบริการดา้นสินเช่ือมาพฒันาผลิตภณัฑ ์ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย   
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การรับรู้คุณค่าตราสินค้า กบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋าถือตรา BOYY 
Brand value perception and purchase intention of handbag: Case of BOYY 

 

วีรประภา ทาวงค์วาน1 และ โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์2 
Weeraprapa Tawongwan and Rojanasak Chomvilailuk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
รับรู้คุณค่าดา้นสังคม การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล และการรับรู้คุณค่าด้านการใชง้าน กบัความตั้งใจซ้ือ
กระเป๋า BOYY โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จ านวน 12 ตวัอย่างใน
ขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพและน าประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไปประกอบการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับวิจยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 380 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการวิเคราะห์ดว้ย ขอ้มูลทางสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้มการถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือทดสอบอิทธิพลของตวัแปรตน้ต่อตวั
แปรตาม ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าด้านสังคม และดา้นค่านิยมส่วนบุคคล นั้นมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น หากสามารถสร้างการรับรู้คุณค่าด้าน
สังคม และคุณค่าด้านค่านิยมส่วนบุคคลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนย่อมส่งผลให้ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคได้มากข้ึน  
อยา่งไรก็ตามการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY  
 

ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้คุณค่ำ, ควำมตั้งใจซือ้, กระเป๋ำถือ BOYY 
  

Abstract 
This research aims to study the influence on consumer’s brand value perception (Perceived social value, Perceived 
individual value and Perceived functional value) and purchase intention of BOYY bag. For this research, the data 
was collected from Semi-structure interview with 12 consumers in the qualitative research and apply in 
questionnaire whereas the data for quantitative analysis was collected from 380 samples,  then analyzed using the 
display of frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis to examine the effect 
of independent variable on the dependent variable. The results of the study showed that Perceived social value and 
Perceived individual value influence on the purchase intention of the BOYY bag was significance level of 0.000, 
Therefore, for BOYY bags, the more social value and individual value is built, the more  customer’s purchase 
intention. However, the Perceived functional value was non-significant influence on the purchase intention of the 
BOYY bag.  

 

Keywords: Perceived value, Purchase intention, BOYY bag 
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1. บทน า 

 
BOYY เป็นตราสินค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม สินค้าหรูหรา (Luxury goods) หากมองถึงรายได้ของ BOYY แม้จะมี

อตัราท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มการเติบโตทางรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนในอนาคต (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 
2563) แต่ด้วยตลาดกระเป๋าถือหรูหราในประเทศไทยท่ีมีตราสินค้าท่ีอยู่ในตลาดหลายราย ทั้งผูแ้ข่งขนัเดิมท่ีมี
ช่ือเสียงมาอยา่งยาวนาน และผูแ้ข่งขนัรายใหม่ท่ีเขา้มาในตลาด และหากพิจารณาในดา้นช่ือเสียงแลว้ ตราสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับส่วนใหญ่ในตลาดประเทศไทยมกัจะเป็นตราสินคา้จากต่างประเทศ และมีประวติัมาอยา่ง
ยาวนาน ท าให้ BOYY ยงัถือว่าเป็นกระเป๋าถือท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในวงกวา้ง และแมจ้ะมีกระเป๋าถือตรา
สินคา้ไทยหลายรายในตลาด แต่ยอดขายกระเป๋าถือหรูหราจากต่างประเทศก็ยงัสูงกว่าตราสินคา้ไทยมาก แสดงให้
เห็นถึงการยอมรับในวงกวา้งยงัมีอตัราท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัตราสินคา้หรูหราจากต่างประเทศ (Oe et al., 2018) 

โดยการรับรู้คุณค่าของสินคา้หรูหราในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าดา้นสังคม การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยม
ส่วนบุคคล และการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้าน หรือเรียกว่าการรับรู้คุณค่าความหรูหราของตราสินคา้ (Perception 
of luxury value) (Klerk et al., 2019) นั้นมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าหรูหรา (Kasuma et al., 2016) ซ่ึงจะ
สามารถท าให้อธิบายได้ว่าท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกใช้สินค้าหรูหราตรานั้น ๆ (Hung et al., 2011) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยั Chattalas และ Shukla (2015) ท่ีกล่าวถึงการทดสอบตวัแปรดา้นการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ทั้ง 3 ดา้นท่ี
กล่าวไป ว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋าถือหรูหราดว้ย 

โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าดา้นสงัคม การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล และการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้าน 
กบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) 

 
ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) หมายถึง เจตนา ความตอ้งการ ความเป็นไปได ้หรือ ขั้นตอนในการวางแผน

ของบุคลคลท่ีจะมีพฤติกรรมใด พฤติกรรมหน่ึง (Francis et al.,2004) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ โดยความตั้งใจ
ซ้ือ หรือ ความเต็มใจท่ีจะซ้ือ (Khan, Razzaque & Hazrul, 2017) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ธีร
ศกัด์ิ จินดาบถ สุนนัทา เหมทานนท ์และ พิไลวรรณ ประพฤติ, 2561) บ่งบอกถึงแผนการท่ีจะแสดงพฤติกรรมการ
ครอบครองสินคา้ในอนาคต (พิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ, 2559) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง
และมกัส่งผลในเชิงบวกต่อการแสดงออกของผูบ้ริโภค (Hung et al., 2011) นอกจากนั้น ความตั้งใจซ้ือยงัเป็นหน่ึง
ในปัจจัยท่ีมีความส าคญัท่ีเปรียบเสมือนแนวทางในการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคในอนาคต 
(ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม, 2561) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Kakkosa, Trivellasb และ Sdrolias (2015) ท่ีได้พูดถึง
ความหมายของความตั้งใจซ้ือว่า ความเป็นไปได้ท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจและวางแผนท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ
บางอยา่ง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะท าการประเมินสินคา้จากการใชบ้ริการก่อนหนา้ เม่ือเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความตั้งใจ
ซ้ือ และส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการนั้นอีก (ทวีพร พนานิรามยั, 2557)  
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กล่าวไดคื้อ ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะการศึกษาถึงความตั้งใจ
ซ้ือ จะสามารถน ามาประเมิณความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมผูบ้ริโภค และแนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ
บริการในอนาคตได ้ (วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข, 2559) และในบริบทของสินค้าหรูหรา Khan, Razzaque และ Hazrul 
(2017) ไดก้ล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือสินคา้หรูหรานั้นมีความสัมพนัธ์ต่อความมุ่งมัน่ในการบริโภคสินคา้หรูหรา ซ่ึงจะ
ท าให้สามารถตดัสินใจว่าจะก าหนดเป้าหมายไปทางทิศใด (Garcia et al., 2020) 
 

2.2 การรับรู้คุณค่าของกระเป๋าถือหรูหรา (Perception of luxury handbag value) 
 
จากงานวิจัยของ Jain (2019) ได้แบ่งมิติของการรับรู้คุณค่าความหรูหราออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ คุณค่าด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal values) หรือท่ีเรียกว่าคุณค่าดา้นสงัคม (Social value) และดา้นค่านิยม
ส่วนบุคคล (Personal values) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Hennigs, Wiedmann, Klarmann และ Behrens (2015) ท่ีพูด
ถึง คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านค่านิยมส่วนบุคคล โดยเพ่ิมเติมในส่วนของคุณค่าด้านการใช้งาน (Functional 
value) ว่าเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณค่าความหรูหราดว้ย ซ่ึงการรับรู้คุณค่าความหรูหราของ
แต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Mo, Wong, 2019) กล่าวไดว้่าการรับรู้คุณค่าในดา้นต่าง ๆ เป็นปัจจยัท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือกระเป๋าถือหรูหราดว้ย ซ่ีงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yang, Ma, Arnold และ Nuttavuthisit (2018) ท่ีได้
กล่าวถึงมิติดา้นการรับรู้คุณค่าดา้นสงัคม การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล และ การรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้าน 
ว่าทั้ง 3 มิตินั้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้หรูหรา 
 

2.3 การรับรู้คุณค่ากับความต้ังใจซ้ือ (Perceived Value toward Purchase Intention) 
 
2.3.1 การรับรู้คุณค่าด้านสังคม (Perceived Social Value) แสดงถึงอรรถประโยชน์ท่ีได้จากภาพลกัษณ์ ท่ีมี

ความเช่ือมโยงกบัค่านิยมในสงัคม เน่ืองจากพฤติกรรมบริโภคสินคา้หรูหรามกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเจอ แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมบริโภคสินคา้หรูหรา  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ความโดดเด่นในสังคม (Social salience) และการระบุตวัตนทางสังคม (Social identification) เพ่ือให้สามารถ
เป็นท่ียอมรับ หรือเป็นท่ีสนใจ (Shukla, 2012) นอกจากนั้นการบริโภคสินคา้หรูหรายงัเพ่ือเป็นการแสดงสถานะ
ทางสังคมมากกว่าการบริโภคเพ่ือประโยชน์การใช้งาน (สุมาลี เล็กประยูร, 2555)  คุณค่าด้านสังคมนั้ นเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความโดดเด่น หรือการเป็นจุดสนใจ (Jain, 2019)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Chattalas และ Shukla (2015) ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคสินคา้หรูหรามกัจะปรารถนาท่ีจะไดรั้บสถานะ หรือช่ือเสียงทาง
สงัคม นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงความพิเศษเฉพาะตวั (Klerk, Kearns & Redwood, 2019)ท าให้ผูศึ้กษาก าหนด
สมมุติฐานไดด้งัต่อไปน้ี 

สมมติุฐำนท่ี 1 (H1) กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนสังคมเชิงบวก มีอิทธิพลให้ผู้บริโภคมีควำมตั้งใจซือ้กระเป๋ำถือหรูหรำ
มำกขึน้ 

2.3.2 การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าด้านค่านิยมส่วนบุคคล (Perceived Individual Value) เป็นการแสดงออกถึง
แรงจูงใจส่วนบุคคล และการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยการบริโภคกระเป๋าถือหรูหรานั้นมกัจะเก่ียวขอ้ง
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กบัอารมณ์ส่วนบุคคล เช่น การรับรู้ถึงความสวยงาม ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และมกัจะเป็นความสุขในระดบั
ส่วนบุคคล (Klerk, Kearns & Redwood, 2019) เป็นการเน้นไปท่ีการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียรสจากภายในและความ
เป็นตวัของตวัเองมากกว่าความคาดหวงัจากภายนอก (Ercis & Celik, 2018) นอกจากนั้นยงัให้ผลประโยชน์ในเชิง
สัญลกัษณ์แก่ผูบ้ริโภคด้วย (Shukla, 2012) โดยผูบ้ริโภคมกัจะแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของตนผ่านการบริโภค
สินคา้หรูหรา อีกทั้งการบริโภคกระเป๋าหรูยงัท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสุข ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัมองถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ว่าตรงกบัความส าเร็จของตนเองหรือไม่ (Oe et al., 2018) 
ในเร่ืองค่านิยมส่วนบุคคลนั้นนั้นเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคค านึงประโยชน์ในเชิงสัญลกัษณ์ต่อตนเอง และความพึงพอใจ
ส่วนตวัเป็นหลกั ซ่ึงจะตรงขา้มกับคุณค่าด้านสังคมท่ีเน้นไปท่ีการสร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่ื้น (Chattalas & 
Shukla, 2015) จากแรงจูงใจดงักล่าวท าให้ก าหนดสมมุติฐานไดว้่า 

สมมติุฐำนท่ี 2 (H2) กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนค่ำนิยมส่วนบุคคลเชิงบวก มอิีทธิพลให้ผู้บริโภคมีควำมตั้งใจซื้อกระเป๋ำ
ถือหรูหรำมำกขึน้ 

2.3.3 การรับรู้คุณค่าด้านการใช้งาน (Perceived Functional value) แมว้่าสินคา้หรูหรา ผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจ
ในเร่ืองคุณค่าดา้นสังคม และค่านิยมส่วนบุคคลเป็นหลกั แต่อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ทุกช้ินไดรั้บการออกแบบมา
เพ่ือท าหนา้ท่ีเฉพาะ โดยผูบ้ริโภคมกัจะคาดหวงักบัสินคา้หรูหราว่าจะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
มีความน่าเช่ือถือ และมีความแข็งแรงทนทาน (ณัฐนนท์ กล่ินโสภณ, 2560) มีเอกลกัษณ์เพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการพ้ืนฐาน และสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัผูบ้ริโภคได ้(Chattalas & Shukla, 2015) โดยพิจารณา
จาก วสัดุของสินค้าและการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้ดีเพียงใด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคสินค้าหรูหราให้
ความส าคัญกับการรับรู้ในด้านคุณภาพด้วยเช่นกัน (Hung et al., 2011) เม่ือพูดถึงกระเป๋าถือหรูหราแล้วความ
ประทบัใจในดา้นคุณภาพ หรือดา้นการใชง้านของกระเป๋าถือหรูหราก็เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัเช่นกนั (Kasuma et 
al.,  2016) โดย Soh, Rezaei และ Gu (2017) ไดก้ล่าว่ว่าการรับรู้ดา้นการใชง้าน (Functional value) นั้นเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้แฟชัน่หรูหรา ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะใชก้ารรับรู้ของตวัเองตดัสินว่าคุณภาพของ
สินคา้เป็นอยา่งไร และผูบ้ริโภคมกัจะตีความว่าตราสินคา้หรูหราท่ีมีช่ือเสียงว่ามีคุณภาพดี (สุมาลี เลก็ประยรู, 2555) 
ท าให้ก าหนดสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

สมมุติฐำนท่ี 3 (H3) กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนกำรใช้งำนเชิงบวก มีอิทธิพลให้ผู้บริโภคมีควำมตั้งใจซื้อกระเป๋ำถือ
หรูหรำมำกขึน้ 

 
รูปที่ 2.5 กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการวิจยัเชิง
คุณภาพ และน าประเดน็ท่ีน่าสนใจไปประกอบการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับวิจยัเชิงปริมาณ
ในขั้นตอนการส ารวจ (Survey Research) โดยค าถามทั้งหมดจะเป็นค าถามในรูปแบบปลายปิด (Close-ended question) 
และให้ผูต้อบค าถามกรอกค าถามดว้ยตวัเอง เป็นการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Online Questionnaire) 
ดว้ยระบบ Google Form ซ่ึงท าให้สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด
ของการจดัการขอ้มูล (งามเนตร ดิษฐประยูร, 2557)  มีการก าหนดค าถามคดักรองก่อนท าแบบสอบถาม และหาก
ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีก าหนดก็จะไม่สามารถท าแบส ารวจในขั้นตอนต่อไปได ้โดยใชเ้วลาใน
การเก็บแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 10 วนั (8 – 17 กุมภาพนัธ์ 2564) 

โดยประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่ม Millennials หรือ GEN-Y ท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ.2520-
2542 มีอายุระหว่าง 22 – 44 ปี (เดชา เดชะวฒันไพศาล และคณะ, 2557) เน่ืองจากเป็นช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดกระเป๋าถือตราสินคา้หรูหรา (Jain, 2019) และตอ้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีรู้จกักระเป๋า BOYY 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา มีการตรวจสอบการ
กระจายตวัของขอ้มูลก่อนน าไปวิเคราะห์ผล โดยการตรวจสอบค่าความเบต้อ้งมีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 3 และความโด่ง
ค่าสัมบูรณ์ตอ้งไม่เกิน 10 จึงจะถือว่าขอ้มูลท่ีไดมี้การแจกแจงปกติ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) ท าการวิเคราะห์ผล
ดว้ยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นเพ่ือตรวจสอบการจดักลุ่มของค าถามว่า
ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ผูวิ้จัยได้น าข้อมูลมาท าการตรวจสอบ EFA (Exploratory Factory Analysis)โดยท่ี
ค าถามในแต่ละกลุ่มตอ้งมีค่าน ้ าหนกัของปัจจยั ไม่นอ้ยกว่า 0.6 จึงจะสามารถน าไปก าหนดเป็นค าถามของตวัแปรได ้
จากนั้นน าชุดค าถามท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือประเมิณค่า
ความเท่ียง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  (ไชยนัต ์สกุล
ศรีประเสริฐ, 2556) เพ่ือแสดงถึงความคงท่ีของแบบสอบถาม ซ่ึงผลจากการตรวจสอบตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 แต่ไม่
ควรเท่ากบั 1 (0 ≤ α ≤ 1) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545)      

จากนั้นน าชุดตวัเลขหลงัการท า FA มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ด้วยเคร่ืองมือสถิติ ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกัษณะกับข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง และใช ้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยการก าหนดค่านัยส าคัญท่ี 0.05 เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม และเพ่ือศึกษาปัจจยัในตวัแปรตน้ว่าส่งผลต่อตวัแปรตามอย่างไร 
(Chatterjee & Hadi, 2012)  

ในส่วนของขั้นตอนการท าแบบสอบถาม ผูวิ้จยัมีการอา้งอิงค าถามจากงานวิจยัต่างประเทศหลายค าถาม ดงันั้น
ในขั้นตอนการแปลงภาษา ผูวิ้จยัไดท้  าการตรวจสอบภาษาท่ีใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญในการแปลงภาษาเพ่ือตรวจทาน
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแปลงภาษาจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยกลบัเป็น
ภาษาต่างประเทศ จากนั้นผูวิ้จยัไดข้อค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และปรับปรุงค าถามอีกคร้ัง เพ่ือให้ค าถามมี
ความชดัเจนและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลเชิงลกัษณะพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสูงสุด
ร้อยละ 77.4 ตามดว้ยเพศชายร้อยละ 19.7 และไม่ตอ้งการระบุร้อยละ 2.9 ตามล าดบั มีสถานะโสดร้อยละ 70.8 และ
สถานะมีคู่สมรสร้อยละ 29.2 ตามล าดบั การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีร้อยละ 60 ตามดว้ยระดบัปริญญาโทร้อย
ละ 30 ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.6 และปริญญาเอกร้อยละ 2.4 ราย ตามล าดบัไดเ้ฉล่ียสูงสุดระหว่าง 15,000 – 
30,000บาทร้อยละ 23.7 ตามดว้ยรายไดร้ะหว่าง  30,001 – 60,000 บาทร้อยละ 30.3 และมากกว่า 60,000 บาทร้อย
ละ 46.1 ตามล าดบั ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนร้อยละ 54.2 ตามดว้ย เจ้าของธุรกิจร้อยละ 14.7 ขา้ราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.2 อาชีพอิสระร้อยละ 10.5 นกัเรียน/ นกัศึกษาร้อยละ 5.5 และ แม่บา้นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเชิงลกัษณะกบัตวัแปรในงานวิจยั พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพล
ต่อตวัแปรทุกตวั กล่าวคือผูมี้รายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท มีการรับรู้คุณค่าดา้นสังคม การรับรู้คุณค่าดา้น
ค่านิยมส่วนบุคคล และความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY มากกว่ากลุ่มอ่ืน และผูมี้รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 60,000 บาท
มีการรับรู้ดา้นการใชง้านมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
      
ตารางที่ 1 แสดงถึงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณขององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY 

องคป์ระกอบ B Std. Error Beta t-test 
ค่าคงท่ี 1.472 0.190 - 0.000** 
การรับรู้คุณค่าดา้นสังคม 0.211 0.044 0.247 0.000** 
การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล 0.320 0.051 0.344 0.000** 
การรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้าน 0.048 0.047 0.050 0.313 

R = 0.544 / Adjusted R² = 0.291 / Std =0.491/ F = 52.812/ P-Value = .0000** 
หมายเหตุ  **หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 

     
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าองคป์ระกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าดา้นสังคม การรับรู้คุณค่า

ดา้นค่านิยมส่วนบุคคล และการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้าน สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัความตั้งใจซ้ือ
กระเป๋า BOYY ไดร้้อยละ 29.1 ซ่ึงจากค่า T-test และ P-value ของค่าคงท่ี ท าให้เห็นว่ามีตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
งานวิจยัเล่มน้ีมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ดว้ย ซ่ีงตอ้งน ามาพิจารณาร่วมในการวิจยัคร้ังต่อไป 

และจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ตวัแปรการรับรู้คุณค่าดา้นสงัคม การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 ต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ส่วนตวัแปร การรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านนั้น ไม่มีอิทธิพลทาง
สถิติต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สมมตฐิานที่ 1 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าดา้นสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัเชิง
สถิติต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมบริโภคสินคา้
หรูหรานั้นมกัจะมีอิทธิพลจากสังคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมกัจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกบริโภคสินคา้ เพ่ือให้
สามารถเป็นท่ียอมรับ หรือเป็นท่ีสนใจ (Shukla, 2012) สอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศไทยของณัฐนนท์ กล่ิน
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โสภณ (2560) และ Yang, Ma, Arnold และ Nuttavuthisit (2018) ท่ีท าการส ารวจตลาดในเมืองไทย หลงัจากการ
ส ารวจพบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าหรูหรา อย่างมีนยัส าคญั อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศของ Chattalas และ Shukla (2015) งานวิจยัของ Shukla (2012) และงานวิจยัของ 
Kasuma และคณะ (2016) ท่ีกล่าวว่าการรับรู้คุณค่าดา้นสังคม เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพล และเป็นปัจจยัท่ีเกิดให้เกิด
ความตั้งใจซ้ือสินคา้หรูหรา  

สมมุติฐานที่ 2 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคลนั้นมีอิทธิพลเชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญัเชิงสถิติต่อความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะการบริโภค
กระเป๋าถือหรูหรานั้นมกัจะเก่ียวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ส่วนบุคคล (Klerk, Kearns & Redwood, 2019) 
นอกจากนั้นการบริโภคกระเป๋าถือหรูหรายงัให้ผลประโยชน์ในเชิงสญัลกัษณ์แก่ผูบ้ริโภค (Shukla, 2012) โดยจาก
การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกมีความสุขท่ีไดใ้ชแ้ละไดค้รอบครอง แม้
ตอ้งจ่ายในราคาท่ีสูงแต่ไดผ้ลลพัธ์ทางจิตใจ ซ่ึงเป็นผลตอบรับท่ีคุม้ค่า 

สมมุติฐานที่ 3  จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการรับรู้คุณค่าดา้น
การใชง้านกบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY นั้น ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ณฐันนท ์กล่ินโสภณ (2560) หลงัการส ารวจ ซ่ึงพบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้หรูหรา แต่จากการศึกษางานวิจยัในบริบทของต่างประเทศ พบว่า 
ผลการวิจยัคร้ังน้ี ไม่สอดคลอ้งกบัผลจากงานวิจยัของ Soh, Rezaei และ Gu (2017) ท่ีพบว่า การรับรู้คุณค่าด้าน
คุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านนั้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้หรูหราของกลุ่มเป้าหมาย (GEN Y) ท าให้เห็นว่า การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคในดา้นการใชง้านนั้น อาจ
ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างในเร่ืองของสภาวะแวดลอ้ม ค่านิยม และบริบททางสังคม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและ
สามารถต่อยอดไดใ้นการวิจยัคร้ังต่อไปได ้

        

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่าคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในดา้นสงัคมและคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ใน
ดา้นค่านิยมส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนให้เกิดความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น
หากตราสินคา้ BOYY สามารถเพ่ิมอตัราการรรับรู้คุณค่าดา้นสังคม และการรับรู้คุณค่าด้านค่านิยมส่วนบุคคล 
ให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้ก็จะสามารถเพ่ิมอตัราความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งคุณค่าในดา้นสงัคมและค่านิยมส่วนบุคคล เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ตราสินคา้ BOYY จ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 
งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการต่อยอดแนวความคิดและทฤษฎีท่ีได้จากงานวิจัยก่อนหน้าทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยกระเป๋า BOYY ถือว่าเป็นสินค้าหรูหรา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีก าลงัเติบโตในเอเชียและประเทศไทย 
(Luxury Handbags Market, 2021) ในแง่ของวิชาการข้อมูล นับว่าเป็นการต่อยอดในการศึกษาเร่ืองคุณค่าท่ี
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ผูบ้ริโภครับรู้ (Perceived value) ผา่นตราสินคา้ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยท่ียงัไม่มีความหลากหลายใน
การวิจยัท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการรับรู้คุณค่าความหรูหรา ท าให้ผูวิ้จยัท่านอ่ืนตอ้งการศึกษาความเขา้ใจผูบ้ริโภค
ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรูหรา ก็จะสามารถน าขอ้มูลในงานวิจยัฉบบับน้ีไปอา้งอิงในส าหรับการต่อยอดใน
การวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 
จากผลการวิจยัการรับรู้คุณค่าดา้นสังคม และการรับรู้คุณค่าดา้นค่านิยมส่วนบุคคล มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ กบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ซ่ึงแตกต่างจากการรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านนั้นกลบั มีอิทธิพลอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ กบัความตั้งใจซ้ือกระเป๋า BOYY ท าให้เห็นว่าการบริโภคกระเป๋าถือ BOYY นั้นผูบ้ริโภครับรู้
และให้ความส าคญักบัการแสดงออกทางสงัคมและความสุขส่วนบุคคล มากกว่าการค านึงถึงเร่ืองการใชง้าน ดงันั้น 
กลยทุธ์ทางการตลาดจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัและใส่ใจกบัการน าเสนอภาพลกัษณ์และการน าเสนอความ
เป็นตวัตนของผูบ้ริโภคผ่านการใชเ้ป็นอนัดบัแรก แต่อย่างไรก็ตามถึงแมก้ารรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านจะไม่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ แต่ก็ยงัเป็นปัจจยัท่ีท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปดว้ย เพราะเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้
ในราคาท่ีสูง ก็มกัจะเกิดความคาดหวงัในด้านขอ้งคุณภาพและการใชง้านท่ีสูงตามไปด้วย (สุมาลี เล็กประยูร, 
2555) 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 69 เดือน โดยการใช้
เคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุนในการวางแผนและตดัสินใจในการลงทุนต่อไป 
การศึกษาพบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่วน
ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่วนดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 
ค ำส ำคัญ: ดัชนีรำคำหุ้น,กำรลงทุน,อุตสำหกรรมเทคโนโลยี 
 

Abstract 
This study aims to investigate factors that affect the Securities Price Index, Technology and Communication 
Industry in the Stock Exchange of Thailand by collecting secondary data, which is monthly quantitative data, 
collected from January 2015 to September 2020 with a total duration of 69 months. This study uses statistical tools 
to analyze data by using Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Squares (OLS) in order to utilize data 
from this study for investors to plan and make decisions for their future investments.  
The results found from this study indicates that the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Minimum Loan 
Rate (MLR) have a correlated relationship with the Securities Price Index, Technology and Communication 
Industry, while the Consumer Price Index (CPI) and the Dow Jones Industrial Average (DJIA) have the opposite 
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correlation with the Securities Price Index, Technology and Communication Industry. Moreover, this study 
indicates that the Business Sentiment Index (BSI) and the General Inflation Rate (INF) have no correlation with 
the Securities Price Index, Technology and Communication Industry. 
 
Keywords: Stocks price index, Investment, Technology industry 
 

บทน า 

 
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมเป็นจ านวนมาก จากการพัฒนาท าให้

พฤติกรรมการใชง้านของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นเกือบ
ทุกๆดา้น ซ่ึงสงัเกตจากการท่ีทุกคนมีโทรศพัทไ์ร้สายกนัทุกคน ตั้งแต่เดก็จนกระทั้งผูใ้หญ่โดยใชใ้นการส่ือสาร หา
ขอ้มูล และยงัเป็นการใชใ้นอรรถประโยชน์ทางดา้นต่างๆ เพ่ือใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย  ์ช่วย
ให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยดัเวลาในการท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตและยงัเป็นการ
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจและเพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค ทั้งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของการผลกัดนัท าให้เกิดนวตักรรม
ใหม่ๆในดา้นการผลิตและการน ามาซ่ึงสินคา้และการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงปัจจัยท่ีส าคญัในการท าให้เศรษฐกิจไทยมีการพฒันาทั้งด้านเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัท าให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารมีความส าคญัมากข้ึนในวงกวา้ง และยงัมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารของประเทศไทยไดรั้บความน่าสนใจ
จากนักลงทุนทัว่โลก ในการเข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร จึงท าให้ผูวิ้จยัเลือก
ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 69 เดือน มาท าการวิจยัโดย
ช่วงเวลา 69 เดือนนั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงพิจารณาจาก
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการเติบโต
สูงมากข้ึน โดยในปี 2563 มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงถึง 1,213,510 ลา้นลา้นบาท ดว้ยเหตุน้ีท าให้ราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารมีปริมาณการซ้ือขายจนเกิดความผนัผวนทั้งดา้นราคาและ
ปริมาณการซ้ือขาย และเม่ือกล่าวถึงปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมากท่ีนกัลงทุนใชใ้นการศึกษา ติดตามข่าวสาร เพ่ือตดัสินใจ วิเคราะห์
แนวโน้มการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์ และน ามาประกอบการวางแผนและการลงทุนเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนท่ีมากข้ึนในอนาคตและเป็นหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2350 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

ผูส้นใจสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข้างต้น โดยการน าตวัแปรปัจจยัต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไป
ศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการส่ือสารและยงัเป็นแนวทางในการน าไปศึกษาในอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ 
เพ่ือประยุกต์ใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจในการลงทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้มากข้ึนในอนาคตและเป็น
หนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกัน และได้น าวรรณกรรมเหล่านั้นมาท าการปรับปรุงขอ้มูล 
รวบรวมตวัแปรต่างๆท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ให้มีความทนัสมยัมากข้ึน
โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
เป็นดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดยค านวณจากหุ้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีถ่วงน ้ าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization 
weighted) ดว้ยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดในวนัปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์(Current Market Value) กบัมูลค่าตลาด
หลกัทรัพยใ์นวนัฐานของหลกัทรัพย ์(Base Market Value) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
อุตสาหกรรม จากผลการวิจยั พบว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลตราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(พวงเพชร ภูษี. 2560.) 

     
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศ (CPI)  
เป็นดชันีราคาท่ีใช้วดัการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกของสินค้าและบริการท่ีผู ้บริโภคจ่ายซ้ือ เพ่ือการ

บริโภค ณ ตลาดและร้านคา้ปลีกในปีใดปีหน่ึง เปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ชนิดและจ านวนเดียวกนัในปีฐานโดยใช้
เป็นเคร่ืองมือวดัค่าครองชีพของประชาชน ใช้วดัระดบัเงินเฟ้อของประเทศ นอกจากน้ียงัใช้วดัระดบัรายไดท่ี้
แทจ้ริงของประชาชนและคนกลุ่มต่างๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับดัชนีราคาผู ้บริโภคในประเทศ กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใน
อุตสาหกรรม จากผลการวิจัย พบว่าดชันีราคาผู ้บริโภคในประเทศมีผลตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(พวงเพชร ภูษี 2560) 

 

3. อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าช้ันดี (MLR)  
เป็นอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์ได้ปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีท่ีมีประวัติการเงินท่ีดีและมี

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการกูท่ี้มากพอ โดยธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมี
ระยะเวลาท่ีแน่นอน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินเฟ้อจะถูกก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยถูกใชเ้ป็นอีกหน่ึง
เคร่ืองมือในการควบคุมจดัการทางออ้มกบัอตัราเงินเฟ้อในประเทศในช่วงเวลานั้นๆ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใน
อุตสาหกรรม จากผลการวิจัย พบว่าอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดีมีผลตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(พิชชานนัท ์วชัราทิน 2560)  

 
4. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA)  
เป็นดชันีท่ีคิดค านวณจาก หุ้นบลูชิพ โดยเป็นหุ้นของบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีผลการด าเนินงานมัน่คง เป็นท่ีรู้จกั

ของคนทั้งประเทศ จ านวน 30 ตวัท่ีซ้ือขายใน New York Stock Exchange และ Nasdaq ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยบริษทัทั้ง 30 แห่งนั้นเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดี เป็นผูน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมและมีขนาดใหญ่มาก ดชันีดาวโจนส์ ถือ
ไดว้่าเป็นหน่ึงในดชันีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาและไดรั้บการยอมรับให้เป็นตวัช้ีวดัภาพรวมของตลาดและ
เศรษฐกิจ เพราะทั้ง 30 บริษทัล้วนแล้วแต่เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของอเมริกา 
สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมหุ้นทั้ง 30 ตวั 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์ใน
อุตสาหกรรม จากผลการวิจยั พบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกามีผลตราการเปล่ียนแปลงของดัชนี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(กณัสราณัฐ เกตวงษา 2557) (รัชนีรุ่ง ศรีรัตนวงศ ์2555) 

 
5. ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI)  
เป็นเคร่ืองมือใชว้ดั สะทอ้นภาวะทางธุรกิจและเศรษฐกิจในขณะนั้นว่ามีภาวะเป็นอย่างไร ภาคธุรกิจมีความ

เช่ือมัน่ในการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด หากภาคธุรกิจมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนมาก แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศอยูใ่นช่วงขาข้ึน หากในทิศทางตรงกนัขา้มภาคธุรกิจมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนน้อยลง แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นช่วงขาลงหรืออยูใ่นช่วงชะลอตวันัน่เอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรม 
จากผลการวิจยั พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของต่อดชันีราคาหลกัทรัพย(์พิช
ชานนัท ์วชัราทิน 2560) (ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ 2557) (สุภาภรณ์ ยธิุษยานุวฒัน์ 2555) 

 
6. อัตราเงนิเฟ้อทั่วไป (INF)  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัภาวะเศรษฐกิจท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง หรือถา้

พิจารณาจากค่าของเงิน เงินเฟ้อ คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือหากเศรษฐกิจมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการขยายตวั เกิดการลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ท าให้ประชาชนในประเทศมีงานท า มีอาชีพท่ีมัน่คง และมีรายการท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัใน
การใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดอุปสงคม์วลรวมท่ีมากข้ึน จากการใชจ่้ายของประชาชนในการอุปโภคบริโภคส้ิน
คา้และบริการ ท าให้อตัราเงินเฟ้อปรับตวัสูงข้ึน แต่ถา้หากสินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาท่ีสูงมากข้ึน แต่ทิศทางของ
เศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลให้การอุปโภค บริโภค การออม การลงทุนลดลง จะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อปรับตวัลดลง 
โดยทิศทางของเศรษฐกิจจะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใดนั้น เหตุผลหน่ึงก็คือประชาชนทัว่ไป และภาคธุรกิจ ในการ
คาดการณ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการลงทุนเพ่ิมหรือลดลง จะส่งผลให้การลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใชส้นบัสนุน
การผลิตเพ่ือใชอุ้ปโภคบริโภคมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการบริโภคของประชาชนทัว่ไป 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรม จาก
ผลการวิจยั พบว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของต่อดชันีราคาหลกัทรัพย(์กณัสราณฐั เกตวงษา 
2557) (พงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกุล 2556) 

จาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ีจึงมีกรอบแนวความคิดดงัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือน ตั้งแต่เดือน 
มกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 69 เดือน โดยการใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเร่ิมจากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลโดยท าสอบ Unit root โดยใชวิ้ธี 
Augmented Dickey-Fuller test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระด้วยวิธี 
Correlation Matrix หรือ Multicollinearity  

จากนั้นน าตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบ Correlation Matrix มาศึกษาระดบัความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) หลงัจาก
นั้นท าการทดสอบความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) โดยใชวิ้ธี White 
Heteroskedasticity Test และทดสอบความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ดว้ยวิธีการ
ทดสอบของดว้ยวิธี Breusch-Godfrey test เม่ือผลการทดสอบสมการไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่ม
คลาดเคล่ือนและไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน หลงัจากนั้นทดสอบดว้ยวิธีการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย
สามารถเขียนสมการถดถอยดั้งน้ี 

 
 

โดยท่ี ICT  คือ  ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร  
  SET  คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  CPI คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ 
  BSI คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
  INF คือ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 
  MLR คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

 DJIA คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา 

- ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
- ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) 
- ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
- อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) 
- อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 
- ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) 
 
 
 

ดชันีราคาหลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรม
เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
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ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares : OLS) ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนจ านวน 69 เดือน พบว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 1543.00 ค่ามธัยฐาน 1566.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 155.20 ค่าต ่าสุดร้อยละ 
1126.00 และค่าสูงสุดร้อยละ 1830.00 ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 101.20 ค่ามธัยฐาน 101.10 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.12 ค่าต ่าสุดร้อยละ 99.21 และค่าสูงสุดร้อยละ 103.30 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 48.85 ค่ามธัยฐาน 49.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 3.73 ค่าต ่าสุดร้อยละ 32.60 และค่าสูงสุดร้อยละ 
53.30 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.66 ค่ามธัยฐาน 0.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.27 ค่าต ่าสุดร้อย
ละ -0.05 และค่าสูงสุดร้อยละ 1.64 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี (MLR) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 6.20 ค่ามธัยฐาน 6.20 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.32 ค่าต ่าสุดร้อยละ 5.31 และค่าสูงสุดร้อยละ 6.75 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
สหรัฐอเมริกา (DJIA) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 22345.00 ค่ามธัยฐาน 23327.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 3873.00 ค่าต ่าสุด
ร้อยละ 16285.00 และค่าสูงสุดร้อยละ 28538.00 และดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
(ICT) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 166.20 ค่ามธัยฐาน 160.90 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 24.99 ค่าต ่าสุดร้อยละ 130.40 และ
ค่าสูงสุดร้อยละ 240.30 ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 

ตวัแปร ICT SET CPI EXC BSI INF MLR DJIA  

ค่าเฉล่ีย 166.20 1543.00 101.20 33.13 48.85 0.66 6.20 22345.00 

ค่ามธัยฐาน 160.90 1566.00 101.10 32.77 49.60 0.63 6.20 23327.00 

Std. Dev. 24.99 155.20 1.12 1.76 3.73 0.27 0.32 3873.00 

ค่าต ่าสุด 130.40 1126.00 99.21 30.22 32.60 -0.05 5.31 16285.00 

ค่าสูงสุด 240.30 1830.00 103.30 36.16 53.30 1.64 6.75 28538.00 
 

จากนั้นท าการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ย Unit root โดยใช ้Augmented Dickey-Fuller test ของแต่ละตวัแปร 
นั้นมีค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรท่ีน ามาใชท้ดสอบในคร้ังน้ีมีความน่ิงของขอ้มูล ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ทดสอบความน่ิง (Stationarity) โดยการทดสอบ Unit root 

Unit root SET CPI BSI INF MLR DJIA ICT 
P-Value  <0.05 0.002573 0.004743 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
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จากการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงกว่า 0.80 หรือ ต ่ากว่า -0.80 แสดงว่า ตัวแปรอิสระท่ีท าการศึกษาไม่พบปัญหา
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระท่ีจะส่งผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ตำรำงแสดง Multicollinearity 

Variables  SET CPI BSI INF MLR DJIA 
SET 1      
CPI 0.2229 1     
BSI 0.568 0.1082 1    
INF -0.0683 -0.1854 -0.1139 1   

MLR -0.1438 -0.0318 -0.2955 0.1853 1  
DJIA 0.7675   0.132 0.1195  -0.1005  -0.1444  1 

หมายเหตุ. SET.ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร CPI.ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ 
 BSI.ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ INF.อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป MLR.อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี  
 DJIA.ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา; n = 68 
 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า ตวัแปรอิสระต่างๆสามารถอธิบายถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ
ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีค่าสัมประสิทธ์ิในการตดัสินใจ (R-
Square) เท่ากบั 49.99 แสดงว่าทั้ง 6 ปัจจยั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดร้้อยละ 49.99 ส่วนการทดสอบสมมติฐาน 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสมัประสิทธ์ิบวก 6.668 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ดชันีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพ่ิมข้ึนข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ิมข้ึน 6.668 เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางเดียวกนั 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิลบ 2.925 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า หาก
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) เพ่ิมข้ึนข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารลดลง 2.905 เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศ (CPI) ค่าสัมประสิทธ์ิลบ 2.559 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคใน
ประเทศ (CPI) เพ่ิมข้ึนข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์จะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารลดลง  2.559 เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าช้ันดี (MLR) ค่าสมัประสิทธ์ิบวก 2.582 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า หากดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้น
ดี (MLR) เพ่ิมข้ึนข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ิมข้ึน  2.528 เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางเดียวกนั 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)สามารถสรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 
Variables Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

Const 188.9160 79.6418 2.3720 0.0209** 
SET 0.1504 0.0226 6.6680 <0.0500*** 
CPI -2.0358 0.7955 -2.5590 0.0130** 
BSI 0.3376 0.2475 1.3640 0.1776 
INF 2.6231 8.4345 0.3110 0.7569 
MLR 35.2087 13.6336 2.5820 0.0122** 
DJIN -0.0040 0.0014 -2.9050 0.0051*** 

R-squared=4.499914  Adjusted R-squared=0.450726  F(6, 61)=10.16319(sig=0.0000)  *Significant level at 0.05  
Heteroskedasticity=0.467353   autocorrelation=0.786971 
 

อภปิรายผล 
 

1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยมี“ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั”ซ่ึงกล่าวไดว้่าหากดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วยจะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วยไปในทิศทางเดียวกนั  

จากการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) สะท้อนความเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นไปตามทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นจะเท่ากบัราคา
ตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูลสะทอ้น ข่าวสารอยา่ง
สมบูรณ์หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนกัลงทุนในตลาดตั้ง อยูบ่นพ้ืนฐานของ การคาดคะเนดว้ยเหตุผล ราคา
หุ้นจะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่ง รวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ผลก าไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นก าไร
ในระดบัปกติดงันั้น การท่ีดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการปรับตวัสูงข้ึน หมายถึงสัญญาณท่ีดีใน
ทิศทางเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนเพ่ิมสูงข้ึน ข่าวสารและขอ้มูลดงักล่าวจึง สะทอ้นมายงัดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั  

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวพวงเพชร ภูษี ท าการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ
ดชันีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกทัรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า ดชันีหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์ต่ออตัราการเปล่ียนแปลง ของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศ (CPI)  
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมี“ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม” ซ่ึงกล่าวไดว้่าหาก
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารลดลง 1 หน่วยในทิศทางตรงกนัขา้ม  

กล่าวไดว้่าหากเศรษฐกิจมีแนวโนม้การเจริญเติบโตมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการขยายตวั เกิด
การลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้มตามแนวคิดการลงทุนอา้งอิงจาก เพชรีขุมทรัพย,์ (2540:2) ท าให้ประชาชนใน
ประเทศมีงานท า มีอาชีพท่ีมัน่คง และมีรายการท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัในการใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน 
ก่อให้เกิดอุปสงค์มวลรวมท่ีมากข้ึน จากการใชจ่้ายของประชาชนในการอุปโภคบริโภคส้ินคา้และบริการ แต่ถา้
หากสินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาท่ีสูงมากข้ึน แต่ทิศทางของเศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลให้การอุปโภค บริโภค การออม 
การลงทุน ลดลง โดยทิศทางของเศรษฐกิจจะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใดนั้น เหตุผลหน่ึงก็คือประชาชนทัว่ไป และ
ภาคธุรกิจ ในการคาดการณ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการลงทุนเพ่ิมหรือลดลง จะส่งผลให้การลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือ
น ามาใชส้นบัสนุนการผลิตเพ่ือใชอุ้ปโภคบริโภคมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการบริโภคของประชาชนทัว่ไป 
ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนท่ีฐานและทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุน ท่ีปัจจยัทางเศรษฐกิจจะ
ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ และอุปทานมวลรวมของประเทศในด้านการลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาคการลงทุน  

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวพวงเพชร ภูษี ท าการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ
ดชันีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นางสาวกณัสราณัฐ เกตวงษา ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ท่ี
กล่าวว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากจากช่วงระยะเวลาการศึกษางานวิจยัและช่วงเวลาของขอ้มูลท่ี
น ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

      
3. อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าช้ันดี (MLR)  
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยมี“ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั” ซ่ึงกล่าวไดว้่าหากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วยจะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การส่ือสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วยไปในทิศทางเดียวกนั  

หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเจริญเติบโตมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการขยายตวั เกิดการลงทุน
ทั้งทางตรงและทางออ้มตามแนวคิดการลงทุนอา้งอิงจาก เพชรีขุมทรัพย,์ (2540:2)  ท าให้ประชาชนในประเทศมี
งานท า มีอาชีพท่ีมัน่คง และมีรายการท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัในการใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดอุป
สงค์มวลรวมท่ีมากข้ึน จากการใชจ่้ายของประชาชนในการอุปโภคบริโภคส้ินคา้และบริการ ท าให้อตัราเงินเฟ้อ
ปรับตวัสูงข้ึน แต่ถา้หากสินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาท่ีสูงมากข้ึน แต่ทิศทางของเศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลให้การ
อุปโภค บริโภค การออม การลงทุนลดลง จะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อปรับตวัลดลง โดยทิศทางของเศรษฐกิจจะมี
แนวโน้มไปในทิศทางใดนั้น เหตุผลหน่ึงก็คือประชาชนทัว่ไป และภาคธุรกิจ ในการคาดการณ์ อาจส่งผลให้เกิด
การลงทุนเพ่ิมหรือลดลง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนท่ีฐาน ท่ีปัจจยัทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์ และอุปทานมวลรวมของประเทศในดา้นการลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อดชันี
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ราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาคการลงทุน ตามทฤษฎีความเส่ียงจากการ
ลงทุน 

ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบั งานวิจยัของ นางสาวพิชชานนัท์ วชัราทิน ท าการศึกษาถึง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ดชันีราคาหลกทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีกล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 
มีความสมัพนัธ์ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวสุภาภรณ์ ยธิุษยานุวฒัน์ ท าการศึกษาถึง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีกล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ลูกค้าชั้นดี (MLR) ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากจากช่วงระยะเวลาการศึกษางานวิจยัและช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาใน
คร้ังน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      
4. อุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA)  
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยมี“ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม”ซ่ึงกล่าวไดว้่าหาก
อุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และการส่ือสารลดลง 1 หน่วยในทิศทางตรงกนัขา้ม 

จากปกติแลว้ ตามทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นจะเท่ากบัราคาตลาด
เสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูลสะทอ้น ข่าวสารอยา่งสมบูรณ์
หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนกัลงทุนในตลาดตั้ง อยู่บนพ้ืนฐานของ การคาดคะเนดว้ยเหตุผล ราคาหุ้นจะ
ปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอย่าง รวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ผลก าไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นก าไรใน
ระดบัปกติ ดงันั้น การท่ีดชันีตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพ่ิมสูงข้ึน หมายถึงสญัญาณท่ีดี ทั้งในทิศทางเศรษฐกิจ
และความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนเพ่ิมสูงข้ึน ข่าวสารและขอ้มูลดงักล่าวจึง สะทอ้นมายงัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั ซ่ึงกล่าวไดว้่า ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดชันีท่ีเกิดจากการค านวณ
ราคาหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชด้ชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ในการอ้างอิง และเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาะการซ้ือขายหลักทรัพย์ หากดัชนี 
อุตสาหกรรมดาวโจนส์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ก็จะมีผลท าให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนักนั แต่จากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมดาวโจนส์
สหรัฐอเมริกา (DJIA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบั ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวกณัสราณัฐ เกตวงษา ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และงานวิจยัของ นางสาวรัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์ ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี
ราคาตลาดหลักทรัพย์SET 50  ท่ีกล่าวไว้ว่า กับอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) มีผลต่อดัชนี
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจากจากช่วงระยะเวลาการศึกษา
งานวิจัยและช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผล
การศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI)  
ไม่สามารถอธิบาย อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงกล่าวไดว้่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจถูกจดัท าเพ่ือการส ารวจของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใชส้ะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึง
เป็นเคร่ืองช้ีภาวการณ์บริโภคของประเทศโดยรวม หากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจ จะ
สะทอ้นในรูปของการใชจ่้ายท่ีลดลงหรือเป็นไปอย่างระมดัระวงั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การ
ลงทุน ให้ชะลอตัวลงและส่งผลต่อหลักทรัพย์ให้ลดลงด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จึงไม่สอดคลอ้งกบัดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งคงท่ี ประกอบดว้ยในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความส าคญัมากข้ึนต่อประชาชน จึงเกิดการ
ขยายตวัของตลาดการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีผลกระทบการตดัสินใจ
ซ้ือในกลุ่มอุตสหกรรมเทคโนโลยและการส่ือสาร  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวพิชชานนัท ์วชัราทิน ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกทรัพย์
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และงานวิจยัของ นายศิวรักษ ์แสงวีระศิริ ท าการศึกษาถึง ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งผล กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรม และงานวิจยัของ นางสาวสุภาภรณ์ ยธิุษยา
นุวฒัน์ ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีพบว่า
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงต่อดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ทคโนโลยีและการ
ส่ือสารอยา่มีนยัส าคญั 

      
6. อัตราเงนิเฟ้อทั่วไป (INF)  
ไม่สามารถอธิบาย อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงปกติจะมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหลกัทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน จะส่งผลต่อรายไดท่ี้แทจ้ริง
ลดลงท าให้ประชาชนตอ้งใชจ่้ายเงินท่ีมากข้ึนจากค่าเงินท่ีน้อยลงเพ่ือใชใ้นการซ้ือสินคา้เพ่ือใชอุ้ปโภค บริโภคท่ี
ราคาแพงข้ึน ในการอุปโภค บริโภคท่ีเท่าเดิม ส่งผลให้ประชาชนมีความสามารถในการออมเงินท่ีลดน้อยลง 
รวมถึงเงินท่ีสามารถน าไปเพ่ือใช้ในการลงทุนก็จะลดน้อยลงไปด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าในช่วงเวลาท่ีได้
ท าการศึกษาเป็นช่วงท่ีตลาดหุ้นของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วจากการเปล่ียนแปลงไปของพฤติกรรม
การบริโภคเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุนมากข้ึน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวกณัสราณัฐ เกตวงษา ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และงานวิจยัของ นายพงศ์พนัธ์ ด่านวรรธนกุล ท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคา
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ีพบว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยเ์ทคโนโลยีและการส่ือสารอยา่มีนยัส าคญั 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยวิธี
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมี
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ.2563 ซ่ึงตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไป (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) ซ่ึง
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ได้แก่ ดัชนีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และ
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา (DJIA) ส่วนปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์อยา่งไม่มีนยัยะส าคญัหรือไม่ส่งผล
ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราเงิน
เฟ้อทัว่ไป (INF)  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีนกัลงทุนสามารถน าผลไปใชใ้นการวางแผนตดัสินใจในการ
ลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

1. งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าได้น าปัจจยัทางเศรษฐกิจบางส่วนมาท าการศึกษาท าให้สามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ายงัมีปัจจยั
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆเช่น ราคาน ้ามนัหรือช่วงวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดน้ ามาศึกษา 

2. จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็น
การศึกษาจากปัจจยัภายนอกทั้งหมด จะเห็นไดว้่าปัจจยัภายใน อย่างเช่นงบแสดงฐานะการเงิน อตัราส่วนต่างๆ 
ความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ ยงัไม่ไดน้ ามาศึกษาร่วมกนั 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังถัดไป 
 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยให้ความส าคญักบัขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดงันั้นส าหรับ
การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะเพ่ิมเติมปัจจยัเชิงคุณภาพตวัอ่ืนนอกเหนือจากตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ปัจจยั
ทางเทคนิค หรือปัจจยัทางจิตวิทยา ข่าวสาร ท่ีสามารถสะทอ้นถึงความอ่อนไหวของราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากยิ่งข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้ข้อมูลท่ีมีช่วงความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึน ขยายกรอบเวลาให้กวา้งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความ
ละเอียดของขอ้มูลให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการในการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังถดัไปให้มีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเพ่ิมขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากข้ึนเพ่ือสามารถน ามาศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนในการลงทุน
เพ่ิมมากข้ึน 
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4. ในการศึกษาคร้ังไปอาจเพ่ิมข้อมูลปัจจัยภายในอย่างเช่น งบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนต่างๆ 
ความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ มาท าการศึกษาร่วมกนัเพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และสามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนตดัสินใจในการลงทุน 

5. จากสถานการณ์ในปัจจุบนัทีสถานการณ์ Market Shock (COVID-19 breakout) โดยจากการศึกษาขา้งตน้
ช่วงเวลาไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงสถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาด COVID-19 ดงันั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนควร
น าปัจจยัต่างๆทางเศรษฐกิจ นโยบายต่างๆจากทางรัฐบาล มาร่วมศึกษาตามลกัษณะของสถานะการณ์นั้นๆ 

6. หากผู้สนใจหรือนักลงทุนท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยฉบบัน้ี หากต้องการน าไปศึกษาต่อหรือเพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนควรพิจารณาจากตวัแปร ขอ้มูลๆต่างๆท่ีส่งผลต่อกระทบต่อปัจจยัอุตสาหกรรม
เป็นอนัดบัแรก 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั 
และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ พนักงานของ บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 289 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใชก้าร
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการท างานและการด าเนินชีวิต ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองจากองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได้ ด้านการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมีผลในทางบวกต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ค ำส ำคัญ : คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน, ควำมผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract 
The research aim is to study the relationship between Job character, Work experience, and Quality of working life 
with the employee engagement to Syntec Construction Public Company Limited. The sample used for this study 
was 289 employees of  Syntec Construction Public Company Limited. Data collection tools were questionnaires. 
Data were analyzed by using descriptive statistics included of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Multiple regression analysis was used, for hypothesis testing The statistical significance  in  the data 
analysis was determined at 0.05 The results of the study revealed the factors effect working life and lifestyle, 
aspects of expectations response by the organization, the feeling that the organization is dependable, work that is 
beneficial to society, sense that ourselves are important to the organization, and safety environment and promote 
health have a positive effect on the organization's bond with employees of  Syntec Construction  Public   Company 
Limited.  
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1. บทน า 
 

ในยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีมีการแข่งขนักนัเปิดกว้างอย่างเสรี ธุรกิจต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขันท่ี
รุนแรงและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีเององค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตวั 
เปล่ียนแปลงและพฒันาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มของสังคม
เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และสภาพการณ์ของโลกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในการปรับปรุงพฒันาองคก์รให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กรนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสูงสุด เน่ืองจากการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีดีมีความส าคญัเป็น
ล าดบัตน้ ๆ ขององคก์ร ดงัค ากล่าวของ สุรชยั แกว้พิกุล (2552) ท่ีกล่าวว่า คนนั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งขององค์กร 
สามารถสร้างคุณูปการแก่องค์กรอย่างมหาศาล และ พนิดา อร่ามจรัส (2552) ไดก้ล่าวถึง ความส าเร็จขององค์กรนั้น
เกิดจากการท่ีองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

จากสภาวการณ์และความจ าเป็นดงักล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกจากการท่ีองค์กรมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีจะพฒันาองค์กรให้ประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ าทางธุรกิจไดน้ั้น องคก์รจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
พฤติกรรมท่ีดีและมีความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงการเป็นบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร นั้นเป็นพฤติกรรมท่ี
นอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์ร พฤติกรรมการเป็นบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีและมีความ
ผูกพนัต่อองค์กร จะท าให้ระบบสังคมในองค์กรด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน ลดความขดัแยง้ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ร (Podsakoff et al., 2000) 

การบริหารบุคลากรให้มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากการมี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ทั้งน้ีหากบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรและองค์กรเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้แต่ปัญหาท่ีแต่ละองค์กรประสบคือ ปัญหาการลาออกของบุคลากร ปัญหาเก่ียวกบันโยบาย
ขององคก์ร หรือปัญหาในเร่ืองการท างานของบุคลากรให้ประสบผลส าเร็จตามหน้าท่ี (ประภาศรี บุญญวฒัน์ วณิชย,์ 
2549) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่ามีสาเหตุมาจากการมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ลกัษณะงาน และประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่พึงพอใจ ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในด้าน
ค่าใชจ่้ายในการสรรหาคดัเลือกพนกังานใหม่เพ่ือทดแทนต าแหน่งงานเดิมท่ีพนกังานลาออก ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และพฒันาพนกังานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะถูกตอ้งในการปฏิบติังาน (Griffith; & Hom, 2001) 

บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญในงานก่อสร้าง เพ่ือให้ไดผ้ลงานการก่อสร้างอาคาร คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน 
ห้างสรรพสินคา้ ให้มีคุณภาพสูง แต่ก็ยงัตอ้งประสบกบัปัญหาการลาออกของพนกังานดงักล่าวเช่นกนั ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายในการสรรหา คดัเลือก และฝึกอบรมบุคลากร 
จึงท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจยัใดท่ีจะส่งผลต่อการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อนัจะน าประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กร ก่อให้เกิดการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบับริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตลอดไป 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2364 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
2.  เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                     ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดบัการศึกษา  
5. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  
6. อตัราเงนิเดือน  
 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
3. ดา้นโอกาสที่ไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถ  
4. ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน  
5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอื่น  
6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  
7. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวติโดยรวม  
8. ดา้นการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 
(มหาชน) 
1.  ดา้นจิตใจ 

2.  ดา้นการคงอยู ่
3.  ดา้นบรรทดัฐาน 

 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความมีอิสระในการท างาน 
2. ความหลากหลายของงาน 
3. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
4. ผลป้อนกลบัของงาน 
5. งานที่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น 
 
ปัจจัยด้านประสบการณ์งานที่ปฏิบัต ิ
1. ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร 
2. ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นที่พึ่งพาได ้
3. ความคาดหวงัที่ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 
4. ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ความผูกพนัต่อองค์กร 
Meyer & Allen (1997) ไดพ้ฒันาแบบจ าลององค์ประกอบความผูกพนัทั้งสามดา้น ดงักล่าวและบูรณาการผล

ของการศึกษา โดยแบบจ าลองของความผกูพนัองคก์ร ซ่ึงไดเ้สนอว่าความผกูพนัองคก์รไม่ใช่เป็นเพียงทศันคติ แต่
เป็นสภาวะทางจิตวิทยา ซ่ึงเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร และการตดัสินใจของบุคลากรว่าจะ
อยูก่บัองคก์รหรือไม่ องคป์ระกอบความผกูพนัทั้งสามดา้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective commitment) 
ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ (Continuance Commitment) และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) 
เป็นองคป์ระกอบความผกูพนัองคก์ร 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
Steers (1977) ได้แบ่งปัจจัยท่ีก าหนดความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristics) ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ในองคก์ร ต าแหน่ง รายไดแ้ละเงินเดือน (2) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีดีจะท าให้บุคลากร
รู้สึกมีแรงจูงใจอยากท างานเพ่ือเพ่ิมคุณค่ากบัตนเอง ประกอบดว้ย (1) ความมีอิสระในการท างาน  (2) ความหลากหลาย
ของงาน (3) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (4) ผลป้อนกลับของงาน (5) งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน  
(6) ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั (7) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร (8) ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ้
(9) ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร (9) ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร  

นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร จาก
การทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของแนวคิดของ Layer et al. (2009); Koonmee et al. (2010); Kandasamy and 
Ancheri (2009) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เป็นอีกปัจจยัท่ีนบัเป็นเป้าหมายส าคญัของทุก
องคก์ร เพราะเป็นความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองค์กรทั้งความตอ้งการดา้นร่างกาย
และจิตใจ และงานวิจยัของ Walton (1973) และ Cummings & Worley (2005) ไดใ้ห้แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตใน
การท างาน (Quality of Work: QWL) ประกอบด้วยคุณสมบติั 8 ประการ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (3) โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของ
บุคคล (4) โอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน (5) การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน (6) สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน (7) การท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม (8) การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม  
 

3. ระเบียบวธีิการวจิยั 
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีจ านวน

ทั้งส้ิน 1,032 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ค านวณหาขนาด
ตวัอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ได้จ านวนตวัอย่างทั้งส้ิน 289 คน และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน 
(Stratified Proportional Sampling) 

2. เคร่ืองมือ 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละ

กรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัไดแ้บ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด เก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และอตัรา
เงินเดือน 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามวดัถึงปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ได้แก่ ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความ
หลากหลายของงาน ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ดา้นผลป้อนกลบัของงาน และดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามวดัถึงปัจจยัดา้นประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
ต่อองค์กร ดา้นความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร และดา้น
ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร 

ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามวดัถึงปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถ ดา้น
โอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม และดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม 

ส่วนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามวดัถึงความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู ่ และดา้นบรรทดัฐาน 
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในดา้นของขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั 

คุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพนัต่อองค์กร ผูวิ้จยัจะใชก้ารวิเคราะห์โดยใชส้ถิติแบบพรรณนาขอ้มูล 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD และอิทธิพลของปัจจยั
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiplier Regression Analysis) 
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5. สรุปผลการวจิยั 
 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานไม่เกิน 6 ปี มีอตัราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท และภาพรวมระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นลกัษณะ
งาน ดา้นประสบการณ์งานท่ีปฏิบติั และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า อยู่ในระดบัสูง (̄.= 4.01, 3.86 และ 3.84 ตามล าดบั) ส่วนความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน พบว่า ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (̄.= 3.66) 

ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือนของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัจะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และพบว่า ตวัแปรท่ีมีผลในทางบวกต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ตวั
แปรปัจจยัดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม  (Beta = 0.241) รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ี
ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ตามล าดบั (Beta 
= 0.208, 0.207, 0.136, 0.111 และ 0.110) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
Steers (1977) และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) และดวงสมร มะโนวรรณ (2561)  
 

6. อภปิรายผล 
 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กร ของพนกังานบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  ระดบัการศึกษาของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ี
แตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือต ่ากว่า ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีทางเลือกของการหางานใหม่ท่ี
ง่ายกว่า และอาจมีแรงจูงใจมาจากค่าจ้างขององค์กรอ่ืน ๆ  ท่ีสูงกว่า เพราะฉะนั้นหากมีงานใหม่ท่ีดีกว่าเขา้มาให้
เลือก ก็พร้อมท่ีจะลาออกไดทุ้กเม่ือ ท าให้แนวโน้มความผูกพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าพนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององค์กรของ Steers 
(1997) และสอดคลอ้งกบั วิรัชดา พงษไ์พโรจน์ (2558) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ความผูกพนัต่อองค์กร กรณีศึกษา: พยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง พบว่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

2. ปัจจยัประสบการณ์งานท่ีปฏิบติัในดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รมีผลในทางบวกต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององค์กรของ Steers (1997) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่า 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Steers (1977) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่าการท่ีบุคลากรไดล้งทุนปฏิบติังานกบั
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องคก์รแลว้ ก็หวงัจะไดรั้บความมัน่คง และผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ
เป็นปัจจยัท่ีสร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้น
ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัค่อนข้างสูง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัประสบการณ์งานท่ีปฏิบติัในดา้นความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ้มีผลในทางบวกต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัขององคก์รของ Steers (1997) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่า ความรู้สึก
ดงักล่าวเป็นความรู้สึกท่ีเป็นความไวว้างใจเช่ือถือของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร ว่าองค์กรจะไม่ทอดท้ิงเม่ือเขาประสบ
ปัญหาซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศราวุธ โภชนะสมบติั 
(2559) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวดั
นครสวรรค ์พบว่า ปัจจยัดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบั
ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ปัจจยัประสบการณ์งานท่ีปฏิบติัในด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กรมีผลในทางบวกต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององคก์รของ Steers (1997) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่าความรู้สึก
ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร รู้สึกว่าการปฏิบติังานของตนท่ีมีคุณค่านั้น เป็นเสมือนรางวลัจากองคก์รท่ีให้
ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้เป็นความรู้สึกไวว้างใจเช่ือถือของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร ว่าองค์กรจะไม่ทอดท้ิง
เม่ือเขาประสบปัญหา ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองค์กร
ของบุคลากรท่ีผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมมีผลในทางบวกต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคล้องกบัแนวคิด ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององค์กรของ Hewitt Associates (2004) ท่ีได้กล่าวว่าความ
สมดุลระหว่างงานและ ชีวิตครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีองคก์รจะละเลยมิได ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดวงสมร 
มะโนวรรณ (2561) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลท่ีสังกดัโรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร และไดรั้บรองสถานพยาบาลของ JCI พบว่า ปัจจยัดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน มี
อิทธิพลในทิศทางบวกกบัความผกูพนัองคก์ร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

6. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีผลในทางบวกต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ Walton (1973) และ Cummings & Worley (2005) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่ากิจกรรมการท างานท่ี
ด าเนินไปในลกัษณะท่ีได้รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงนับเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะรู้สึกและ
ยอมรับว่าองคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยู่นั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต และการรักษา
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในงาน และมีความผกูพนัต่อองคก์ร และยงั
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สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กร
ของพยาบาลท่ีสังกดัโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และไดรั้บรองสถานพยาบาลของ JCI พบว่าปัจจยัดา้นการ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 
1. ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และสามารถเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ความช านาญและพฒันาความรู้เพ่ิมมากข้ึนให้กบักลุ่มการศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 
2. ควรด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัประสบการณ์งานท่ีปฏิบติัในดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจาก

องคก์รดว้ยการบริหารงานองคก์รท่ีเนน้การเจริญเติบโตท่ีมีความมัน่คง ไดรั้บความเช่ือถือและไดรั้บการสนบัสนุน
จากประชาชนทัว่ไป หรือเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป  

3. ควรพฒันาการบริหารองคก์รท่ีท าให้พนกังานรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ดว้ยการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ การให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัความ
อุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้ กบับริษทั สนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชป้ระโยชน์จากสวสัดิการพอสมควร  

4. ควรมีนโยบายในการให้ความส าคญักับพนักงานให้มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร ด้วยการ
มอบหมายให้พนักงานได้ท างานท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจ โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะต้องให้ความส าคัญกับ
พนกังานทุกคนในการมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัและตรงกบัความถนดัของพนกังานแต่ละคนอยา่งเท่าเทียมกนั  

5. ควรพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมของพนกังาน ดว้ยการ
เน้นนโยบายการสมดุลงานกบัเวลาส่วนตวัดว้ยการมอบหมายปริมาณงานท่ีให้ท าในแต่ละวนัท่ีสอดรับหรือทนั
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดให้ในแต่ละวนัโดยไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา  

6. ควรพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมดว้ยการให้โอกาสเขา้ร่วม
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษทัฯ อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือการให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
ในดา้นการก าจดัของเสีย หรือการลดขยะ เป็นตน้  

7. ควรพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการด าเนิน
มาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจดัสภาพการท างานให้ปลอดภยั ป้องกนัอุบติัเหตุและสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ  โดยมีเน้ือหาการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท างานให้ความสะอาด ปลอดภยั ไม่มีมลพิษต่อ
สุขภาพอยูเ่สมอ   

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพนกังาน เน่ืองจากจะท าให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในมิติท่ีแตกต่างกนัและมีความลึกมากข้ึน น าไปสู่แนวทางการจดัท ากลยทุธ์ท่ีมี
ความครอบคลุมและมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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7. กติติกรรมประกาศ 
 
การวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูงจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์สุขสมานอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนให้การช่วยเหลือในการแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ 
เพ่ือให้งานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ความคาดหวัง และความพงึพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของ
ผู้ใช้บริการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Expectation and Satisfaction toward the Usage of GHB ALL Application by 
Service Users of Government Housing Bank 

 

ศรัญญา บุญญาวรกลุ1 และ พนิตา สุรชัยกลุวัฒนา2 
Saranya Bunyaworakul and Panita Surachaikulwattana 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง ความคาดหวงั และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
ส านกังานใหญ่และสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีความพึง
พอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL แตกต่างกนั  พฤติกรรมดา้นความถ่ีในการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL 
สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้ความคาดหวงัดา้นความสามารถ
ของระบบ และดา้นความเป็นส่วนตวั สามารถท านายความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL  
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, ควำมคำดหวัง, ควำมพึงพอใจ, แอปพลิเคชัน GHB ALL 
 

Abstract 
The independent research aims to study expectation and satisfaction toward the usage of GHB ALL application 
by service users of Government Housing Bank. This is studied with quantitative research, using questionnaires to 
collect data. The sample group consists of 400 users; of headquarter of Government Housing Bank and branches 
in Bangkok, who use GHB ALL. The data are analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. The 
findings are revealed that the users having different demographics will have satisfaction toward GHB ALL 
differently. Frequency of using GHB ALL can predict the trend of satisfaction. The expectations of using GHB 
ALL both system availability and privacy can also predict the trend of satisfaction as well.  
 
Keywords: user behavior, expectation, satisfaction, GHB ALL application 
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1. บทน า 

 
การท าธุรกรรมการเงินผา่นโมบายแบงก์ก้ิง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนัไดท้ าให้การด าเนินงาน

ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคนั้ นมีการ
เปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกมากยิ่งข้ึน (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ และพิชญ์สินี โพธิจิตติ, 
2560) ในประเทศไทยก็มีการปิดตวัของสาขาธนาคารหลายแห่ง อีกทั้งการเติบโตของโมบายแบงก์ก้ิงถือว่าเป็นการ
เขา้มาแทนท่ีการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีตอ้งเดินทางไปยงัสาขาของธนาคาร ซ่ึงจะสามารถลดระยะเวลาการเดิน
ทางเข้ามายงัสาขาได้อีกด้วย อีกทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีผูใ้ช้บริการไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากเดิม
ธุรกรรมสาขาส่วนใหญ่นั้นประมาณ 70% เป็นธุรกรรมการฝาก ถอน โอนเงิน และช าระเงิน ซ่ึงปัจจุบนัการท า
ธุรกรรมดงักล่าวสามารถท าผ่านมือถือได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขา ท าให้บทบาทของสาขาธนาคารไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี โดยจะเห็นไดจ้ากแนวโน้มการขยายตวัของสาขาธนาคารมีการชะลอตวั 
หรือมีการลดจ านวนสาขาลง เน่ืองจากทุกธนาคารตอ้งตั้งรับและเตรียมรับมือกบัธุรกิจในรูปแบบดิจิทลัมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงอาจจะเรียกไดว้่า เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุ Disruption ท่ีเทคโนโลยีเป็นส่วนในการเปล่ียนแปลงโลก เราทุกคนก็ตอ้ง
พร้อมท่ีจะปรับตัว ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์แทบทุกแห่งเปิดให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง และโมบายแบงก์ก้ิง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดเ้ร่ิมมีการปรับตวั พร้อมทั้งเร่งพฒันา
ดา้นดิจิทลั เซอร์วิส เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารในด้านบริการ ให้มีความทนัสมยั โดย
พฒันาช่องทางการช าระเงินให้เป็นดิจิทลั แฟลทฟอร์มรวมถึงการพฒันา แอปพลิเคชนั GHB ALL เพ่ือการแข่งขนั
ท่ีทดัเทียมกับธนาคารอ่ืนๆ และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคให้มีความสอดคล้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวนัของคนในยุคปัจจุบนัท่ีนิยมใชง้านผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยจากขอ้มูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พบว่า จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ โมบายแบงก์ก้ิง ณ เดือน มีนาคม 2563 มีจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใช้
บริการถึง 62,788,691 บญัชี ซ่ึงมีจ านวนมากกว่าการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ท่ีมีจ านวน
บญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 29,850,113 บญัชี ซ่ึงจะเห็นไดว้่า จ านวนบญัชีท่ีท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน โมบายแบงก์
ก้ิง โตกว่า อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ถึง 2 เท่า มียอดเพ่ิมข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจากการแข่งขนัทางดา้นดิจิทลัของทุก
ธนาคาร ทั้งธนาคารท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารรัฐบาลท่ีออกแอปพลิเคชนัมาเพ่ือแข่งขนักนันั้น ผูวิ้จยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษา 1. ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรกบัความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL ของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL กับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ แอปพลิเคชัน GHB ALL ของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัท่ีมีต่อการใช ้แอปพลิเคชนั 
GHB ALL กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย
ผูวิ้จยัหวงัว่าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และความคาดหวงัจากการใชง้านแอปพลิเคชนั จะส่งผลต่อความพึงพอใชท่ี้มีต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั 
GHB ALL และเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจต้องการศึกษาเร่ือง ความ
คาดหวงั และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช ้แอปพลิเคชนั ต่อไปในอนาคต ตลอดจนในแง่ของประโยชน์ในการ
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บริหารจดัการนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาแอปพลิเค
ชนั GHB ALL ต่อไปในอนาคตได ้เพ่ือให้ตอบสนองต่อความคาดหวงั ความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และท าให้สามารถรักษาฐานลูกคา้ ตลอดจนพฒันาแอปพลิเคชนัให้สามารถแข่งกันกับ
ธนาคารอ่ืนๆได ้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

(ปรมะ สตะเวทิน อา้งถึงใน ธญัรัตน์ ศิลา, 2558) กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยอายุ, เพศ,
การศึกษา, รายได ้และอาชีพ โดยอายเุป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาหรือตาม
วยัของบุคคล อายเุป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด การรับรู้ และการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงอาย ุโดยเป็น
คุณลกัษณะส าคญัในการศึกษา เน่ืองจากอายุท าหน้าท่ีท่ีแสดงบทบาทการก าหนดวยัวุฒิของบุคคล และเป็นการ
บอกถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจ การรับรู้ในส่ิงรอบตวัมากน้อยแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์
การใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายขุองแต่ละบุคคล เพศเป็นลกัษณะทางประชากรท่ีทุกบุคคลไดรั้บมาตั้งแต่
ก าเนิด ไม่ว่าจะในประชากรกลุ่มใดก็ตาม จะประกอบไปดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง 
(Female) สถานะเพศท่ีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิดท่ีแตกต่างกัน การศึกษา หมายถึงระดบั
การศึกษาท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา และจากประสบการณ์ของชีวิตในแต่ละบุคคล ซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลในฐานะ
ผูรั้บสาร ดงันั้นบุคคลไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั และในระบบการศึกษาท่ีต่างกนั 
ยอ่มส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป รายได ้เป็นเคร่ืองก าหนดความความ
ต้องการตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของบุคคล ในส่วนของอาชีพนั้น คนท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัยอ่มมีอุดมการณ์ แนวคิด และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั (แกว้ขวญั ผดุงพิพฒัน์บวร, 2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) จากการศึกษา 
พบว่า ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอในการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั (ธีรยุทธ ปัตตาเทสัง , 2552) 
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ต่อการให้บริการรับฝากไปรษณียด์่วนพิเศษ กรณีศึกษาท่ีท าการ
ไปรษณียน์ครราชสีมา จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี เพศ และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการรับฝากไปรษณียด์่วนพิเศษของท่ีท าการ ไปรษณียน์ครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของ
อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษของท่ีท าการ ไปรษณีย์
นครราชสีมา แตกต่างกนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงถือได้
ว่ามีอิทธิพลส าคญัต่อการเกิดพฤติกรรมและการเกิดความพึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความแตกต่างกนัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ จะส่งผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดมี้การจ าแนก
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ แอปพลิเคชนั ออกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้ส่วนตวั
ต่อเดือน และอาชีพ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการตั้งสมมติฐานท่ี 1   คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั
จะมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL แตกต่างกนั 

(Schiffman และKanuk, 2002) ไดร้ะบุความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรม
ท่ีผูบ้ริโภคแสดงในการคน้หา, การซ้ือ, การใช,้ การประเมินและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ การบริการและแนวคิด ท่ี
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ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะสนองความตอ้งการของพวกเขาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นวิธีท่ีบุคคลกระท าให้ไดม้าซ่ึงการใช้
สินคา้และบริการ  (Kotler , 2000) กล่าวว่าเม่ือบุคคลมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ถา้บุคคลนั้นไดรั้บความพึงพอใจต่อ
การตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น จะเป็นไปในทางดา้นบวก แต่ในทางตรงขา้ม หากบุคคลนั้นไม่ไดรั้บความพอใจ การ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า ก็จะเป็นไปทางดา้นลบ การเรียนรู้น้ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วต่อการตอบสนองท่ีให้ผลลพัธ์เป็น
ท่ีน่าพึงพอใจ หลังจากนั้นหากมีส่ิงกระตุ้นหรือส่ิงเร้าเช่นเดิมเกิดข้ึนอึก ก็จะท าให้เกิดพฤติกรรมเดิม การ
ตอบสนองเหมือนเดิม การเรียนรู้น้ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วต่อการตอบสนองท่ีเหมือนเดิม  ซ่ึงน าไปสู่ความคุน้ชิน 
หากในการตลาดจะใชวิ้ธีโฆษณาโดยใชส่ิ้งเร้าเดิมๆ เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง เกิดเป็นความพึงพอใจต่อตราสินคา้
นั้นๆ แต่ถา้หากผูบ้ริโภคไดเ้ห็นโฆษณาหรือใชสิ้นคา้ตราสินคา้เดิม ๆ อาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พอใจ ซ่ึง
อาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือสินคา้ตราสินคา้อ่ืนแทน (Kotler and Keller, 2012) ไดร้ะบุความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคหมายถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดท้ายท่ี
บุคคลและครัวเรือนซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล” และยงักล่าวถึงกระบวนการทางจิตวิทยา
พ้ืนฐานนั้นมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค (Consumers’ actual buying decision) นกัการ
ตลาดควรจะตั้งค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยจะเป็นค าถามในเร่ืองของ ใคร อะไร เม่ือไหร่ท่ีไหน ท าไม 
และอย่างไร (Who, What, When, where, why, How)  (มยุรา สาลี, 2561) ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธิน จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ Mobile Banking 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ี
แตกต่างกนั จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าส่ิงเร้ามีอิทธิพลในการส่งผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หากส่ิงเร้านั้นสามารถตอบโจทยต่์อความคาดหวงั ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จะส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจเชิงบวก แต่ในทางกลบักนัหากส่ิงเร้านั้นๆไม่สามารถตอบโจทยต่์อความคาดหวงั ความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ได ้ผูบ้ริโภคก็จะไม่เกิดความพึงพอใจ ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความส าคญัท่ีจะส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL เน่ืองจากหากลูกคา้มีการตอบสนองต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั GHB 
ALL ในเชิงบวก จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดยในท่ีน้ีจะวดัจากความถ่ีในการเขา้ใชแ้อปพลิเคชนั 
ช่วงเวลาท่ีท าการใชแ้อปพลิเคชนั และการเลือกการใชง้านต่างๆของ แอปพลิเคชนั  GHB ALL ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
การตั้งสมมติฐานท่ี 2 คือ ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL 

(สมิต สัชฌุกร , 2546) กล่าวถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการว่าผูรั้บบริการทุกคนตอ้งการบริการชั้นหน่ึง คือ 
สะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด ผูใ้ห้บริการให้ความสนใจ เอาใจใส่ 
ตอบสนอง ความตอ้งการอย่างถูกตอ้ง ท่ีส าคญัคือ รวดเร็วดงัใจไม่ตอ้งรอคอย (Kotler, 2003) ไดใ้ห้ความหมายของ
คุณภาพการบริการว่า การสร้างคุณภาพบริการให้เท่าหรือมากกว่าส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ เม่ือลูกคา้ไดรั้บการบริการ
จะท าการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ ถา้ผลท่ีไดพ้บว่า คุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บมากกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชซ้ ้ า แต่ในทางตรงกนัขา้มหาก
คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บน้อยกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ลูกคา้จะไม่เกิดความพึงพอใจ หรือเกิดความพึงพอใจนอ้ย 
และจะไม่มาใชบ้ริการอีก (Parasuraman, Zeithaml and Malhotra , 2005) ไดน้ าหลกัประเมินคุณภาพการให้บริการ 
(SERQUAL) มาท าการประยุกต์ใชใ้หม่เพ่ือให้เขา้กบัการใชผ้่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดหลกัใชช่ื้อว่า 
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Electronic Service Quality (E-S-QUAL) และชุดรองมีช่ือว่า Electronic Recovery Service Quality (E-EecS-QUA 
zL) พร้อมกับจัดกลุ่มการวดัระดบัคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดหลกั E-S-QUAL แบ่งการวดั
คุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Efficiency) หมายถึง การใช้
งานง่าย ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลในเวบ็ไซต ์ ดา้นการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึง เวบ็ไซต์
สามารถรับค าสัง่และส่งขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านของระบบตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์การใชง้านไดต้ามตอ้งการ ดา้นความพร้อมของระบบ (System Availability) หมายถึง ระบบ
การใชง้านมีเสถียรภาพในการเรียกดูขอ้มูล ในการใชง้าน สามารถตอบสนองต่อการใชง้านไดต้ลอดเวลาท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการใชง้าน ดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) หมายถึง ระดบัความปลอดภยัและการปกป้องขอ้มูลพฤติกรรมการ
ใชง้านของลูกคา้ และเว็บไซต์สามารถรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างปลอดภยั ในขณะท่ีชุดรองหรือ E-
RecS-QUAL มีความส าคญัในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ ในกรณีท่ีลูกคา้ประสบปัญหาในการใชง้านใน
เว็บไซต์ หรือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยชุดรอง E-RecS-QUAL ถูกแบ่งออกเป็นการวดัคุณภาพ
การบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ออกเป็น  3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (Responsiveness) เวบ็ไซต์
ตอ้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาการเขา้ใชบ้ริการและสามารถแก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดา้นการ
ชดเชย (Compensation) เว็บไซต์สามารถชดใชห้รือหาส่ิงทดแทน เม่ือเกิดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ ดา้น
การติดต่อ (Contact) เป็นความสามารถของผูใ้ห้บริการท่ีจะตอ้งตอบสนองและแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเวบ็ไซต ์และผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดส้อบถามหรือ
ปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาหรือการบริการผ่านเวบ็ไซต์ ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเห็นว่าความคาดหวงัทางดา้น
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญั เน่ืองจากการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL ซ่ึงเป็น Mobile 
Application ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นในการศึกษา
เก่ียวกบัความคาดหวงัทางดา้นคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้น ผูศึ้กษาจึงเลือกหลกัประเมินคุณภาพการ
บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ Electronic Service Quality (E-S-QUAL) ของ  Parasuraman, Zeithaml and Malhotra  ท่ี
เป็นการประเมิน Core Function โดยมีทั้งหมด 4 ด้าน (ปทิตตา หวายสันเทียะ , 2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการ
บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย 
กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินในเขต จงัหวดันครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความ
พร้อมของระบบส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบอยา่งมีนยัส าคญัอย่างยิ่ง (ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ, 2560) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน: กรณีตวัอยา่งของแอปพลิเค
ชนักระเป๋าเงินบนโทรศพัท์มือถือ ท่ีพบว่า ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งความพร้อมของ
ระบบ และความมัน่คงปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ในเชิงบวก ส าหรับการวิจยั
ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเห็นว่าความคาดหวงัทางดา้นคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์มีความส าคญั เน่ืองจากการใช้
แอปพลิเคชนั GHB ALL ซ่ึงเป็น Mobile Application ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการท าธุรกรรมทางการ
เงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นถา้ความคาดหวงัทางดา้นคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ชบ้ริการตรง
กบัการใชบ้ริการท่ีลูกคา้ใช ้จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ดงันั้นในการศึกษา
เก่ียวกบัความคาดหวงัทางดา้นคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้น ผูศึ้กษาจึงเลือกหลกัประเมินคุณภาพการ
บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ Electronic Service Quality (E-S-QUAL) ของ  Parasuraman, Zeithaml and Malhotra  ท่ี
เป็นการประเมิน Core Function โดยมีทั้งหมด 4 ดา้น เพ่ือท่ีจะท าให้ทราบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
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บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชนั GHB ALL อย่างไร และหากถา้ลูกคา้มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ควรจะเพ่ิมหรือปรับปรุงคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านใด เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด และให้ลูกคา้สามารถกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ตลอดจนท าให้เกิดความจงรักภคัดีต่อการ
เป็นลูกคา้ธนาคารต่อไป ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 3 คือ ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ความคาดหวงัท่ีมีต่อการใช้
แอปพลิเคชนั GHB ALL มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
      

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากร ท่ีน ามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้ใช้บริการท่ีใช้ แอปพลิเคชัน GHB ALL ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในส านกังานใหญ่และสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 760,473 คน คน จากประชากร
ดงักล่าว น ามาก าหนดจ านวนขนาดตวัอย่างโดยผูวิ้จยัใชห้ลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่
เกิน .05 จึงได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบผสม (Mixed-
Method Sampling) โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยมีวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา และการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
ตามล าดบั ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลมีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบาย

ลกัษณะทางประชากร 

พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั 
GHB ALL 
-ความถ่ีในการใชง้าน 
-ช่วงเวลาในการใช ้
-ประเภทการท าธุรกรรม 
(Kotler & Keller 2012) 
 
 ความคาดหวงัท่ีมีต่อการใชแ้อป
พลิเคชนั GHB ALL (E-Service) 
-ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
-การบรรลเุป้าหมาย (Fulfillment) 
-ความสามารถของระบบ (System 
Availability) 
-ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช ้
แอปพลิเคชนั GHB ALL 
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ลกัษณะของข้อมูลพ้ืนฐาน โดยลกัษณะทางประชากร และพฤติกรรมการใช้ แสดงเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และทางด้านตัวแปร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ แสดงเป็นความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างของ 2 ตวัแปรในสมมติฐานต่างๆ โดย
ใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชส้ถิติ  
t. , Independent Sampling T-Test  และ Oneway ANOVA (F-Test) และในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ คือความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) 

ผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริง ดงัต่อไปน้ี 

1. การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิ้จยัไดท้  าการร่างแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นผูใ้ห้ค าแนะน าและพิจารณาทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) รวมไปถึงความชดัเจนของข้อค าถาม เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความครอบคลุม
ประเดน็ของการวิจยั ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

2. การทดสอบหาความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) ผูวิ้จยัจะน าร่างแบบสอบถามท่ีไดท่ี้ผ่านการแกไ้ขแลว้ไปท า
การทดสอบเบ้ืองต้น (Pretest) กับผูท่ี้มีคุณสมบติัใกล้เคียงกับจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือท าการ
ตรวจสอบว่าชุดค าถามในแต่ละขอ้สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูวิ้จยัหรือไม่ โดยใชเ้ทคนิค
การวดัความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนั (Internal Consistency Method) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) หากผลการทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือได้ มีค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป (สุชาต 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550, น. 284) กล่าวไดว้่ามีความเช่ือถือค่อนขา้งสูง ซ่ึงผลการทดสอบความน่าเช่ือถือไดข้อง
แบบสอบถามท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า Cronbach’s Alpha ดงัน้ี 

ความคาดหวงัท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL มีค่าความเช่ือมัน่อลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากบั .923 โดยในแต่ละดา้นมีค่าความเช่ือมัน่อลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดงัน้ี 

- ความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน เท่ากบั .898 
- ความคาดหวงัดา้นการบรรลุเป้าหมาย เท่ากบั .904 
- ความคาดหวงัดา้นความสามารถของระบบ เท่ากบั .883 
- ความคาดหวงัดา้นความเป็นส่วนตวั เท่ากบั .911 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL มีค่าความเช่ือมัน่อลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เท่ากบั  .947 โดยในแต่ละดา้นมีค่าความเช่ือมัน่อลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดงัน้ี 
- ความพึงพอใจตามท่ีคาดหวงัไว ้เท่ากบั .942 
- ความพึงพอใจท่ีไดรั้บประสบการณ์เชิงบวกจากการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL เท่ากบั .938 
- ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั GHB ALL เท่ากบั .914 
- ความพึงพอใจและตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ต่อไปในอนาคต เท่ากบั .929 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษา พบว่า 1. โดยภาพรวมเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อ แอปพลิเคชนั GHB ALL 
ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นการบรรลุเป้าหมาย ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน และดา้นความสามารถของระบบ  
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.92 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัด้านความเป็นส่วนตวัระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.15)  มีความคาดหวงัด้านการบรรลุเป้าหมายในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)  มีความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพการใชง้านระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ มีความคาดหวงัดา้นความสามารถของระบบระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ในส่วนของความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั 
GHB ALL ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 2. ทางดา้นลกัษณะประชากรดา้นอายุ,รายได ้และอาชีพ ของผูใ้ชบ้ริการท่ี
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกัน(p<.05) 3.พฤติกรรมในการใช้
บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL โดยความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้
แอปพลิเคชนั GHB ALL มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL (y1)  ไดแ้ก่ ความถ่ี
ในการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL (X1)ได้ร้อยละ 3.7 (R² = .037) 4. ความคาดหวังของคุณภาพบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
กบัความคาดหวงั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัแปรท่ีสามารถท านาย ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้
แอปพลิเคชนั GHB ALL (y1) ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นความสามารถของระบบ (X3) และดา้นความเป็นส่วนตวั 
(X4) ไดร้้อยละ 10.2 (R² = .102) 

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัดา้นอายุ, รายได ้และอาชีพจะมีความพึงพอใจในการ
ใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (p<.05) 

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ในส่วนของพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ของการใชบ้ริการสามารถท านาย
แนวโน้มความพึงพอใจในการใช้ แอปพลิเคชนั GHB ALL ได้ ด้านความถ่ีในการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL  
ตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านาย ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไดร้้อยละ 3.7 (R² = .037) 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ี
มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) 

ตวัแปร B SE T Sig. 

ความถ่ีในการใช ้ -.031 -.192 3.897 .000 

ช่วงเวลา -.010 -.037 -.192 .847 

R= .192 R2 = .037 Adjust R2 =.032 SE =.738 

 
สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ความคาดหวงัท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไม่สามารถท านายแนวโน้มความพึง

พอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั 
GHB ALL ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นความสามารถของระบบ และดา้นความเป็นส่วนตวั โดยตวัแปรน้ีสามารถ
ร่วมกนัท านาย ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไดร้้อยละ 10.2 ( R² = .102) 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ความคาดหวงัท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL มีความสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) 

ตวัแปร B SE T Sig. 
ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (X1)   -.049 -.097 -.507 .613 
ดา้นการบรรลุเป้าหมาย (X2) -.039 -.096 -.406 .685 
ดา้นความสามารถของระบบ (X3) .199 .088 2.250 .025 
ดา้นความเป็นส่วนตวั (X4) .236 .073 3.218 .001 

R= .319 R2 = .102 Adjust R2 =.093 SE =.714 

 
โดยสามารถอภิปรายผลของการศึกษาไดด้งัน้ี  
สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนั 

GHB ALL แตกต่างกนั  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะทางดา้นเพศ และระดบัการศึกษา จะมีความพึง

พอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธีรยทุธ ปัตตาเทสงั, 2552) 
ท าการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ต่อการให้บริการรับฝากไปรษณียด์่วนพิเศษ” กล่าวว่า เพศ และ 
ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษของท่ีท าการ 
ไปรษณียน์ครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะทางดา้น อายุ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน และอาชีพ จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์
ด่วนพิเศษของท่ีท าการ ไปรษณียน์ครราชสีมาแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธญัรัตน์ ศิลา, 2558) 
กล่าวว่าอายุเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาหรือตามวยัของบุคคล อายุเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม การรับรู้ และการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงอายุ ส่วนรายได ้เป็นเคร่ืองก าหนดความ
ความต้องการตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของบุคคล  ทางด้านอาชีพนั้ นคนท่ี 
มีอาชีพต่างกนัยอ่มมีอุดมการณ์ แนวคิด และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นอาย ุรายได ้และอาชีพของผูใ้ชบ้ริการแอป
พลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัออกไป 

สมมติฐานท่ี 2 ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL สามารถท านายแนวโนม้ความพึง
พอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้

ในกลุ่มผูใ้ช้บริการ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจใน 
การใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL 
ได้แก่ ความถ่ีในการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL  ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั  Kotler and Keller (2012) ท่ีได้ระบุ
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคหมายถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ยท่ีบุคคลและครัวเรือนซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล โดยจะเป็นค าถามในเร่ืองของ ใคร 
อะไร เม่ือไหร่ท่ีไหน ท าไม และอยา่งไร  (Who, What, When, where, why, How) โดยสามารถวดัไดจ้ากความถ่ีใน
การเขา้ใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL  (Kotler, 2000) ท่ีกล่าวว่าเม่ือบุคคลมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า และไดรั้บความ
พึงพอใจต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น พฤติกรรมจะเป็นไปในทางดา้นบวก แต่ในทางตรงขา้ม หากบุคคลนั้น
ไม่ได้รับความพอใจ การตอบสนองต่อส่ิงเร้า พฤติกรรมก็จะเป็นไปทางด้านลบ และยงัมีความสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ (มยรุา สาลี, 2561) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน” ท่ีพบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการด้านความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน มี
ความสมัพนัธ์ กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ในกลุ่มผู ้ใช้บริการ ความคาดหวงัท่ึมีต่อการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL สามารถท านาย
แนวโนม้ความพึงพอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้

ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ความคาดหวงัท่ึมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL สามารถท านายแนวโนม้ความพึงพอใจ
ในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL 
มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถของระบบ และ ดา้นความเป็นส่วนตวั 
ซ่ึง มีความสอดคล้องกับ (Parasuraman, Zeithaml and Malhotra, 2005) ท่ีกล่าวไว้ว่ า  E-S-QUAL มีการให้
ความส าคัญกับการวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งทางด้านความพร้อมของระบบ (System 
Availability) หมายถึง ระบบการใชง้านมีเสถียรภาพในการเรียกดูขอ้มูล ในการใชง้าน สามารถตอบสนองต่อการ
ใชง้านไดต้ลอดเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งการใชง้าน และดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) หมายถึง ระดบัความปลอดภยัและ
การปกป้องขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ และเว็บไซต์สามารถรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่าง
ปลอดภยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ, 2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ”คุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ใน
การสร้างความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน: กรณีตวัอยา่งของแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินบนโทรศพัทมื์อถือ” พบว่า ปัจจยั
ทางดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้ง ความพร้อมของระบบ และความมัน่คงปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบั
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงบวก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ปัญญา สุนทรปิยะพนัธ์, 2552) 
ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแบงก้ิงของกลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์” กล่าวว่า ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคาร โดยภยั
คุกคามต่างๆ ถา้ไม่มีระบบการป้องกนัท่ีดีจะก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนของการให้บริการ และช่ือเสียงของ
ธนาคาร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงั และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช ้Application “GHB ALL” ของผูใ้ชบ้ริการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์” จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาเชิง
พรรณนา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 26-
45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ 15 ,001 – 25,000 บาท 
ประกอบกับพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL พบว่า มีความถ่ีในการใช้บริการแอปพลิเคชัน  
GHB ALL จ านวน 1-9 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุด คือ 12.01-18.00 น. โดยมีการท าธุรกรรมทางดา้น 
การโอนเงินมากท่ีสุด และช าระเงินกู้ในอนัดบัรองลงมา ในส่วนของความคาดหวงัท่ีมีต่อการใช้แอปพลิเคชนั 
GHB ALL โดยภาพรวมเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อ แอปพลิเคชนั GHB ALL ดา้นความเป็น
ส่วนตวั ดา้นการบรรลุเป้าหมาย ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน และดา้นความสามารถของระบบในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวม 3.92 ในส่วนของความพึงพอใจ ในส่วนของความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL มี
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ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.69  ประกอบกับผลการทดอบสมมติฐานผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB 
ALL ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (P>.05) และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพและ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 (P<.05) ผลการทดสอบสมมติฐาน ในกลุ่มผูใ้ช้บริการ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนั GHB ALL สามารถ
ท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั GHB ALL ได ้พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL โดยตวัแปรน้ีสามารถ
ร่วมกนัท านาย ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไดร้้อยละ 3.7  และในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ความ
คาดหวงัท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการใช ้แอปพลิเคชนั 
GHB ALL ได้  ได้แ ก่  ความคาดหวังด้านความสามารถของระบบ และด้านความเ ป็นส่วนตัว  โดย 
ตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ไดร้้อยละ 10.2   

ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี  
เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าตวัแปรท่ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกมาสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจได้

ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นหากสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ จะตอ้งท าการศึกษาหาตวัแปรเพ่ิมเติม เพ่ือ
ดูว่าตวัแปรตวัไหนมีแนวโนม้ในการสร้างความพึงพอใจเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้งานวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ   
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาแอปพลิเคชนั GHB ALL 

ต่อไปในอนาคต เพราะในปัจจุบนั แอปพลิเคชนั ของแต่ละธนาคารต่างก็มีความส าคญัและมีการแข่งขนักนัอยา่ง
สูงทางดา้นธุรกิจของธนาคาร เพ่ือสามารถรักษาฐานลูกคา้ และหาลูกคา้ใหม่ๆเพ่ิมเติม ตลอดจนเสริมสร้างความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใชแ้อปพลิเคชนั GHB ALL ให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคาดหวงัดา้นความเป็นส่วนตวั 
ธนาคารสามารถพฒันาระบบความปลอดภยัของการใชแ้อปพลิเคชนั เช่น การใช ้Biometric ในการยืนยนัตวัตน
ก่อนท าธุรกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวงัต่อดา้นความเป็นส่วนตวัและค านึงถึงความปลอดภยัในการใช้
แอปพลิเคชนัให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนการมี notification ในการแจ้งเตือนทุกคร้ังหลงัการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
มีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาประกอบการศึกษาวิจยั เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 

Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความลึกละเอียดมากกว่าน้ี เน่ืองจาก 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ส าหรับในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ผูวิ้จยัควรท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้การวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และอาจจะศึกษา
ความพึงพอใจแยกในแต่ละภาค เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม ความคาดหวงัในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั 
GHB ALL และน ามาพฒันาคุณภาพการให้บริการของแอปพลิเคชนั GHB ALL ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
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The effect of service quality and value perception toward repurchase intention 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายความส าคัญของปัจจัยคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า ศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส ารวจความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการ และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือ
ซ ้ า เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยเชิงคุณภาพใชวิ้ธีสมัภาษณ์เชิงลึกจ านวน 15 ตวัอยา่ง และเชิงปริมาณใชวิ้ธีแจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจยัดา้นความมัน่ใจ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดใน
การกลบัมาใชบ้ริการ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาจากเพ่ือน ส่วนในเชิงปริมาณ พบว่า ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ
ดา้นเลเซอร์มากท่ีสุด และปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุการตอบสนอง ความเอาใจใส่ พฤติกรรมดา้นทศันคติ 
ความนิยมของแบรนด ์และประสบการณ์แบรนดท่ี์น่าจดจ าส่งผลต่อความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการ 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมตั้งใจในกำรซือ้ซ ำ้, คุณภำพกำรบริกำร, กำรรับรู้คุณค่ำ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the important of service quality and value perception on customer 
repurchasing intention, to study consumer behavior, to explore consumer need and to analyze the factors affecting 
consumer repurchase decision. The research is conducted in mixed methods. Data are collected from 15  sample 
by in-depth interview in qualitative method and from 400  sample by questionnaire in quantitative method. The 
result explicits that, from qualitative method, assurance plays the most vital role in repurchasing and, from 
quantitative method, laser treatment is the most preferred service. The demographic of age, ,responsiveness, 
empathy, behavioral attitude, brand popularity and memorable brand experiences affect the repurchase intention.  
 
Keywords: repurchase intention, service quality, perceived value 
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1. บทน า 

 
ความสวยความงามเป็นอีกหน่ึงความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักนัเป็นจ านวนมาก จากท่ีเป็นเพียงความ

สนใจของกลุ่มผูห้ญิงวยักลางคนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ปัจจุบนัความสนใจไดข้ยายไปยงักลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษา รวมทั้งกลุ่ม
ลูกคา้ผูช้ายมากข้ึน พิพฒันกรณ์ เอ่ียมศิลา (2563) ไดก้ล่าวไวว้่า “คลินิกความงามในไทย หลาย ๆ ท่านอาจจะคุน้
ชินกบัค าว่าไปคลินิกความงามคือการไปท าศลัยกรรมอยา่งเดียว แต่ในความเป็นจริงแลว้ไม่ใช่ทั้งหมด ยงัมีคลินิกท่ี
เนน้การรักษา แบบก่ึงศลัยกรรม ท าหตัถการโดยการฉีดสารเติมเตม็ สารลดเลือนร้ิวรอย เพ่ือปรับรูปหนา้ ให้ดูมีมิติ
พร้อมยงัรักษาฟ้ืนฟูคุณภาพผิวดีข้ึนไปพร้อมกนั แบบไม่ตอ้งผ่าตดั” โดยภาพรวมตลาดเสริมความงามทัว่โลกมี
มูลค่าประมาณ 21 ลา้นลา้นบาท เติบโต 7% ต่อปี (อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2559) ในขณะท่ี
ตลาดในเอเชียมีมูลค่าราว 1 ใน 5 ของตลาดเสริมความงามทัว่โลก ศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2561) ยงัเห็นว่า ธุรกิจความ
งามอาจกลบัมาเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ หากภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือของประชาชนกลบัมาดีข้ึน ทว่าในปี 2563 วิกฤติ
โควิด19 ท าให้ทุกอยา่งหยดุชะงกัไปพกัใหญ่จากการระบาด รวมไปถึงอุตสาหกรรมความงามท่ีไดรั้บผลกระทบไม่
ต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบายโควิด19 เร่ิมคล่ีคลาย 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะกลบัมาดูแลสุขภาพด้านความงามและผิวพรรณกันมากข้ึนบวกกับการแข่งขันใน
ตลาดท่ีค่อนขา้งจะดุเดือด เพ่ือตอ้งการแยง่ชิงลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีเพียงการศึกษาวิจยั
ดา้นคุณภาพการบริการกบัราคาเท่านั้น ผูวิ้จยัเห็นว่าควรศึกษาประเดน็เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพการบริการ 
การรับรู้คุณค่าและประสบการณ์แบรนด์ท่ีน่าจดจ าเพ่ิมเติม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายความส าคญัของปัจจยั
คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการแต่ละประเภท และศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า  
ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการท าธุรกิจว่าควรเป็นไปในทิศทางไหนท่ีจะ
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน พร้อมทั้งน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันา ท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ชุติมา ห้าวหาญ (2559) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการท่ีตอบสนอง คาดหวงัและความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ทั้งคุณภาพ กระบวนการผลิต กระบวนการส่งมอบ ตลอดจนการดูแลหลงัจากการให้บริการ
นั้น ๆ แลว้ ซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ ในขณะท่ีกรอนรูส (Gronroos,1982), สมิธและฮูสตนั (Smith 
& Houston,1982), พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ไดอ้ธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบติัการ
ไวไ้ม่แตกต่างกนั โดยสรุปไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั (expectation-
WHAT THEY WANT) กบัการรับรู้คุณค่า (perception-WHAT THEY GET) โดยทั้งน้ีตวัแบบท่ีใชว้ดัคุณภาพการ
ให้บริการท่ีได้รับความนิยมมาจากผลงานของพาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml, & 
Berry, 1990) ซ่ึงไดพ้ฒันาตวัแบบเพ่ือใชส้ าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ สามารถแบ่ง SERVQUAL ได้
เป็น 5 มิติหลกั ดงัน้ี มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการหรือส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(tangibility) มิติท่ี 2 ความเช่ือถือ
ไว้วางใจได ้(reliability) มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
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(assurance) มิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) และจากการศึกษางานวิจยัของวรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ 
(2562) พบว่า คุณภาพการบริการมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค 203   

งานวิจยัของจารุวรรณ อินทะเว (2558) กล่าวถึง การรับรู้คุณค่า คือ การประเมินโดยรวมของลูกคา้เก่ียวกับ
ผลลพัธ์ของการบริการ ข้ึนอยูก่บัการประเมินของลูกคา้เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บ (ประโยชน์ท่ีให้บริการ) และส่ิงท่ีมอบ
ให้ (ตน้ทุนหรือความเสียสละในการไดม้าและการใชบ้ริการ) (Phillip K., Gus M., Rodney A., & John A., 2003) 
และFornell (1992) ไดอ้ธิบายว่า คุณค่าท่ีรับรู้ของลูกคา้มาจากความพึงพอใจของลูกคา้มาจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ
คาดหวงัของลูกค้า (Customer Expectation) คุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการในมุมมองของลูกคา้ (Perceived 
Quality) คุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ได้ (Perceived Value) ส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมด้านทัศนคติ (Behavioral 
Attitude) โดย ริชาร์ด (Richard M.Perloff, 2016) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1.ทศันคติ มาจากการ
เรียนรู้ 2.ทศันคติ มาจากการประเมินตามอารมณ์ทัว่โลกเป็นส่ิงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งด าเนินการ 3.ทศันคติมีอิทธิพลต่อ
ความคิด การกระท า และค่านิยม ความสมัพนัธ์ระหว่าง ทศันคติ กบั พฤติกรรม (Attitude and Behavior) มีความสัมพนัธ์ 
มีผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ทศันคติมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย  

Mooij (2011) ไดใ้ห้ค านิยามของค าว่า ค่านิยมหรือความนิยม คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล โดยมีความเช่ือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยค่านิยมท่ีอยูใ่นตวับุคคลประกอบดว้ย อารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น เป็นต้น นอกจากน้ีค่านิยมยงัสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือตาม
สถานการณ์ตามท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ตอ้งเผชิญ ซ่ึงมีผลต่อการในการเลือกใชบ้ริการแต่ละคร้ัง เม่ือลูกคา้
ใชบ้ริการซ ้ า ๆ ท าให้เกิดเป็นประสบการณ์แบรนดท่ี์น่าจดจ า 

ประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) คือ การสร้างประสบการณ์ท่ีดีกบัลูกคา้ แบรนดน์ั้นตอ้งพยายาม
หาทางสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า เพ่ือลูกค้าจะได้มีความจดจ าในแบรนด์ แต่ต้องสร้างผ่านมิติของ
ประสบการณ์  Swystun (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์แห่งแบรนด์จะตอ้งถูกสร้างข้ึนในจิตใจของผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บางประสบการณ์สามารถควบคุมได ้จากการศึกษาของ Lu Chena et al. (2019) ไดพ้ฒันาและพิจารณา
ตรวจสอบเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียกลัน่กรองรูปแบบคุณภาพการบริการท่ีแสดงถึงสายการบินของจีน โดยเฉพาะ
มุมมองของผูโ้ดยสารเป็นกลไกกลางในการให้บริการเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า ช้ีให้เห็นว่า การบริการ
คุณภาพใชป้ระเมินเป็นคุณลกัษณะพ้ืนฐานส าหรับผูโ้ดยสารสายการบิน ท าให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ
อยา่งต่อเน่ือง 

คิม, กลัลิเออร์, ชิน, ฮนัและคิม (Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim., 2012)ไดอ้ธิบายการตั้งซ้ือซ ้ า ไวว้่า เป็นการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือการรับบริการกบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีผลมาจากความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ์และการ
บริการดงักล่าว สืบเน่ืองจากการตดัสินใจในคร้ังแรกท่ีอาจเกิดไดจ้ากปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกในตวัของ
ผูบ้ริโภคเองเป็นหลกัความตั้งใจซ้ือซ ้ า คือ ระดบัท่ีลูกคา้เตม็ใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการเดียวกนัและเป็นการท านาย
อนาคตท่ีเรียบง่ายมีวตัถุประสงค์และสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการซ้ือ (Lin & Liang, 2011; Jones & Sasser, 1995; 
Seiders et al., 2005) เกิดจากการไดรั้บการบริการท่ีดีจากการซ้ือคร้ังแรก รับรู้คุณค่า จนเกิดเป็นประสบการณ์แบ
รนดท่ี์น่าจดจ า ส่งผลให้เกิดการซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดจ้าก
ปัจจัยคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า พร้อมทั้ งได้ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมดา้นทศันคติ ความนิยมของแบรนด ์และประสบการณ์แบรนดท่ี์น่าจดจ า ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือ
ซ ้ าของธุรกิจคลินิกความงามแบบก่ึงศลัยกรรม ในกรุงเทพมหานคร ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed method) เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประชากรท่ีเคยใชบ้ริการช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม 
พ.ศ.2563 คือ บุคคลทัว่ไปเพศชาย - หญิง อายรุะหว่าง 15 - 60 ปี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยสมัภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าใชจ่้ายยอด 5,000 บาทข้ึนไป จ านวน 15 คน มีการนดัสมัภาษณ์ อดัเสียง ถอดเทป
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แบบบรรยาย จากนั้นใชวิ้ธีตรวจสอบสามเส้า แลว้น าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปลงรหัส (Coding) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง
พรรณนา และใชก้ารตอบแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรค านวณของคอแครน (W.G. Cochran, 1953) 
ไดจ้ านวน 385 คน ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ิมอีก 4% จากขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณ
ได ้รวมเท่ากบั 400 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งครบถว้น โดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง และแบบโควตา ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความตรงของเน้ือหาให้ครบถว้นครอบคลุม จากนั้นท าการทดสอบความเช่ือถือ
ของแบบสอบถามจ านวน 30 คน (Pre-test) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการคือ 0.914 การรับรู้
คุณค่าคือ 0.735 ความพึงพอใจของลูกคา้คือ 0.847 ประสบการณ์แบรนด์ท่ีน่าจดจ าคือ 0.807 และความตั้งใจในการ
ซ้ือซ ้ าคือ 0.823 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น
มากกว่า 0.7 ผลสรุปไดว้่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ีมีตวัแปรตน้มากกว่าหน่ึงตวั ทาง
ผูวิ้จยัจึงใชเ้คร่ืองมือทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
ผูวิ้จัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนาควบคู่กบัการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้

วิธีการถอดเทป บรรยายจากการสมัภาษณ์ สรุปประเดน็ส าคญั แลว้น าไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบและ
น าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั  

 
ตารางที่ 1 ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีต่อความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการธุรกิจคลินิกความงามแบบก่ึงศลัยกรรม  

ปัจจยั ความส าคญั ประเด็นส าคญั 
คุณภาพการบริการ   
    1.ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ปานกลาง ภาพลกัษณ์ของคลินิกตอ้งสะอาด มีมาตรฐาน น่าเขา้ 
    2.ความน่าเช่ือถือ นอ้ย แพทยท่ี์ท าการรักษามีส่วนส าคญัมาก ตอ้งมีประสบการณ์ มีความน่าเช่ือถือ 
    3.การตอบสนอง มาก ไม่ชอบใหมี้เซลลห์นา้ร้านมาเสนอขายสินคา้หรือบริการหนกั ๆ 
    4.ความมัน่ใจ มากท่ีสุด อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการรักษา รวมถึงผลิตภณัฑข์องคลินิกสามารถสร้างความ

มัน่ใจไดม้าก 
    5.ความเอาใจใส่ นอ้ยท่ีสุด ชอบใหพ้นกังานอธัยาศยัดี พูดจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส ในหารใหบ้ริการ 
การรับรู้คุณค่า   
    1.พฤติกรรมดา้นทศันคต ิ มาก ไดรั้บผลการรักษาท่ีดี ไม่ไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน 
    2.ความนิยมของแบรนด ์ นอ้ย มีดารา เซเลปเป็นพรีเซนเตอร์ ไม่ค่อยมีส่วน/มีส่วนนอ้ย 

 
จากตารางท่ี 1 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ประเด็นส าคญัของปัจจยัคุณภาพการบริการ คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือใน

การรักษา รวมถึงผลิตภณัฑ์ของคลินิกสามารถสร้างความมัน่ใจไดม้ากท่ีสุด มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และปัจจยั
การรับรู้คุณค่า ประเดน็ส าคญั คือ ไดรั้บผลการรักษาท่ีดี ไม่ไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน มีความส าคญัระดบัมาก  

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีวิธีการเลือกใชบ้ริการจากการท่ีเพ่ือนแนะน า 
ดูรีวิว และหาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต, ระยะเวลา (ความถ่ี) ในการเขา้มาใชบ้ริการ อยู่ช่วงเดือนละ 1- 2 คร้ัง, ส่ิงท่ีท า
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ให้อยากใชบ้ริการ คือ ผลการรักษา, จะบอกต่อ เม่ือรักษาแลว้เห็นผล โดยตวัเอง มีอิทธิพลในการตดัสินใจบอกต่อ
มากท่ีสุด และผลลพัธ์ในการรักษา เป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า โดยวิเคราะห์
จากความถ่ีท่ีมากท่ีสุด  

 

4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 
ผลการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการแต่ละประเภท พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างช่วง

อายุ 16 – 30 ปี จ านวนทั้งหมด 180 คน ใช้บริการการท าทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้า จ านวน 61 คน คิดเป็น 33.9% 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31 – 45 ปี จ านวนทั้งหมด 158 คน ใชบ้ริการเลเซอร์ จ านวน 51 คน คิดเป็น 32.3% และช่วง
อายุ 46 -60 ปี จ านวนทั้งหมด 56 คน ใชบ้ริการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ จ านวน 30 คน คิดเป็น 53.6% กลุ่มตวัอย่างมี
รายได้ 15,001-30,000 บาท จ านวนทั้งหมด 171 คน ใช้บริการรักษาสิว ฝ้า กระ จ านวน 48 คน คิดเป็น 28.1% 
รองลงมา คือ รายได ้30,001-45,000 บาท จ านวนทั้งหมด 106 คน ใชบ้ริการเลเซอร์ จ านวนทั้งหมด 41 คน คิดเป็น 
38.7% และรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน 74 คน ใชบ้ริการฉีดโบทอ็กซ์ ฟิลเลอร์ จ านวน 40 คน คิดเป็น 
54.1% และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใช้บริการเลเซอร์มากท่ีสุด จ านวนทั้งหมด 113 คน มีความความตั้งใจในการ
กลบัมาซ้ือซ ้ าในระดบัมาก จ านวน 68 คน คิดเป็น 60.2% 

ผลการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในธุรกิจคลินิกความ
งามแบบก่ึงศลัยกรรม ในกรุงเทพมหานคร ก่อน – หลงัสถานการณ์โควิด19 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอ
ข้อมูลด้วยสถิติ paired t-test พบว่า ก่อนสถานการณ์โควิด19 มีคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค เท่ากบั 3.317 ซ่ึงน้อยกว่า หลงัสถานการณ์โควิด19 ท่ีมีค่าเท่ากบั 4.091 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (t=-21.732, Sig=0.000) 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างระหว่างปัจจยั 8 ปัจจยักบัความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการธุรกิจคลินิก
ความงามแบบก่ึงศลัยกรรม 

Coefficientsa 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
 ค่าคงท่ี (Constant) -3.332 .679  -.432 .666 

ปัจจยัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ .071 .066 .041 1.077 .282 
ปัจจยัความน่าเช่ือถือ .053 .046 .049 1.143 .254 
ปัจจยัการตอบสนอง .138 .045 .130 3.045* .002 
ปัจจยัความมัน่ใจ -.024 .049 -.023 -.494 .621 
ปัจจยัความเอาใจใส่ .137 .053 .131 2.595* .010 
ปัจจยัพฤติกรรมดา้นทศันคติ .106 .042 .137 2.526* .012 
ปัจจยัความนิยมของแบรนด์ .077 .026 .109 3.009* .003 
ปัจจยัประสบการณ์แบรนดท่ี์น่าจดจ า .428 .048 .413 8.898* .000 

*p-value<0.05 
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จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์สมการถดถอย จ าแนกตามแต่ละสมมติฐานของปัจจยัของงานวิจยั 
ไดด้งัน้ี ปัจจยัการตอบสนอง ความเอาใจใส่ พฤติกรรมด้านทศันคติ ความนิยมของแบรนด์ ปัจจยัประสบการณ์ 
แบรนด์ท่ีน่าจดจ า พบว่า มีค่าSig.น้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ี α= 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่า มีผลต่อ
ความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า และปัจจัยส่ิงท่ีจับต้องได้ ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ พบว่า มีค่าSigมากกว่าค่าระดับ
นยัส าคญัท่ี α= 0.05 จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว่า ความมัน่ใจไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 1โดยใชส้ถิติแบบใช้พารามิเตอร์ One-Way ANOVA พบว่า ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ยกเวน้ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอณิษฐา ผลประเสริฐ 
(2558) ท่ีพบว่า อาย ุอาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของผูบ้ริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามดา้นผิวพรรณของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่ิงท่ีจับต้องได้ไม่มีผลต่อความตั้ งใจในการซ้ือซ ้ า 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Appalayya & Justin (2018) ไดศึ้กษาส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและความภกัดีในโรงพยาบาล และ Lu Chena et al. (2019) ไดศึ้กษาปัจจยัส่ิงท่ีจบัตอ้งได้
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของสายการบินและความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี  3 พบว่า ปัจจัยความน่าเช่ือถือไม่มีผลต่อความตั้ งใจในการซ้ือซ ้ า 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Appalayya & Justin (2018) ไดศึ้กษาความน่าเช่ือถือไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและความภกัดีในโรงพยาบาล และ Lu Chena et al. (2019) พบว่า ความน่าเช่ือถือไม่มีผล
ต่อคุณภาพการบริการของสายการบินและความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจยัการตอบสนองมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Appalayya & Justin (2018) พบว่า การตอบสนองมีผลต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคและความภักดีในโรงพยาบาล แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Lu Chena et al. (2019) พบว่า  
การตอบสนองไม่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า คุณภาพการบริการของสายการบิน และความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 5 พบว่า ปัจจยัความมัน่ใจไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ Appalayya & Justin (2018) พบว่า ความมัน่ใจไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความภักดีใน
โรงพยาบาล แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lu Chena et al. (2019) พบว่า ความมั่นใจมีผลต่อการรับรู้คุณค่า 
คุณภาพการบริการของสายการบิน และความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 6 พบว่า ปัจจยัความเอาใจใส่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ อณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัการให้บริการดว้ยความเอาใจใส่ สุภาพ อธัยาศยัดี และ
จ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามดา้นผิวพรรณของ
ผูบ้ริโภค และการศึกษาของ Lu Chena et al. (2019) ไดศึ้กษาความเอาใจใส่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า คุณภาพการบริการ
ของสายการบิน และความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 7 พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมด้านทศันคติมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ezgi & Tevfik (2018) พบว่า พฤติกรรมดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการ
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ซ้ือออนไลน์ และงานวิจยัของวรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ (2562) พบว่า ทศันคติการบริการด้านพฤติกรรมสามารถ
ท านายการกลบัมาใชบ้ริการธนาคารซ ้ า ไดเ้พ่ิมข้ึน 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 8 พบว่า ปัจจยัดา้นความนิยมของแบรนด์มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lu Chena et al. (2019) พบว่า ความนิยมของแบรนด์มีผลต่อการรับรู้คุณค่า คุณภาพการ
บริการของสายการบิน และความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตนา กวีธรรม (2558) พบว่า 
ค่านิยมของลูกคา้ดา้นต่าง ๆ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 9 พบว่า ปัจจยัดา้นประสบการณ์แบรนด์ท่ีน่าจดจ ามีผลต่อความตั้งใจใน
การซ้ือซ ้ า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Reham Ebrahim et al. (2016) ไดศึ้กษาบทบาทของประสบการณ์ผูบ้ริโภคมี
ผลต่อความชอบในแบรนด์และความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Lu Chena et al. (2019) ไดศึ้กษา 
ตวัแปรประสบการณ์แบรนด์ท่ีน่าจดจ า พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการรับรู้แบรนด์และการรับรู้คุณค่า ซ่ึงส่งผล
ต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าของบริษทัสายการบิน 

 
ตารางที่ 3 อภิปรายผลภาพรวม 

สมมตฐิาน ผลการวจิยั 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ (ดา้นอาย)ุ ปฏิเสธHo ยอมรับH1 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ยอมรับHo ปฏิเสธH2 ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัความน่าเช่ือถือ ยอมรับHo ปฏิเสธH3 ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัการตอบสนอง ปฏิเสธHo ยอมรับH4 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัความมัน่ใจ ยอมรับHo ปฏิเสธH5 ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัความเอาใจใส่ ปฏิเสธHo ยอมรับH6 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัพฤติกรรมดา้นทศันคติ ปฏิเสธHo ยอมรับH7 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัความนิยมของแบรนด์ ปฏิเสธHo ยอมรับH8 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 
ปัจจยัประสบการณ์แบรนดท่ี์น่าจดจ า ปฏิเสธHo ยอมรับH9 มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการบริการท่ีดี และผลลพัธ์ในการรักษา ในการพิจารณาก่อนการ

กลบัไปใชบ้ริการซ ้ า ผลการวิจยัคือ พนกังานเอกชน เพศหญิง กลุ่มอายุ 30 ข้ึนไป มีความตั้งใจในการกลบัมาใช้
บริการดา้นเลเซอร์มากท่ีสุด ในการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้มีช่วงระยะท่ีกว้างข้ึน 
เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการไดม้ากข้ึน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในแต่ละภูมิภาค เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนการบริหารจดัการกลยุทธ์ทางการตลาด ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อาทิ ปัจจยัภายนอก 
ลกัษณะของธุรกิจ เพ่ือเป็นการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ตรงจุด โดยเน้นการบริการไปทางด้านคุณภาพและ
ผลลพัธ์ในการรักษาท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ดงันั้นควรศึกษาความคาดหวงัและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค เพ่ือเปรียบระหว่างก่อน - หลงัสถานการณ์โควิด19 ในตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิม เช่น ก าลงัซ้ือของ
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ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มลดลง นวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นตน้ จะเป็นการช่วยเพ่ิมความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
และส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าต่อในระยะยาว 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ 
 Marketing-mix factor affecting purchasing decision  

fashion clothes of consumer via online shop 
 

ศศิธร โง้วสกลุ1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Sasithorn Ngowsakool and Pirapong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 2) ศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 
ปัจจัยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นช่องทางออนไลน์ มีระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือรูปแบบเส้ือผา้หลากหลาย  ดา้นส่งเสริมการตลาด มีโปรโมชัน่จดัส่งฟรี  
ด้านราคา ถูกกว่าเทียบกับร้านค้าปลีก และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีความ สะดวกในการสั่งซ้ือ ส่วนปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
 
ค ำส ำคัญ: เสื้อผ้ำแฟช่ัน 1, ร้ำนค้ำออนไลน์ 2 
 

Abstact 
This research aimed to study 1) Marketing mix factors have the effect to purchasing decision the clothing in 
shopping online 2) To study the differences in demographic factors affecting the purchasing decision fashion 
clothes in shopping online.  Data were collected by questionnaires online 385 samples. Marketing mix factors 
factors affecting the purchasing decision  to buy fashion clothes online at significance of 0.05. It was found that 
the product had the most impact of purchasing decision that is  a variety of clothing styles  Marketing promotion 
there is a free shipping promotion, the price has to cheaper compared to the  retailer.  And the distribution channel 
has to the convenience of ordering  However, different demographic factors had no different effect on purchasing 
decision. 
      
Keyword: Fashion clothes 1, Shopping  online 2 
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1. บทน า 
 

มูลค่าตลาดรวมเส้ือผา้แฟชัน่มีมูลค่าสูงถึง 250,000 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เส้ือผา้
ล าลอง 60% (150,000 ลา้นบาท) และเส้ือผา้ท างาน 40% (100,000 ลา้นบาท) นอกจากน้ี ยงัพบว่า คนไทยยงัมีความถ่ีในการ
ซ้ือเส้ือผา้ล  าลองประมาณ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีกลุ่มเส้ือผา้ท างาน มีความถ่ีท่ีนอ้ยกว่าคือ 2 เดือน/คร้ัง จากการส ารวจ
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายและหญิงจ านวน 1,000 คน อายรุะหว่าง 15-55 ปี พบว่าผูบ้ริโภคชาวไทยซ้ือเส้ือผา้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 3%ต่อ
ปี และต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2563 ท่ีมีการคาดการณ์ว่าการซ้ือเส้ือผา้มีมูลค่าสูงถึง 3,186 ลา้นบาท อีกทั้งยงัพบว่าผูบ้ริโภคกว่า 
58% มีการซ้ือเส้ือผา้อยา่งต ่า เดือนละ 1 คร้ังหรือมากกว่า โดยกล่าวไดว้่าตลาดเส้ือผา้เป็นตลาดท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย และธุรกิจ
ท่ีไดรั้บความนิยมในการซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์ยงัคงเป็นเส้ือผา้ เน่ืองจากมีราคาไม่แพง สามารถท าการซ้ือขายได้
ง่าย ดว้ยเทรนด์แฟชัน่กระแสความนิยมของเส้ือผา้มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็ว ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจไดง่้าย 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ี รูปแบบในซ้ือการขายเส้ือผา้มีหลากหลายรูปแบบ และมีการพฒันาการซ้ือขายท่ีมีความสะดวก 
สบายและปลอดภยัมากข้ึนเร่ือยๆ จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเร่ิมมีการเปล่ียนความนิยม
มาช่องทางโซเชียลมากกว่าช่องทางร้านคา้แบบเดิม กล่าวคือ อนัดบั 1 ซ้ือเส้ือผา้ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 69% ,อนัดบั 2 ซ้ือ
เส้ือผา้ผา่นเสิร์ชเอนจินหรือเวบ็ไซด ์57% ,อนัดบั 3 ซ้ือเส้ือผา้ท่ีร้านคา้ริมทางผา่นหรือตลาดนดั 51% จะเห็นไดว้่า ทุกวนัน้ี
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของความ
สะดวกสบาย ไม่มีขีดจ ากดัของเวลา สถานท่ี ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งเดินเลือกซ้ือเส้ือผา้อีกต่อไป การเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์ จึงเป็นท่ีนิยมมากข้ึน และท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคภาพรวมเปล่ียนไปเป็นการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์
มากข้ึน (Positioning, 2017)  

บริษทั We are social และบริษทั Hootsuite ผูใ้ห้บริการระบบจดัการส่ือออนไลน์ ไดท้  าการเก็บขอ้มูลสถิติต่างๆ พบว่า 
ตวัเลขการเขา้ตรงไปยงัเวบ็ไซต์ร้านคา้นั้น มีการเพ่ิมสูงข้ึน ถึง 90% มากกว่าการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ ประมาณ 10% 
ทุกวนัน้ีพบว่าผูบ้ริโภคมีการเขา้ตรงไปท่ีแอปพลิเคชั่นหรือเว็บช็อปป้ิงท่ีคุน้เคย โดยไม่จ าเป็นต้องเสิร์ชหาสินคา้ผ่าน
เว็บไซต์กูเกิลเหมือนแต่ก่อน รวมถึงตวัเลขการช็อปป้ิงผ่านแอปพลิเคชัน่ในปัจจุบนัสูงข้ึน ซ่ึงสามารถบอกไดว้่าการช็อป
ออนไลน์เป็นเร่ืองปกติส าหรับผูบ้ริโภคส่วนมาก หรือผูบ้ริโภคทุกคนลว้นมีแอปพลิเคชัน่ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ซ่ึง
เรียกกนัว่าพฤติกรรมแบบ New normal  (Hootsuite, 2019) 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์  
2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
1. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 

สามารถน าไปปรับใชแ้ละก าหนดกลยทุธ์การขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
2. ให้ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้สามารถเลือกใชช่้องทางการขายสินคา้ผา่นทางช่องทางออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4P’s  
 
Kotler & Keller (2012) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

กิจการกระท าเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยเคร่ืองมือสามารถแบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า 4 P’s ประกอบไป
ดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้และบริการประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์หลกั ผลิตภณัฑ์เสริม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชนท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบการแข่งขนัท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ 

2. ราคา (Price) หมายถึงค่าใชจ่้ายในรูปของเงินและเวลารวมไปถึงความพยายามท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือและการใชบ้ริการ  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง เป็นการตดัสินใจถึงการท่ีจะส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้เม่ือไหร่และตอ้งใช้

เวลาในการท่ีจะส่งมอบบริการเท่าไหร่และเกิดข้ึนสถานท่ี ไหนและส่งมอบกนัอย่างไร ซ่ึงก็คือช่องทางการจดัจ าหน่าย
ทางดา้นกายภาคหรืออิเล็กทรอนิคส์  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมดา้นการออกแบบส่ิงจูงใจ และการส่ือสารดา้นการตลาด
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ส าหรับการธุรกิจ การ ให้บริการประเภทใดประเภทหน่ึง  
 

ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดด้วยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา นั้นเป็นเกณฑท่ี์นิยมในการ แบ่งส่วนตลาดและง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปร
อ่ืน ดว้ยลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได ้

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอายุแตกต่างกัน โดย
นกัการตลาดสามารถใชต้วัแปรดา้นอายใุนการแบ่งส่วนตลาดได ้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรพิจารณาตวัแปรน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตัวแปรด้านเพศ ปัจจุบนัพบว่าผูห้ญิงท างานนอกบา้นมากข้ึน อาจจะส่งผลให้ผูห้ญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีควรพิจารณา 
เน่ืองจากผูห้ญิงจะเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือและมีอ านาจในการซ้ือมากกว่า 

3. สถานภาพครอบครัว (Marital status) ถือเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญอีกตัวแปรนึง จากอดีตถึงปัจจุบนัตัวแปรด้าน
สถานภาพนั้น นักการตลาดจะสนใจจ านวนท่ีผูบ้ริโภคและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนใชสิ้นค้า ชนิดใดชนิดหน่ึง 
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยพฒันากลยทุธ์การตลาดให้สามารถเขา้ถึงไดเ้หมาะสม  

4. รายได ้การศึกษา อาชีพ (Income Education Occupation) โดยทัว่ไปนกัการตลาดให้ ความสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะ
ร่ารวย เน่ืองจากคาดว่ามีอานาจซ้ือสูง แต่อยา่งไรก็ดี ครอบครัวท่ีมีรายได ้ปานกลางถึงต ่า ก็เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึง
การใชเ้กณฑร์ายไดเ้พียงอยา่งเดียวในการแบ่งส่วน ตลาดนั้น จะยดึถือว่ารายไดเ้ป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการจ่ายสินคา้ 
ในขณะท่ีแทจ้ริงแลว้การเลือก ซ้ือสินคา้นั้น อาจจะถือจากเกณฑรู์ปแบบการดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ หรือการศึกษา ทั้งน้ี 
เพ่ือการ กาหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน นักการตลาดส่วนใหญ่มกัใช้เกณฑ์รายได้ควบคู่ไปกับ เกณฑ์
ประชากรศาสตร์ เช่น กลุ่มรายไดสู้งอาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล โดยบุคคล
ท่ีมีการศึกษาไม่สูง อาจจะมีโอกาสหางานในระดบัสูงยาก จึงท าให้มีรายไดต้ ่า 
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ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
 
Kotler (2000) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมาจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ

และทศันคติจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และ ตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น มี 5 ขั้นตอน คือ 1.) การรับรู้ปัญหา ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความ
ตอ้งการในสินคา้หรือ การบริการท่ีสามารถแกปั้ญหานั้นๆ ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็นของผูบ้ริโภค 2.) การคน้หา เม่ือผูบ้ริโภค
ทราบความตอ้งการ หรือความจาเป็นในสินคา้หรือบริการแลว้ จะท าการคน้หาขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ 3.)  การ
ประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคตอ้งกาหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใช ้ประกอบการประเมิน เช่น ยีห่้อ ราคา รูปแบบ บริการ
หลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 4.) การตดัสินใจซ้ือสินคา้ หลงัจากท่ีไดท้าการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะ
เขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือโดยการตดัสินใจผ่านปัจจยัดา้นต่างๆ 5.) การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกพึงพอใจเม่ือไดรั้บประสบการณ์จากการใช ้หรือทดลองสินคา้และบริการ แลว้พบว่าไดรั้บคุณค่าตามความคาดหวงั
ของลูกคา้ หรือสูงกว่า น าไปสู่การซ้ือ หรือการใชบ้ริการซ ้ า ยิง่ไปกว่านั้นอาจบอกต่อ ในทางกลบักนั หากลูกคา้ไดรั้บคุณค่า
จากสินคา้ หรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจ อาจน าไปสู่การเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์อ่ืน หรือมี
โอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบของสินคา้และบริการในวงกวา้ง 

 
กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดบัการศึกษา 
 5. อาชีพ 
 6. รายได ้
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
 3. ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 
 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  

 
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันของ
ผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ 
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3. วธีิการศึกษา    
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือก
จากประชากรท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1963) ดงัน้ี  
 

n =
𝑃(1−𝑃)(𝑍)2

𝑒2
  

 

n =
0.05(1−0.05)(1.96)2

(0.05)2
= 384.16   

 
สมการท่ี(1) แสดงสูตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1963) 

 
การค านวณกรณีไม่ทราบประชากร จะก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนจากการ

สุ่มเท่ากบั 0.05 จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล ผูว้ิจยัท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามออนไลน์  
ค าถามจะมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ 
วิธีแจกแบบสอบถาม จัดท าการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ให้กับประชากรผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้เส้ือผา้

แฟชัน่ผา่นช่องทางร้านคา้ออนไลน์ คือ ช่องทางเฟซบุก๊ 200 ตวัอยา่ง และช่องทางไลน์ 185 เน่ืองจากช่องทางออนไลน์เฟ
ซบุก๊เป็นส่ือสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ มีจ  านวนผูใ้ชง้านจ านวนมาก ท าให้สามารถไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการจ านวนมากในเวลาท่ี
จ  ากดั และช่องทางไลน์ เป็นแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีมีความสะดวกในการใชง้าน ง่ายต่อการส่งแบบสอบถามและติดตาม
ผล ซ่ึงทั้ง 2 ช่องทางน้ีเป็นเคร่ืองมือยอดนิยมในปัจจุบนั อีกทั้งมีหลากหลายกลุ่มออนไลน์ท่ีมีการซ้ือขายเส้ือผา้แฟชัน่ ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัจะมีการติดตามผลการตอบแบบสอบถามเป็นระยะ เม่ือไดข้อ้มูลครบจ านวน จะท าการปิดล้ิงคแ์บบสอบถามออนไลน์
ทนัที 

การวเิคราะห์ข้อมูล  เม่ือเก็บขอ้มูลแบบสอบถามครบแลว้จะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูล
อีกคร้ัง ใชเ้คร่ืองมือในการลงขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก็บมา บนัทึกลงในโปรแกรมทางสถิติในการประมวลผลขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูลทั้งหมดของแบบสอบถามและท าการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดท่ีตั้งไว ้คือ  

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล อธิบายในรูปแบบจ านวน ร้อยละ  
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์งานวิจยั  ด้านส่วนประสมทางการตลาด

วิเคราะห์ดว้ยวิธีการถดถอยพหุคูณ (Mulltiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ดา้นประชากรศาสตร์วิเคราะห์ดว้ยวิธี Independent Samples t-test และ One way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
      
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .117 .032 .184 3.674 .000 
ปัจจยัดา้นราคา  .078 .030 .130 2.574 .010 
ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  .181 .032 .277 5.641 .000 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  .206 .035 .288 5.885 .000 

 
ตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ จากการพิจารณาค่าสถิติ T-test ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 

ปัจจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.000, 
0.010, 0.000, และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงคง์านวิจยั 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ยอมรับสมมติฐาน 

(ค่า Sig < 0.05) 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ยอมรับสมมติฐาน 

(ค่า Sig < 0.05) 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ยอมรับสมมติฐาน 

(ค่า Sig < 0.05) 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ยอมรับสมมติฐาน 

(ค่า Sig < 0.05) 
สมมติฐานที่ 5 เพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

(ค่า Sig > 0.05) 
สมมติฐานที่ 6 อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

(ค่า Sig > 0.05) 
สมมติฐานที่ 7 สถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ที่
แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานที่ 8 ระดบัการศึกษา ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ที่
แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานที่ 9 อาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ที่แตกต่าง
กนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 

สมมติฐานที่ 10 ดา้นรายไดท้ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นช่องทาง
ออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(ค่า Sig > 0.05) 
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อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรูปแบบเส้ือผา้แฟชัน่มีให้เลือกอยา่งหลากหลาย มีสินคา้ออกใหม่ให้
เลือกซ้ืออยูเ่สมอ และตามแฟชัน่ ท  าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย ์
(2557) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดคา้ปลีก พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เร่ืองของบุคลิกภาพในการสวมใส่เส้ือผา้ รูปแบบความสวยงาม ทนัสมยั 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ผล
การทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาสินคา้ท่ีขายช่องทางออนไลน์ตอ้งถูกกว่าเม่ือเทียบกบัร้านคา้ปลีกทัว่ไป ราคา
ของเส้ือผา้แฟชั่นตอ้งเหมาะสมกับคุณภาพ ท าให้ผูบ้ริโภคมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กาญจพรรษ เมฆอรุณ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ส าเร็จรูป พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล คือ ดา้นราคา มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นช่องทางจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน
ช่องทางออนไลน์  การทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ได้ 24 ชั่วโมง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
สังคมออนไลน์ พบว่า ส่ิงท่ีประชากรมีทศันคติในเชิงบวก คือ ซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมสามารถซ้ือได ้24 ชัว่โมง  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น
ช่องทางออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจเน่ืองมาจากรูปแบบเส้ือผา้ท่ีมีอย่างหลากหลาย และร้านคา้ออนไลน์มีจ  านวนมาก ซ่ึง
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การจดัส่งสินคา้ฟรี การให้ส่วนลดสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรานิษฐ ์ฉาย
สุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม 
พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีการให้ส่วนลด 
มีการแจกของสมนาคุณ รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาดอ่ืนท่ีน่าสนใจ  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที ่5 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์
ท่ีแตกต่างกนั  ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ืองการแต่งกายเช่นกนั รวมไป
ถึงรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีมีมากยิง่ข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุ๊ค 
อินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที ่6 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์
ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากรูปแบบเส้ือผา้แฟชัน่ในปัจจุบนัมีลกัษณะการออกแบบตามแฟชัน่ในช่วงเวลานั้น
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีช่วงอายตุ่างกนัตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ไดไ้ม่แตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรา
นิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ ไม่แตกต่างกนั  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 7 สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นช่องทาง
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน  สรุปไดว้่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
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แฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคไม่ว่าสถานภาพโสดหรือสมรส ก็ให้ความส าคญัใน
เร่ืองของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุค๊และอินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุค๊และอินสตาแกรม ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 8 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ท่ีแตกต่างกนั การทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคไม่ว่าจะมีช่วงระดบัการศึกษาใด ต่างก็มีความ
ตอ้งการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่เพ่ือสวมใส่เสริมบุคลิกและความมัน่ใจให้ตนเองไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรา
นิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรม พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในร้านคา้ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 9 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากไม่ว่าจะประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษทั หรือธุรกิจ
ส่วนตัว ต่างก็มีความต้องการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นเพ่ือสวมใส่เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉาย
สุวรรณคีรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม 
พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 10 รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผูห้ญิงผ่าน
ช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากเส้ือผา้แฟชัน่เป็นสินคา้ท่ีตอ้งตามกระแสใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา จึงเปรียบเหมือนสินคา้ฟุ่มเฟือย จากการเก็บขอ้มูลพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ส่วนใหญ่จะมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 ข้ึนไป ดงันั้น รายไดจึ้งไม่มีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นช่องทางออนไลน์ 
  

5. สรุปผลการศึกษา 
      

ผลการศึกษา ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการร้านคา้หรือผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัจึง
สรุปขอ้เสนอแนะแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับรูปแบบเส้ือผา้ท่ีมีความหลากหลากและมีความทนัสมยัตาม
แฟชัน่ไดร้วดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านคา้ควรท่ีจะเลือกแบบเส้ือผา้แฟชัน่ให้ตามกระแสไดเ้ร็ว ตามแฟชัน่ตลอดเวลา 
ควรมีแบบเส้ือผา้ให้เลือกอย่างหลากหลาย และรูปภาพเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีใชข้ายตอ้งดูสวยงามน่าสนใจ มีรูปนางแบบใส่เป็น
ตวัอยา่งจะช่วยให้ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

2. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรมีหน้าร้านออนไลน์หลายช่องทางนอกจากช่องทางเดิมท่ีมีอยู ่เช่น เพ่ิม
หนา้ร้านออนไลน์ในแอปพลิเคชัน่ช็อปป้ิงออนไลน์ ในช็อปป้ี ลาซาดา้ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคตอนน้ี เพ่ือเพ่ิมการ
มองเห็นของสินคา้มากยิง่ข้ึน และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้จากช่องทางน้ีไดอี้กดว้ย 

3. ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัเร่ืองราคาเส้ือผา้แฟชัน่ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรตั้ง
ราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของเส้ือผา้แฟชัน่ และควรมีโปรโมชัน่ส่วนลดสินคา้ตามเทศกาลหรือความเหมาะสม เช่น ซ้ือ 
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2 ชุด ลดค่าจดัส่งสินคา้ให้ฟรี เพราะผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือและคาดหวงัว่าราคาเส้ือผา้
แฟชัน่ออนไลน์จะถูกกว่าราคาหนา้ร้านขายปลีก  

ข้อจ ากดัของการศึกษาวจิัยในคร้ังนี ้เน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งจ ากดั และยงัมีสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 ท าให้การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามค่อนขา้งจ ากดั ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ อาจท าให้ข้อมูลแบบสอบถามท่ีได้ไม่กระจายตัวเท่าท่ีควรและอาจกระจุกตวัในบางพ้ืนท่ี ทั้งน้ีต้องมีความ
ระมดัระวงัในการน าขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์หรือปัจจัยด้านอ่ืนๆไปใช้ต่อ เพราะข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิัยในคร้ังต่อไป   
1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางร้านคา้ออนไลน์ทั้งหมด ควร

เพ่ิมการศึกษาในช่องทางร้านคา้ออนไลน์แบบอ่ืนเจาะจง เช่น ช่องทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ช็อปป้ี ลาซาดา้ ท่ีก  าลงัไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภค เพ่ือสามารถเพ่ิมช่องทางขายอ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

2. ควรเพ่ิมการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูบ้ริโภคควบคู่กับการเก็บ
แบบสอบถาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

3. ควรศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการตดัสินใจซ้ือ เช่น ปัจจยัท่ีสามารถรักษาลูกคา้ให้กลบัมาซ้ือซ ้ า
ในอนาคต 
 

บรรณานุกรม 
 

กาญจพรรษ เมฆอรุณ. (2560). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรซื้อเสื้อผ้ำแฟช่ันส ำเร็จรูป: (รายงาน
ผลการวิจยั) ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. (2558). ปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรซื้อสินค้ำผ่ำนทำงแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล: (รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี. (2559). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้ำจำกร้ำนค้ำ ในเครือข่ำยเฟซบุ๊คและอินสตำ
แกรม. (รายงานผลการวิจยั). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 
วิภาวรรณ มโนปราโมทย.์ (2558). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์ (อินสตำแกรม) ของ

ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร: (รายงานผลการวิจยั) ปทุมธานี: มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  
อุมาภรณ์ ภาคาแพทย.์ (2557). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลำดค้ำปลีก: (รายงาน

ผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
Cochran, W. G. 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., New York: John Wiley and Sons, Inc. 
Hootsuite (2019). Ecommerce activity overview. Available Source: https://www.everydaymarketing.co/trend-

insight/digital-stat-2020-e-commerce-covid-19-we-are-social/ 
Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). New Jersey : Prentice –Hall,Inc. 
Kotler, P., & Keller, K.L. (2012). Marketing management (14th ed.). Upper Saddle  River, New Jersey: Prentice 

Hall. 

https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-stat-2020-e-commerce-covid-
https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-stat-2020-e-commerce-covid-


งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2402 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Positioning (2017). ควำมนิยมในกำรซื้อเสื้อผ้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆของคนไทย.สืบคน้จาก : 
https://positioningmag.com/58914 

 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2403 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ทัศนคติที่มีต่อผลติภณัฑ์และตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความภกัดใีนตราสินค้าเคร่ืองด่ืม
วติามินซีแบบขวดแก้วตรา C – vitt  

The Effect of Attitude toward Product and Brand on Brand Loyalty of The 
Vitamin C Beverage “C – vitt” 

 

ศิรภัสสร  ประกอบวิทย์1 และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์2 
Sirapassorn Prakobwit and Rojanasak Chomvilailuk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืม
วิตามินซีแบบขวดแก้วตรา C – vitt การวิจยัน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และท าการ
ส ารวจแบบออนไลน์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ท่ีมีอายุ 21-34 ปี อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืม
วิตามินซีแบบขวดแกว้ตรา C – vitt จะเพ่ิมข้ึน หากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดา้นประโยชน์ทางร่างกาย 
ได้แก่ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวิตามินซีสูง ด้านประโยชน์ทางความรู้สึก ได้แก่ ด่ืมแล้วรู้สึกสดช่ืน ด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขวดเหมาะต่อการด่ืมไดส้ะดวกไม่หกเลอะเทอะ และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เชิงบวก ไดแ้ก่ เป็น
ตราท่ีมีช่ือเสียง จากขอ้คน้พบน้ีผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้วตรา C – vitt ควรสร้างทศันคติเชิง
บวกให้กบัผูบ้ริโภค ในดา้นประโยชน์ทั้งทางร่างกาย ความรู้สึก และรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์รวมถึงตราสินคา้ ซ่ึง
จะช่วยเสริมความภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภค จนน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองด่ืมวิตำมินซี, ทัศนคติท่ีมต่ีอผลิตภัณฑ์, ทัศนคติท่ีมต่ีอตรำสินค้ำ, ควำมภักดีในตรำสินค้ำ 
 

Abstract 
This research aims to study the effects of attitude toward product and brand on brand loyalty of the vitamin C 
beverage brand “C – vitt”. The research is a quantitative research. By using the online questionnaire in collecting 
data from 385 consumers females aged between 21-34 years, and live in Bangkok. Statistics used in data analysis 
consisted of frequency, percentage value, standard mean, standard deviation, factor analysis, and multiple 
regression analysis. The results indicated that the consumer’s brand loyalty will increase if the consumers have 
good attitude toward product and brand including functional benefits such as  high-vitamin C beverage, emotional 
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benefits such as feels refreshed while drinking, product appearance such as the bottle is suitable for drinking easily, 
does not spill, and brand such as brand reputation. Vitamin C beverage brand “C – vitt” business operators should 
create a good attitude toward product and brand. Enhances the consumer’s brand loyalty, result in create 
competitive advantage. 
 
Keywords: Vitamin C Beverage, Attitude toward Product, Attitude toward Brand , Brand Loyalty 

 

1. บทน า 
 
ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมวิตามินซี ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทหน่ึง ก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคเพศหญิง 

อายุระหว่าง 21-34 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเป็นกลุ่มหลกั (สุดารักษ์ วงษ์เจริญ, 2557, ชุ
ตินนัท์ โรจน์เพ็ญเพียร และวรัญญา ติโลกะวิชยั , 2560 และ Jetsigsuk, 2014) สังเกตไดจ้ากรายไดข้องเคร่ืองด่ืม
วิตามินซีแบบขวดแก้ว ตรา C – vitt ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายแรกในตลาด และเป็นผูน้ าในตลาดเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบ
ขวดแกว้ พบว่ามีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยในปีพ.ศ. 2562 มีอตัราการเติบโตสูงถึง 339% เม่ือเทียบกบั
ปีพ.ศ. 2558 อา้งอิงจากรายงานประจ าปีบริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ปีพ.ศ.2561 และปีพ.ศ.2562 สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ จันทนา มังคะลา (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
(Functional Drink) ของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารประเภทวิตามินซี 

จากการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วนั้น ท าให้แนวโน้มตลาดของ
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ในประเทศไทย มีการแข่งขนัสูงข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการพิจารณา
บริโภคเคร่ืองด่ืมมากข้ึน และสามารถเปล่ียนใจไปซ้ือผลิตภณัฑ์คู่แข่งไดต้ลอดเวลา ถา้มีเหตุผลพอเพียง อาทิเช่น 
ถา้ตราสินคา้อ่ืนมีราคาท่ีถูกกว่าและมีคุณสมบติัเท่ากัน หรือตราสินคา้อ่ืนมีรสชาติท่ีหลากหลายมากกว่า (ดรุณี 
มูเก็ม, 2562) 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงการเติบโตของเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้วตรา C – vitt และการเติบโตของตลาด
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ท าให้มีความน่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ตรา C – vitt เพ่ือให้ตรา C – vitt ยงัคงความเป็น
ผูน้ าในตลาด เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ จะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยตรา
สินค้าอ่ืนต้องใช้ความพยายามมากข้ึนในการเขา้สู่ตลาด และต้องลงทุนสูงเพ่ือแย่งชิงความสนใจจากผูบ้ริโภค 
(ณฏัฐกร สระวาส, 2560 และวรรณวนชั ตนัเรืองวงษ์, 2560) รวมทั้งการศึกษางานวิจยัก่อนหน้า พบว่าทศันคติท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ หากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อ
ผลิตภณัฑ์และตราสินค้า จะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ และเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือจนเกิดความพึงพอใจ จะส่งผลให้
ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก มีการบอกต่อและแนะน าผูอ่ื้นให้มาซ้ือ รวมถึงไม่ต้องการซ้ือผลิตภณัฑ์จากตราอ่ืน 
(พกัตร์สุดา พฒัน์คุม้, 2560 และ ภณัฑิรา ธีระสานต์, 2561) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึง โดยเกิดจากความเช่ือมัน่ การ

นึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค จนส่งผลให้มีการบริโภคตราสินคา้เดิมซ ้ าอย่างต่อเน่ือง (กิตติ สิริพลัลภ, 2542) 
สอดคลอ้งกบัค านิยามของ พกัตร์สุดา พฒัน์คุม้ (2560) กล่าวว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ จะน าไปสู่
พฤติกรรมการซ้ือ และหากเกิดความพึงพอใจจากการใชสิ้นคา้นั้น จะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า 

เม่ือผูบ้ริโภคมีความผกูพนัและมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ถึงคุณภาพ
ของสินค้าและตราสินค้าของผูบ้ริโภค (Chaudhuri, 1999) จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าในระยะยาวอย่าง
ต่อเน่ือง และสมคัรใจแนะน าให้บุคคลอ่ืนมาซ้ือสินคา้ หรือเรียกไดว้่าการบอกต่อ โดยความจงรักภกัดีของลูกคา้ถือ
เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดและก าไรขององคก์ร (Segoro, 2012) ท าให้สามารถ
ลดต้นทุนทางการตลาดให้กบัตราสินคา้นั้น และยงัช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง ซ่ึงสามารถ
สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของตราสินคา้นั้น (Aaker, 1991) 

 
2.2 ทัศนคติ (Attitudes) 

 
ทศันคติ หมายถึง ความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

(Schiffman and Kanuk, 2007) โดยเป็นไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ส่งผลให้บุคคลมี
แนวโน้มท่ีจะประพฤติหรือแสดงออกมาในลกัษณะท่ีสนบัสนุนหรือต่อต้านส่ิงนั้นๆ (เดือนเพ็ญ แบส่ิว, 2559) 
นนัทพร เขียนดวงจนัทร์ และขวญักมล ดอนขวา (2562) กล่าวว่า ทศันคติเป็นส่ิงท่ียึดติดกบับุคลิกภาพของบุคคล 
ซ่ึงบุคคลจะมีทศันคติทางความรู้สึก ความเช่ือ และแนวโนม้พฤติกรรม ท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยบุคคล
จะแสดงทศันคติออกมาในลกัษณะของการประเมินค่า ในแง่บวก (Positive) หรือลบ (Negative) ต่อส่ิงนั้นๆ (เสฏฐ
วุฒิ หนุ่มค า, 2559)  

สรุปไดว้่า ทศันคติ หมายถึง ความเขา้ใจ ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อสินคา้หรือ
บริการนั้นๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดงปฏิกริยาตอบสนอง
ต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ในทางสนบัสนุนหรือปฏิเสธส่ิงนั้นๆ 

2.2.1 ทัศนคตทิี่มีต่อผลิตภณัฑ์ (Attitude toward Product) 
1) ความหมาย 
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์หมายถึง คุณสมบติัและลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสั

และรับรู้ได ้ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั หมายถึง ประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
หรือบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความทนัสมยั ความสะดวกในการใช ้ความเหมาะสม และขอ้มูลฉลากของผลิตภณัฑ ์(มณฑ
กาญจน์ วิจิตรสกลธ์, 2552) 

2) ทัศนคตทิี่มีต่อผลิตภณัฑ์ กับความภกัดีในตราสินค้า 
งานวิจยัของ พกัตร์สุดา พฒัน์คุม้ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้สก๊อต ซ่ึงเป็น

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ทศันคติเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ หากผูบ้ริโภคมีทศันคติ
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ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ โดยผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพตราสก๊อตจนเกิด
ความพึงพอใจ อยากกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก มีการบอกต่อและแนะน าผูอ่ื้นให้มาซ้ือ รวมถึงไม่ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
ตราอ่ืน  

โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีทศันคติดา้นประโยชน์ทางร่างกาย ดา้นประโยชน์ทางความรู้สึก และ
ทดัา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์อา้งอิงจากงานวิจยัของ ญดาณฎั โชติวิจิตร และ กนัยาวีร์ เมฆีวราพนัธ์ุ (2560) พบว่า 
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ควรเน้นการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภค โดย
จะตอ้งสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยศศิณี ทินบุตร (2555) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ เคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคและท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดนั้น พบว่า “ความสดช่ืน
กระฉบักระเฉง” เป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได ้นอกจากน้ีงานวิจยัของ ศิริพร จ าปาวลัย ์(2554) พบว่า เม่ือผูบ้ริโภค
มีทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑดี์ข้ึน จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมข้ึน โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ของสินคา้เพ่ือให้มีความทนัสมยั และสามารถช่วยในเร่ือง
ความสะดวก ง่ายต่อการบริโภคและการพกพา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความภกัดี ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นประจ า มี
การแนะน าผลิตภณัฑใ์ห้แก่ผูอ่ื้นต่อไป 

2.2.2 ทัศนคตทิี่มีต่อตราสินค้า (Attitude toward Brand) 
1) ความหมาย 
ภารดี ผิวขาว (2559) ไดก้ล่าวถึงทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ว่าหมายถึง การประเมินของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้

นั้นๆ ไดแ้ก่ การผูท่ี้บริโภครู้สึกช่ืนชอบหรือไม่ชอบ มีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นๆ สอดคลอ้งกบั 
Mitchell & Jerry (1981) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ว่า เป็นการประเมินภาพโดยรวมของตรา
สินคา้ของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี Fishbien and Ajzen (1975) กล่าวว่า ทศันคติต่อตราสินคา้ คือแนวโน้มของการ
รับรู้และการกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีตรงกบัลกัษณะของความคิด ความชอบหรือความไม่ชอบของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ผลิตภณัฑ ์บริการ ตราสินคา้ บริษทั ห้างร้าน หรือผูแ้ทนตราสินคา้ 

2) ทัศนคตทิี่มีต่อตราสินค้า กับความภกัดีในตราสินค้า 
งานวิจยัของ มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ (2552) ไดศึ้กษาทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจ และแนวโน้ม

พฤติกรรมการบริโภคนมเปร้ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดา้นตรา
สินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเปปทีนและเบรนฟิตของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑ์ดา้นตราสินคา้ดีข้ึน จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือเพ่ิมข้ึน อาจเน่ืองมาจากตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และเป็นส่ิงส าคญัในการประกอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

นอกจากน้ี นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) พบว่า ทศันคติดา้นตราสินคา้ ในเร่ืองช่ือเสียงและความคุน้เคยกบัตราสินคา้ 
มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตราสินคา้ เป็นคุณสมบติัหน่ึง
ของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลในการพิจารณาเลือกซ้ือ ซ่ึงหากผลิตภณัฑ์มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับ จะ
ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

สรุปไดว้่าการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสนใจศึกษาถึงทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ตรา C - vitt ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 (H1.1) ทศันคติด้านประโยชน์ทางร่างกายเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราสินค้า
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ท่ีสูงข้ึน 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2407 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สมมติฐานท่ี 1.2 (H1.2) ทศันคติด้านประโยชน์ทางความรู้สึกเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ท่ีสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 1.3 (H1.3) ทศันคติดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามิน
ซีแบบขวดแกว้ ท่ีสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ทศันคติดา้นประโยชน์หลกัเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซี
แบบขวดแกว้ ท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญิง ท่ีมีอาย ุ21-34 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีไดต้รวจสอบและยืนยนัเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษา โดยท าการทดสอบ Pre-test เพ่ือทดสอบความเขา้ใจ และปรับแกไ้ขแบบสอบถาม ให้มีความถูกตอ้ง
ก่อนน าไปเก็บกบักลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบการกระจาย
ของขอ้มูล โดยท่ีค่าสัมบูรณ์ของความเบต้อ้งไม่เกิน 3 และค่าสัมบูรณ์ของความโด่งตอ้งไม่เกิน 10 จึงถือว่าขอ้มูลมี
การแจกแจงแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2557) และน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยมีการ
ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) จากวิธี Cronbach’s Alpah ต้องมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1951 as cite in 
Nunnally, 1978) และท าการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 (Hair et al., 2006) จึงจะถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และน าไปประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ, 2559 และ 
วรรณวนชั ตนัเรืองวงษ,์ 2560) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลเชิงลกัษณะพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 63 คน คิดเป็น

ทศันคติดา้นประโยชน์ทางร่างกาย 

ทศันคติดา้นประโยชน์ทางความรู้สึก 

ทศันคติรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

ทศันคติดา้นตราสินคา้ 

ความภกัดีในตรา
สินคา้เคร่ืองด่ืม

วิตามินซีแบบขวด
แกว้ ตรา  
C - vitt 

H1.1 

H1.2 

H1.3 

H2 
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ร้อยละ 16.4 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.1 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มี
ระดบัรายได้เฉล่ีย 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ 25,001 - 35,000 บาท 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเชิงลกัษณะกบัตวัแปรความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบ
ขวดแก้ว ตรา C - vitt ดว้ยเคร่ืองมือ ANOVA พบว่าระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินค้า กล่าวคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความภกัดีในตราสินค้าเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว ตรา  
C – vitt มากกว่ากลุ่มอ่ืน ผลการศึกษายงัพบอีกว่ารายได ้มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท มีความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ตรา C – vitt มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ของทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดา้นประโยชน์ทางร่างกาย ดา้นประโยชน์ทางความรู้สึก ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และ
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ พบว่ามีผลกระทบกบัความภกัดีในตราสินคา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่า F = 51.98 ค่า 
P-value = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงถือว่าตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัตวัแปรตน้รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550 และ วรรณวนชั ตนัเรืองวงษ,์ 2560) 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และตราสินค้า ท่ีมีผลกระทบกับความภกัดีในตราสินค้า
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ตรา C – vitt 

องค์ประกอบ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t P - value 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี -0.34 0.27  -1.27 0.21 
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ดา้น
ประโยชน์ทางร่างกาย 

0.14 0.05 0.13 2.99 0.00 

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ดา้น
ประโยชน์ทางความรู้สึก 

0.14 0.05 0.13 2.79 0.01 

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ดา้น
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

0.31 0.06 0.28 5.73 0.00 

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ 0.26 0.05 0.22 4.82 0.00 
R = 0.638 / Adjusted R² = 0.40 / SEE =0.59 / F = 51.98 / P-Value = 0.00 

 
การศึกษาผลกระทบระหว่างทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์ทางร่างกาย กับความภกัดีในตราสินค้า

เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ตรา C – vitt พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑด์า้นประโยชน์ทางร่างกาย ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวิตามินซีสูง วิตามินซีจากเคร่ืองด่ืมช่วยเสริมภูมิต้านทานโรค และร่างกายสามารถดูดซึม
วิตามินซีในเคร่ืองด่ืมไปใชไ้ดจ้ริง มีผลกระทบเชิงบวกต่อความภกัดีในตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 เน่ืองจากทั้งสองตราสินคา้เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีสารอาหารวิตามินซีสูง และร่างกายสามารถดูดซึมไป
ใชไ้ดจ้ริง จึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการไดรั้บสารอาหารวิตามินซี
เพ่ิมเติม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ็ญโสภา ป่ินพงศา (2554) พบว่าประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ เม่ือด่ืมแล้ว
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากวิตามิน และ สารอาหารต่าง ๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเอม็ 150 ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพส่วนใหญ่ มีความตอ้งการคุณประโยชน์ทางร่างกาย และคุณค่าทางโภชนาการ (สาริศา มโนมยิทธิกาญจน์ 
และมณีรัตน์ รัตนามหทัธนะ, 2558)  

การศึกษาผลกระทบระหว่างทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์ทางความรู้สึก กบัความภกัดีในตราสินค้า
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว ตรา C – vitt พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์ทางความรู้สึก ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืน ด่ืมแลว้ช่วยดบักระหาย และด่ืมแลว้ช่วยคลายร้อน มีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ภกัดีในตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมวิตามินซี จดัอยูใ่นกลุ่มเคร่ืองด่ืมสุขภาพ 
ประเภท Emotional Functional Drink หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ยการเติมสารอาหารเข้าไป โดยใส่ใน
ปริมาณต ่ากว่าท่ีร่างกายตอ้งการ ซ่ึงกลุ่มน้ีส่วนมากจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเน้นความสดช่ืนและดบักระหาย (ปัญชลี สงัข
รัตน์, 2554) 

การศึกษาผลกระทบระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ กับความภกัดีในตราสินค้า
เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว ตรา C – vitt พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยขวดเหมาะต่อการด่ืมไดส้ะดวกไม่หกเลอะเทอะ ขวดมีขนาดกะทดัรัดสามารถพกพาใส่ในกระเป๋าถือได ้แต่
ละขวดมีปริมาณเหมาะกบัการด่ืมแต่ละคร้ัง และขวดมีสีสันดูน่ารับประทาน มีผลกระทบเชิงบวกต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร จ าปาวลัย ์(2554) พบว่ารูปแบบ
ของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคมองว่าดีคือ บรรจุภณัฑท่ี์มีความสะดวกง่ายในการพกพา และมีความสะดวกในการด่ืม ซ่ึง
ในปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีโดดเด่น
สะดุดตา สามารถพกพาไดส้ะดวก เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม (ดลญา แกว้ทบัทิม, 2561) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปรียว์รา ฝ้ันพรหมมินทร์ และไกรชิต สุตะเมือง (2557) พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์โดดเด่นและทนัสมยั มากกว่าน ้าด่ืมท่ีมีบรรจุภณัฑ์แบบธรรมดา 

การศึกษาผลกระทบระหว่างทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ กบัความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว 
ตรา C – vitt พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ประกอบไปดว้ยการเป็นตราท่ีรู้จกั เป็นตราท่ีมีช่ือเสียง และเป็นตราท่ี
รู้สึกว่าปลอดภยัส าหรับการด่ืม มีผลกระทบเชิงบวกต่อความภกัดีในตราสินค้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตรา C – vitt เป็นตราแรกท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ จึงท าให้ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงมานาน โดยตราสินคา้เป็นคุณสมบติัหน่ึงของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลในการพิจารณาเลือกซ้ือ ซ่ึง
หากผลิตภณัฑ์มีตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ จะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคไดง่้ายข้ึน (นิภาพร รุ่ง
สว่าง, 2551) ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติในทางบวกต่อผลิตภณัฑ์ในเร่ืองตราสินค้าจะท าให้เกิดการตดัสินใจ
บริโภค เกิดการบริโภคซ ้ า จนน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ (พิมพรรณ ศรีผล, 2560) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์ทางร่างกาย ด้าน

ประโยชน์ทางความรู้สึก ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เชิงบวก ส่งผลให้เกิดความภกัดีใน
ตราสินคา้ท่ีสูงข้ึน โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแกว้ ดงัน้ี  

1. ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการได้รับสารอาหาร
วิตามินซีเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวิตามินซีสูง และร่างกายสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

2. ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความสามารถในการให้ความรู้สึกสดช่ืนแก่ผูด่ื้ม ช่วยคลายร้อน และช่วยดบั
กระหาย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นประโยชน์ทางความรู้สึกเชิงบวก 

3. ควรมุ่งเนน้พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสม มีสีสนัดูน่ารับประทาน พกพาและด่ืมได้
สะดวก เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ของสินคา้เคร่ืองด่ืม 

4. นอกจากน้ียงัพบว่าการเป็นตราท่ีรู้จกั และเป็นตราท่ีมีช่ือเสียง เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมวิตามินซีแบบขวดแก้ว จึงควรท่ีจะให้ความส าคญักบัการสร้างตรา
สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียง เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีในตราสินคา้เพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจะยงัซ้ือตรา
น้ีแมว้่าตราอ่ืนจะมีการลดราคาพิเศษ จะแนะน าให้เพ่ือนหรือญาติด่ืมตราน้ี และจะบอกต่อให้คนอ่ืนด่ืมตราน้ี ซ่ึงถือ
เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 
     Factors affecting the decision to rent a room at Muang District, Samut 

Sakhon Province. 
 

ศิรสิทธ์ิ สงนุ้ย1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
   Sirasir Songnuy and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากผูท่ี้มีประสบการณ์อาศยั
อยู่ห้องพกัให้เช่าหรือ Apartment จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัและพฤติกรรมการเช่าห้องพกัส าหรับการอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั
การตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ีไม่แตกต่างกัน รวมถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่า
ห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ทั้งหมด 3 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจ, ประสบกำรณ์, ห้องพักให้เช่ำ,  Apartment, ควำมสัมพันธ์ 
 

Abstract 
This research aims to study Factors affecting the decision to rent a room in Muang District, Samut Sakhon Province 
by using questionnaires as a tool to collect data from a sample of 400 people from experienced people who live in 
a room for rent or apartment. According to the study, it was found that Demographic factors, such as gender, age, 
status, educational level, occupation, income, and the behavior of renting rooms for different residences had no 
different effect on decision-making levels. Including marketing mix factors There were 3 aspects related to the 
decision to rent a room at Muang District, Samut Sakhon Province. Distribution channel factors Marketing 
promotion factor Which is related to the decision to rent a room Statistically significant at 0.01. 
 
Keywords: Decision, Experience, Room for Rent, Apartment, Relationship 
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1. บทน า 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากธุรกิจห้องพกัให้เช่าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
เน่ืองมาจากจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นแหล่งเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงมีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงในจงัหวดัสมุทรสาครกว่า 584,703 คน และหากนบัรวมประชากรชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเขา้มาท างานในจงัหวดัสมุทรสาคร  มีมากกว่า 239,752 คน เม่ือมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความตอ้งการท่ีพกั
อาศยัจึงมากข้ึนตามมาดว้ย 

การลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี ตอ้งใชทุ้นพอสมควรและระยะเวลารอผลก าไร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาข้ึน 
เพ่ือให้งานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ หรือการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดก าไรสูงสุด โดยกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูท่ี้มีประสบการณ์ห้องพกัให้เช่าหรือ Apartment 
ส าหรับการอยูอ่าศยั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผูวิ้จยัไดน้ าปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินคา้บริการ (7P’s) รวมถึงแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
มาเป็นกรอบแนวความคิดใน การศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัส าหรับการอยูอ่าศยั ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัในห้องเช่าท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

ตวัแปรตาม 
ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

(เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, อาชีพ, 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบัการศึกษา) 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3. สถานท่ีตั้งโครงการ 

4. การส่งเสริมการขาย 5. บุคลากร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 7. กระบวนการ 

 

การตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตวัแปรต้น 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นลกัษณะท่ี
มีความส าคญั และสถิติท่ีสามารถวดัประชากรไดจ้ะช่วยในการก าหนด ตลาดเป้าหมายได ้โดยปัจจยัดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้ง ศึกษาตวัแปรน้ีอย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของพฤติกรรม การบริโภค โดยการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูห้ญิงสามารถท างานไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายยงั
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดค่านิยม และทศันคติ 

2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัได้ 
ดงันั้น นกัการตลาดจึงสามารถใชอ้ายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการแบ่งส่วนตลาดได ้

3. การศึกษา อาชีพ และรายได ้(Education, Occupation and Income) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของ
ตลาด เช่น การถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว กล่าวคือ รายได้จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการได้มาซ่ึงสินค้า 
อยา่งไรก็ตามการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจใชเ้กณฑ ์ รูปแบบการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา ค่านิยม และรสนิยม 
ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยแต่ นกัการตลาดส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑ์รายไดร่้วมกบัเกณฑ์อ่ืน ๆ  เพ่ือให้
สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได ้อยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จึงเป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชใ้นการศึกษาในการแบ่งส่วนของ ตลาดตามกลุ่ม
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นตน้ เพ่ือใชใ้นการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ให้กบัผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ เพ่ือให้เขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทั
มกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วน
ประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 
ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวม
เรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  
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2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใชก้ารประเมินผล 
การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา 
และก าจัด ส่ิงท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบท่ี
กระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
สงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ ดงัท่ี ณฐักร เลาหสงคราม (2555,15) 
กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าของบุคคล บุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการหาให้มา
และใชซ่ึ้งสินค้าและบริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้นหมายถึงการกระท าของบุคคลใด บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการ
แลกเปล่ียนสินคา้ และบริการดว้ยเงิน รวมถึงการตดัสินใจ 
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

Orji & Goodhope (2013) กล่าวว่าในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึง พฤติกรรมในการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤตกรรมการซ้ือแลว้การตระหนักถึงปัญหาการแสวงหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือกการซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อริยาภรณ์ สกุลชยัวรนนัท์ และนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (2560) ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05      

ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมืองจงัหวดัจนัทบุรีภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของสถาบนัการเงิน พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรไม่แตกต่างกนั 

ฝนทิพย ์วงศศุ์ภชาติกุล (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกั ส าหรับการอยูอ่าศยั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษา หลงัจากการวิเคราะห์ ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัส าหรับการอยู่อาศยั ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 2 
ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านการจดัการภายใน การสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 2) ปัจจัย ด้านท าเลท่ีตั้ง
ตามล าดบั 
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3.วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีใช้การเก็บขอ้มูล ทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยประชากรคือ ผูท่ี้อยู่อาศยัในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมุทรสาคร ท่ีมีประสบการณ์เช่าห้องพกัส าหรับการอยู่อาศยั โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมด 400 คน โดยค านวณ
กลุ่มตวัอย่างตามสูตร W.G. Cochran, 1953 โดยการใช้เป็นการเก็บข้อมูลดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ และท าการกระจาย
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งผา่นช่องทางออนไลน์โดยใช ้Google Form 

เคร่ืองมือวิจยัท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป (Robinson et al, 1991) การวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way Anova 
หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ  อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้จะมีระดบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครท่ีไม่
แตกต่างกนั  

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค ผลการวิจยัพบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเช่า
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติมากกว่า 0.05  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีทั้งหมด 3 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเช่าห้องพกั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยท่ีปรับมาตรฐานแลว้พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ß มากท่ีสุดเท่ากบั 
1.276 รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์ ß เท่ากบั .167  รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่า ß เท่ากบั .162 แสดง
ว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร สูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ตวัแปรท่ีผ่านการ
คดัเลือกมาจึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
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Y = b0+b3X3 +b2X2+b1X1+ei 
Y = 0.982+.167(X1)+.1.276(X3) +.162 (X4) 

 
การตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  = 0.167 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 1.276 (ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย) + 0.162 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) +ei 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ .982 .235  -4.182 .000** 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ .167 .063 .107 2.636 .009** 
2. ด้านราคา  .038 .077 .022 .488 .626 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   1.276 .052 .853 24.731 .000** 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  .162 .062 .111 2.635 .009** 
5. ด้านบุคลากร   -.047 .070 -.032 -.661 .509 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ -.023 .068 -.014 -.332 .740 
7. ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

-.015 .045 -.010 -.325 .746 

R Square =0.853  Adjusted R Square = 0.727 SEE= 0.49646 F=143.399 (Sig=0.000) **Significant level at 0.01  
 
4.2 อภิปรายผล 
 

การตดัสินใจเช่าห้องพกัที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า ระดบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 3.89  
อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 : ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกัน 
จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากประชากรเพศชายและเพศหญิงต่างให้ความส าคญักับการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาครท่ีเหมือนกนั โดยมีหลกัการพิจารณาท่ีไม่ต่างกนั โดยทุกกลุ่มอาย ุแมมี้ช่วงวยั มีระดบัการศึกษา ประกอบ
อาชีพและมีรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัต่างก็การตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครในระดบัมาก  
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ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพนารัตน์ พรเศรษฐ์เมธากุล (2553) ท าการศึกษาพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของลูกจ้างในเขตต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ของลูกจ้างด้านเพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกจ้างแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศัยไม่
แตกต่างกนั  เช่นเดียวกบังานวิจยั นายสญัชยั ธนะวิบูลยช์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น เพศ อายุ 
สถานภาพ  การศึกษาสูงสุด อาชีพและ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบ้ริโภค โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 : พฤตกิรรมการเช่าห้องพักส าหรับการอยู่อาศัยมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
ห้องพกัที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกัน 

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเช่าห้องพกัส าหรับการอยูอ่าศยัดา้นระยะเวลาในการเช่าท่ีพกัท่ีนานท่ีสุด ดา้น
ราคาเช่าท่ีพกัต่อเดือนโดยเฉล่ีย ดา้นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเช่า ดา้นแหล่งขอ้มูลของท่ีพกั ดา้นผูมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกเช่าท่ีพกั ดา้นจ านวนสมาชิกท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่เดียวกนั ดา้นสาเหตุท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเลือกเช่า/
เคยเช่าท่ีพกั และดา้นการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเช่า
ห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนั   

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัจนัทบุรีภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของสถาบนัการเงิน  
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่า
ห้องพกัที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยตวัแปรทั้ง 3 ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามคือการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 72.70 

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของอริยา  ภรณ์ สกุลชัยวรนันท์ และนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ  (2560) 
ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวดั
สมุทรปราการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้โดยปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 6 ตวัร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้้อยละ 60.00 
ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากรไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่าส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริม
การตลาด   มีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ดงันั้นเพ่ือการปรับปรุง พฒันาและ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัธุรกิจการให้บริการเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญักบัการจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น (ร้านสะดวกซ้ือ Fitness เคร่ืองปรับอากาศ Internet 
ฯลฯ)  มีพ้ืนท่ีขนาดกวา้งขวาง  เลือกท าเลให้อยูใ่กลก้บัแหล่งศูนยก์ารคา้  เดินทางคมนาคมสะดวก  ใกลร้้านสะดวกซ้ือ 
ร้านอาหาร โดยมีการโฆษณาให้รู้จกัท่ีพกัทางส่ือต่างๆ อย่างแพร่หลาย จดัให้มีส่วนลดค่าเช่า หรือค่าบริการต่างๆ
ส าหรับผูท่ี้ใช้บริการมานาน อย่างเหมาะสม  มีของสมนาคุณหรือของขวญัตามวาระโอกาสส าคญัอย่างสม ่าเสมอ  
รวมถึงมีความยืดหยุ่นเร่ืองเวลาช าระค่าเช่าไดบ้า้ง เพ่ือโน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจให้มากยิ่งข้ึนซ่ึงสามารถ
น าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้โดยเป็นแนวทางขอ้มูลพ้ืนฐานในการรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้แก่
ธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาดธุรกิจห้องพกัหรือห้องเช่ารายเดือนในอนาคต 
 
5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตในการวิจยัอยู่ในขอบเขตของอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น ดงันั้น ควรท าการ
ประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ของอ าเภออ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการวิจยั 
มาเปรียบเทียบกัน ของแต่ละอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรสาครแตกต่างกันอย่างไร ควรจะท าการศึกษาในเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงจะท าให้การศึกษาในคร้ังต่อไปมีขอ้มูลท่ีมากข้ึนจะท าให้
งานศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 

5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น 
เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเข้าถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือข้อมูลส าคญับางอย่างได ้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศัยการ
สมัภาษณ์เพ่ิมเติม อีกทั้งดว้ยระยะเวลาในการท าการวิจยัคร้ังน้ีค่อยขา้งจ ากดั จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือน
ในการน าไปอ้างอิงกลุ่มประชากรได้ และเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวัทางความ
แตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน าขอ้มูลด้าน
ประชากรศาสตร์และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืน ๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงปัจจยัต่าง ๆ 
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กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านชุบพจิักษณ์ 
Marketing strategy of Pijak Jewelry Plating Shop 

 

ศิริลักษณ์ แพทย์ไชโย1 และ อัศวิณ  ปสุธรรม2 

Siriluck  Phatchaiyo and Asawin  Pasutham 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจักษณ์ มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี  1. เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของร้านชุบพิจกัษณ์  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ของ
ลูกคา้ร้านชุบพิจกัษณ์  และ 3. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจกัษณ์ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเจ้าของร้านชุบพิจกัษณ์ 
และลูกคา้ปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ จ านวน 20 ราย ท าการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของทางร้าน 
รวมทั้งบทความ บทวิเคราะห์ งานวิจยั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
ผลการศึกษาพบว่า  1. ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้านชุบพิจกัษณ์ และลูกคา้ร้อยละ 
15 ให้ความคิดเห็นว่าอยากให้ร้านปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน  2. จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และใชเ้คร่ืองมือการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพ่ือสร้างกลยุทธ์ สามารถสรุป 
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแก้ไขปัญหาของร้านชุบพิจกัษณ์ ไดด้งัน้ี (1) กลยทุธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั
ลูกคา้รายใหญ่ของกิจการ และ (2) กลยทุธ์การเพ่ิมก าลงัการผลิต 
 
ค ำส ำคัญ: กลยทุธ์ทำงกำรตลำด, กลยทุธ์ธุรกิจบริกำร, ร้ำนชุบพิจักษณ์, ชุบเคร่ืองประดับ 
 

Abstract 
An independent study titled “Marketing Strategy of Pijak Jewelry Plating Shop” aimed to 1. Analyze business 
environment of Pijak Jewelry Plating Shop, 2. Measure satisfaction of customers towards Pijak Jewelry Plating 
Shop’s marketing mix (7Ps), and 3. Define marketing strategies of Pijak Jewelry Plating Shop. For this qualitative 
research, the researcher collected primary data from a structural interview with one owner and 20 current customers 
of Pijak Jewelry Plating Shop while collecting secondary data from the stop’s relevant documents including articles, 
analyst reports, research and related information from various websites.  
Study finding uncovered that 1. Customers were satisfied towards Pijak Jewelry Plating Shop’s marketing mix (7Ps) 
and 15% of customers commented that they wanted the store to improve their processes to be faster, 2. From business 
environment analysis (SWOT Analysis) and using a strategic planning tool (TOWS Matrix) to define strategies, the 
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most suitable strategies for solving problems of Pijak Jewelry Plating Shop could be defined as follows: (1) Business 
alliance with the Company’s key customers and (2) Outsourcing to increase production capacity. 
 

Keywords: Marketing strategy, Service business strategy, Pijak Jewelry Plating Shop, Jewelry Plating 
 

1.  บทน า 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง และมีผูต้กงานจ านวนมาก ท าให้ประชาชนเกิดความกังวลและไม่กล้าใช้จ่าย  
จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ท าให้ธุรกิจส่วนใหญ่ขาดรายไดห้รือถึงขั้นตอ้งปิดกิจการ 

ร้านชุบพิจกัษณ์ เป็นธุรกิจบริการขดั - ชุบ เคร่ืองประดบัจิวเวลร่ี เปิดด าเนินกิจการท่ีถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและจดัอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอญัมณี และเคร่ืองประดบั 
ซ่ึงเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย จากข้อมูลสถิติการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทย ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 
กันยายน ปี 2562 และปี 2563 แสดงให้เห็นสัดส่วนการส่งออกเคร่ืองประดบัแท้ ในปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก
เคร่ืองประดบัแท้ 84,050,060,016 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.68 ของจ านวนการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดับ
ทั้งหมด และในปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดบัแท ้55,626,586,735 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของมูลค่า
การส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งหมด จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่าในปี 2563 มูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดบัแทมี้
มูลค่าลดลงจากเดิมในปี 2562 คิดเป็นร้อยละการเปล่ียนแปลงเท่ากับร้อยละ -33.82 ของมูลค่าการส่งออก
เคร่ืองประดบัแท ้ (สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 
2563) และจากขอ้มูลรายไดย้อ้นหลงัของร้านชุบพิจกัษณ์ เปรียบเทียบรายไดปี้ 2562 กบัปี 2563 พบว่ากิจการมีรายได ้
3,750,000 บาท และ 2,890,000 บาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละการเปล่ียนแปลงเท่ากบัร้อยละ 
-22.93 แสดงให้เห็นถึงรายไดท่ี้ลดลงในปี 2563 (พิจกัษณ์ แพทยไ์ชโย, 2563) 

จากปัญหารายไดท่ี้ลดลงท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้น
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจกัษณ์ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงให้กบักิจการมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของร้านชุบพิจกัษณ์ 
2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของลูกคา้ร้านชุบพิจกัษณ์ 
3.  เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจกัษณ์ 

 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 
 

ประโยชน์ระยะสั้น 
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจ 
2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 
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3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ 
4.  เพ่ือเป็นแนวทางในการหาวิธีเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัธุรกิจ 
ประโยชน์ระยะยาว 
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายไดใ้ห้ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาฐานลูกคา้ของธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นทฤษฎีท่ีคิดค้นโดย  Pitts & Lei (2000) ได้ให้
ความหมายว่า การท่ีองคก์ารใชค้วามคิดการวางแผนและการด าเนินงาน เพ่ือให้องคก์ารประสบผลส าเร็จและมีความ
ไดเ้ปรียบคู่แข่ง โดย ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552) มีทศันะว่า กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน
ส าคญั ดงัน้ี  1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  2. การก าหนดทิศทางองค์การ  3. การก าหนดกลยทุธ์ 4. การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติั  และ  5. การควบคุมและประเมินกลยทุธ์ 

ทฤษฎีปัจจัยแรงผลักดันทั้ง 5 (Five Forces Model) เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Porter (1980) ซ่ึงกล่าวไวว้่า ระดบั
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาไดจ้ากแรงผลกัดนัทางการแข่งขนั 5 ประการ ดงัน้ี  1. การเขา้มาของ
คู่แข่งรายใหม่  2. การแข่งขนัในอุตสาหกรรม  3. ภาวะคุกคามของสินคา้หรือบริการทดแทน  4. อ  านาจต่อรองของ 
ผูซ้ื้อ  และ  5. อ  านาจต่อรองของผูข้าย 

ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Humphrey (2005) ซ่ึงอธิบายถึง
การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (S - Strengths: จุดแขง็ และ W - Weaknesses: จุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก (O - Opportunities: 
โอกาส และ  T - Threats: อุปสรรค) ท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร (TOWS Matrix) โดย วิรัช สงวนวงศ์วาน (2560) กล่าวว่า TOWS Matrix 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ โดยการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นคู่ๆ ดงัน้ี กลยทุธ์เชิงรุก (SO)  กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) กลยทุธ์
เชิงแกไ้ข (WO)  และ กลยทุธ์เชิงรับ (WT) 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7Ps) เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Kotler (2004) ไดใ้ห้
ความหมายว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชเ้พ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กรกบั
ตลาดเป้าหมาย เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงองคก์รน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ใชส้ าหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี (Place)  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  5. บุคลากร (People)  
6. กระบวนการ (Process) และ 7. การน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ชวนากร อ่อนศรี (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัในธุรกิจผลิตจ าหน่ายเคร่ืองประดบัในประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 
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(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า  1. ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัทองสามารถแบ่งกลุ่มความตอ้งการได ้ 2. กลยุทธ์ระดบัองคก์ร
คือกลยทุธ์การเติบโต กลยทุธ์ธุรกิจคือสร้างความแตกต่าง กลยทุธ์หนา้ท่ีการตลาดคือผลิตภณัฑ์เดิม – ตลาดใหม่ 

เหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ์ (2560) ท าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของร้านทอง
กญัญารัตน์ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือ กลยุทธ์การจดัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า และ
เสนอให้เจา้ของร้านทองกญัญารัตน์ท ากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัควบคู่กนัไป 

ภสัสร ภสัสรศิริ (2559) ท าการศึกษาเร่ือง แผนธุรกิจอญัมณีจากอฐิัประเภทพลอย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
มีความสนใจในสินค้ามากกว่าร้อยละ 70 และมีขอ้เสนอแนะไปในทิศทางเดียวกัน คือ การเน้นเทคโนโลยี และ 
การบริการตอ้งมีความน่าเช่ือถือ 

นริศรา ตนนัทย์ทุธวงศ ์(2558) ท าการศึกษาเร่ือง แผนกลยทุธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั จิวเวลร่ีแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั ผลการศึกษาสามารถจดัล าดบัการพฒันาระบบสารสารเทศ เรียงล าดบัก่อนและหลงั ดงัน้ี 1. ระบบ
สนบัสนุนการขาย  2. ระบบบริหารการผลิต  3. ระบบบริหารคลงัสินคา้  4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  5. บริหาร
การเงินการบญัชี  และ 6. ระบบบริหารขอ้มูลลูกคา้ 

ปุณณภา ชาญดว้ยกิจ (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหากลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ
ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา แผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาล AA ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดบัองคก์ร 
ควรเน้นกลยุทธ์การเติบโตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย ์กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ควรมุ่งเน้นการบริการ ท่ีเช่ือถือได้ 
รวดเร็ว ประทบัใจ กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ควรเนน้พฒันาบุคลากรให้มีทกัษะการบริการอยา่งมืออาชีพ 

นัสสุ คูสุวรรณ (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์              
เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลยทุธ์ระดบัองค์กร ควรเนน้การขยายตวัแบบรวมตวัโดยการเพ่ิมจ านวนรถไฟฟ้าให้
เหมาะสมกบัการบริการ กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ ควรเนน้การลดตน้ทุนให้ต ่าลงและการสร้างความแตกต่าง กลยทุธ์
ระดบัหน้าท่ี ควรเน้นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ STP กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และกลยุทธ์ 
การส่ือสารแบบครบวงจรเขา้ดว้ยกนั 

โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ และอาชีพท่ีแตกต่างกันไม่ได้
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

วีระพงษ์ ภู่สว่าง (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมชุมชนตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม โดยการพฒันาดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ เพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้ง่าย 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัเร่ืองความสะอาดเป็นอย่างมาก 

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทองและ 
จิวเวลร่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภค
ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร และความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ขณะท่ีปัจจยัทางลกัษณะกายภาพ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด การติดต่อส่ือสาร และวิธีช าระเงิน ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
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และหนา้ร้าน และปัจจยัดา้นตรายี่ห้อ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี ส าหรับ
ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ีท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของร้านชุบพิจกัษณ์ และการศึกษาความพึงพอใจ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของลูกคา้ร้านชุบพิจกัษณ์ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
ของร้านชุบพิจกัษณ์ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรในการศึกษา คือ เจ้าของร้านชุบพิจักษณ์ จ านวน 1 ท่าน และลูกค้าทั้งหมดของร้านชุบพิจกัษณ์               
ตั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการในปี 2555 จนถึงปัจจุบนั จ านวน 36 ราย และท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาท่ีเป็น
ลูกคา้ปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ทั้งหมด จ านวน 20 ราย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผูวิ้จัยท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเจ้าของร้านชุบพิจักษณ์ และลูกคา้

ปัจจุบนัของร้านชุบพิจักษณ์ จ านวน 20 ราย และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องของทางร้าน             
ขอ้มูลทุติยภูมิจากบทความ บทวิเคราะห์ งานวิจยั และเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ี คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเจ้าของร้านชุบพิจกัษณ์ และลูกคา้

ปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ โดยค าถามในการสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
1. แนวค าถามในการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเจา้ของร้านชุบพิจกัษณ์ แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

1.1 หลกัการบริหารจดัการร้าน หรือนโยบายการท างานของร้านชุบพิจกัษณ์ 
1.2 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานของร้านชุบพิจกัษณ์ 
1.3 กลยทุธ์การแข่งขนัปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ 
1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ของร้านชุบพิจักษณ์ ประกอบด้วย  

สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็ จุดอ่อน) และสภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส อุปสรรค) 
1.5 ปัจจยัแรงผลกัดนัทั้ง 5 (Five Force Model) ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของร้านชุบพิจกัษณ์ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ ปัจจยัดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ปัจจยัดา้นภาวะการคุกคามของสินคา้
หรือบริการทดแทน ปัจจยัดา้นอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ และปัจจยัดา้นอ านาจต่อรองของผูข้าย 
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2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลูกค้าปัจจุบนัของร้านชุบพิจักษณ์ จ านวน 20 ราย แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ประกอบดว้ย ช่ือผูใ้ห้สมัภาษณ์ ขอ้มูลการติดต่อ เพศ อาย ุอาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการขดั - ชุบ เคร่ืองประดบัจิวเวลร่ี ประกอบดว้ย การรับรู้
และการตดัสินใจใชบ้ริการ ลูกคา้ใชบ้ริการกบัร้านชุบพิจกัษณ์มานานเท่าไร ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ และค่าบริการต่อคร้ัง 

ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดว้ย ปัจจัยดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) และปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 

ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis จากการ

สมัภาษณ์เจา้ของร้านชุบพิจกัษณ์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดกลยทุธ์โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix และผูวิ้จยัใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจดักลุ่มขอ้ความ ประโยค หรือประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) ในการสรุปผลขอ้มูล 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเจ้าของร้านชุบพิจักษณ์ ด้านการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) การวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5 (Five Force Model) เพ่ือใชใ้นการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix สามารถสร้างกลยทุธ์ไดท้ ั้งหมด 6 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์การเพ่ิมสายผลิตภณัฑ ์โดยการผลิตเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ีเพ่ือจ าหน่าย  2. กลยทุธ์การเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจกบัลูกคา้รายใหญ่ของกิจการ  3. กลยุทธ์การเพ่ิมก าลงัการผลิต  4. กลยุทธ์การท าตลาดดิจิทลั  5. กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือพนกังาน  และ  6. กลยทุธ์การพฒันาโครงการผลตอบแทนส าหรับพนกังาน 

ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลูกคา้ปัจจุบนัของร้านชุบพิจกัษณ์ จ านวน 20 ราย 
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 ประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัธุรกิจจิวเวลร่ี คิดเป็นร้อยละ 90 และมีรายไดม้ากกว่าเดือนละ 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการขัด - ชุบ เคร่ืองประดบัจิวเวลร่ีท่ีร้านชุบพิจักษณ์ พบว่า ลูกค้า 
ส่วนใหญ่มีการรับรู้และตดัสินใจใชบ้ริการจากการท่ีมีผูแ้นะน าให้มาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 50 ลูกคา้ส่วนใหญ่ใช้
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บริการท่ีร้านชุบพิจกัษณ์มานานกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่อยู่ท่ี 11 – 20 คร้ังต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 60 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่วง 13.00 – 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 45 และค่าบริการต่อ
คร้ังอยูท่ี่ ไม่เกิน 250 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60 

ขอ้มูลความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด      
ดา้นผลิตภณัฑมี์คุณค่า สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 96.67 ดา้นราคา ลูกคา้สามารถ
ยอมรับราคาไดแ้ละมีความคิดเห็นว่าราคามีความเหมาะสม แมจ้ะเปรียบเทียบกบัร้านชุบร้านอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 70 
นอกจากน้ียงัมีลูกคา้ จ านวน 4 ราย ให้ความคิดเห็นว่าราคาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ไดง้านท่ีมีคุณภาพมากกว่าร้าน
อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 20 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม ลูกคา้สามารถเดินทางไดส้ะดวก คิด
เป็นร้อยละ 100 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ยงัไม่มีความหลากหลาย เน่ืองจากร้านให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่
เท่านั้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด ดา้นบุคลากร สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 
คิดเป็นร้อยละ 98 ด้านกระบวนการ มีความล่าช้าในด้านกระบวนการท างานเน่ืองจากบางคร้ัง ก าลงัการผลิตไม่
เพียงพอ ลูกคา้ร้อยละ 15 มีความคิดเห็นว่าอยากให้กระบวนการท างานรวดเร็วข้ึน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
มีความปลอดภยั มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีการตกแต่งหน้าร้านท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารรายไดย้อ้นหลงัของร้านชุบพิจกัษณ์ ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธนัวาคม  ปี 2562 
เปรียบเทียบกบัปี 2563 พบว่า ร้านชุบพิจกัษณ์มีรายไดล้ดลง คิดเป็นร้อยละ -22.93 (พิจกัษณ์ แพทยไ์ชโย, 2563)  
ข้อมูลสถิติการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทย ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มกราคม ปี 2563 และ 2564 
พบว่า มูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดับแท้ มีมูลค่า 7,539,050,132.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.52 และมูลค่า 
6,288,016,921.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.48  ในปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละการเปล่ียนแปลง
เท่ากบัร้อยละ -16.59 (สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 
2564) แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์หดตวัของมูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยในปี 2564 และขอ้มูล
จากบทวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 สามารถสรุปไดว้่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และปัจจัยเชิงลบจากความตึงเครียดทางการเมือง
ภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตวัรุนแรงท่ีสุดท่ีร้อยละ -6.4 เทียบ
กบัท่ีขยายตวัร้อยละ 2.4 ในปี 2562 (ศูนยวิ์จยักรุงศรี, 2564) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของร้านชุบพิจักษณ์ การศึกษานโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมาย      

การด าเนินงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านชุบพิจกัษณ์ ท าการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสีย 
ก าหนดระยะเวลาและงบประมาณในแต่ละกลยทุธ์ ก าหนดเกณฑก์ารประเมินและเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือ
น าไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาและท าการก าหนดวิธีการควบคุมและประเมินผลของกลยุทธ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า กลยุทธ์
ดงักล่าว สามารถด าเนินไปไดแ้ละสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจดัการเชิงกล
ยุทธ์ ท่ี ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า  กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน
ส าคญั ดงัน้ี  1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  2. การก าหนดทิศทางองค์กร  3. การก าหนดกลยุทธ์ 4. การน ากลยุทธ์
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ไปปฏิบติั และ 5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ซ่ึงการจดัการเชิงกลยุทธ์ มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ   
1. การสร้างและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการแข่งขนั และ 2. การสร้างคุณค่าขององคก์าร 

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ กลยุทธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัลูกคา้
รายใหญ่ของกิจการ เท่ากบั 3.80 คะแนน รองลงมาคือกลยทุธ์การเพ่ิมก าลงัการผลิต เท่ากบั 3.60 คะแนน                กล
ยุทธ์การท าตลาดดิจิทลั เท่ากบั 3.20 คะแนน กลยุทธ์การเพ่ิมสายผลิตภณัฑ์ โดยการผลิตเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ีเพ่ือ
จ าหน่าย กลยุทธ์การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือพนักงาน เท่ากันท่ี 2.10 คะแนน และกลยุทธ์การพฒันาโครงการ
ผลตอบแทนส าหรับพนกังาน เท่ากบั 1.70 คะแนน จากการให้เจ้าของร้านชุบพิจกัษณ์ท าการประเมินทางเลือกของ
แต่ละกลยุทธ์ สามารถสรุปผลไดว้่า กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ “กลยุทธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัลูกคา้ราย
ใหญ่ของกิจการ” เน่ืองจากสามารถสร้างความมัน่คงระยะยาวให้กบัธุรกิจได ้และกลยุทธ์ท่ีสองท่ีเจ้าของร้านชุบพิ
จกัษณ์เลือก คือ “กลยุทธ์การเพ่ิมก าลงัการผลิต” เน่ืองจากมีตน้ทุนไม่สูงมากนกัและตรงตามความตอ้งการในการ
แก้ไขปัญหาดา้นก าลงัการผลิตท่ีมีไม่เพียงพอของกิจการ นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะให้เจ้าของร้านชุบพิจกัษณ์
น ากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัไปใชใ้นการด าเนินงานควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเหมือนฝัน วุฒิกรภณัฑ์ 
(2560) เร่ืองกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทอง กญัญารัตน์ ท่ีไดเ้สนอให้เจ้าของร้านทอง
กญัญารัตน์ท ากลยุทธ์การตลาดดิจิทลัควบคู่กนัไป เพราะปัจจุบนัสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งฉับไวดว้ยส่ือสังคม
ออนไลน์ การท ากลยุทธ์การตลาดดิจิทลัไปด้วยจะท าให้สามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และใช้
งบประมาณในการท าไม่สูงอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุณณภา ชาญดว้ยกิจ (2554) เร่ืองการศึกษาปัญหา
กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา แผนก
โรคหวัใจ โรงพยาบาล AA ท่ีไดส้รุปผลการศึกษาว่า กลยทุธ์ระดบัองคก์ร ควรเนน้กลยทุธ์การเติบโตดว้ยเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ควรน ากลยุทธ์มุ่งเน้นการบริการท่ีเช่ือถือได ้รวดเร็ว ประทบัใจ กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี ควรเน้น 
กลยุทธ์พฒันาบุคลากรให้มีทกัษะการบริการอย่างมืออาชีพ กลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีเร้าใจ กลยุทธ์ CRM และ 
กลยทุธ์ทางการตลาด กลยทุธ์ 7Ps ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วีระพงษ ์ภู่สว่าง (2560) เร่ืองความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมชุมชนตรอกวงั
หลงั กรุงเทพมหานคร ท่ีไดส้รุปผลการศึกษาว่า ลูกคา้มีแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการส่วนใหญ่มา
จากส่ือออนไลน์ เช่น  Facebook,  Instagram,  Pantip, YouTube หรือ Website 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาของร้านชุบพิจกัษณ์ โดยมีรายละเอียด
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั 
กระทบต่อรายไดข้องร้านชุบพิจกัษณ์ท าให้มีรายไดล้ดลง กิจการตอ้งปรับตวัและใชก้ลยทุธ์แบบถดถอย (Renewal 
Strategy) โดยการปรับลดวนัและเวลาด าเนินงานต่อสัปดาห์ลง รวมถึงการลดเงินเดือนพนกังาน เพ่ือเป็นการลด
ตน้ทุนและประคบัประคองธุรกิจเพ่ือให้สามารถอยูร่อด จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้มีพนกังานลาออก จ านวน 3 
คน ปัจจุบนัลูกคา้เร่ิมกลบัมาใชบ้ริการมากข้ึน แต่เน่ืองจากร้านมีจ านวนพนกังานลดลงท าให้ก าลงัการผลิตมีไม่
เพียงพอ ส่งผลให้บ่อยคร้ังท่ีลูกคา้ตอ้งคอยงานเป็นเวลานาน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ปัจจุบนัของร้าน
ชุบพิจกัษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) สามารถสรุปผลไดว้่า ลูกคา้มีความพึงพอใจ
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ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้านชุบพิจักษณ์ และมีลูกค้าร้อยละ 15 ให้ความคิดเห็นว่า อยากให้
กระบวนการท างานมีความรวดเร็วข้ึน 

ขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ของร้านชุบพิจกัษณ์ และสร้างกลยทุธ์ทาง
การตลาดโดยใชเ้คร่ืองมือการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) จากนั้นผูวิ้จยัไดท้  าการถ่วงน ้ าหนกัแต่ละกลยุทธ์ 
และให้เจา้ของร้านชุบพิจกัษณ์ท าการประเมินและเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด สามารถสรุปกลยุทธ์ท่ีเลือกได ้2 
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัลูกคา้รายใหญ่ของกิจการ (กลยุทธ์เชิงรุก) และกลยุทธ์การเพ่ิม
ก าลงัการผลิต (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 
ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะให้เจ้าของร้านชุบพิจกัษณ์ท ากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัตลาด

ดิจิทลัก าลงัเป็นท่ีนิยม สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีโอกาสเติบโตในอนาคต หากตอ้งการขยายธุรกิจ 
หรือเพ่ิมสายผลิตภณัฑ์ การลงมือท าตลาดดิจิทลัจะช่วยให้เขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่มมากยิ่งข้ึนและช่วยให้
สามารถแข่งขนัได ้
 

ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
1. การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ของร้านชุบพิจกัษณ์

เท่านั้น ไม่ไดส้ัมภาษณ์หรือเก็บแบบสอบถามความตอ้งการของประชาชนทัว่ไป หรือ  ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของ
กิจการ จึงอาจท าให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอในบางกลยทุธ์ หากจะน าไปสู่ขั้นตอนการ
น าไปปฏิบติั 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ อาจท าให้ขอ้มูลมี
ความคลาดเคล่ือนได ้ เน่ืองจากปัจจยัหลายๆ ประการ ท่ีอาจมีผลต่อการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เช่น ความ
ล าเอียงในการให้ขอ้มูล การให้ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือการให้ขอ้มูลท่ีเกินความเป็นจริง ซ่ึงอาจท าให้ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได  ้

3.  ขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลทุติยภูมิ มีความกวา้งเกินไป เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภาพรวมของอุตสาหกรรม ไม่ไดจ้ าเพาะ
เจาะจงท่ีธุรกิจ ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลอาจมีความคลาดเคล่ือน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 
1.  การศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการจดัท าแผนฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมแนวทางการด าเนินงาน

ไวล้่วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์ หรือการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน 
ท่ีส่งผลลบต่อธุรกิจ ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะให้มีการประเมินโอกาสท่ีความเส่ียงต่างๆ จะเกิดข้ึน พร้อมทั้งระบุแนว
ทางการแกไ้ขสถานการณ์นั้นๆ อนัไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน และสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นสภาวะการแข่งขนั 
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ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และความเส่ียงอ่ืนๆ จากภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ไม่
คาดฝัน 

2.  การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา หากท าการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการวางแผนดา้นการบริหารจดัการ
เวลาอยา่งรัดกุม 
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การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษยีณของ 
กลุ่มพนักงานธนาคารพาณชิย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF INVESTMENT AND INSURANCE BEHAVIORS FOR 
RETIREMENT AGE OF A GROUP OF COMMERCIAL BANK 

EMPLOYEES IN BANGKOK AREA 
 

ศิริวรรณ เทพพิทักษ์1 
Siriwan Theppithak 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการประกันเพ่ือวัยเกษียณและปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดงักล่าว โดยศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความเส่ียงและ
พฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากพนกังานธนาคารพาณิชย ์อายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 432 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี และใชค้่าไคสแควร์ในการทดสอบสมมติฐาน ทั้งน้ี ผล
การศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนและการประกันเพ่ือ
วยัเกษียณ นอกจากน้ี อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุงาน รายไดต่้อเดือน ภาระค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล และภาระ
ทางครอบครัว ประสบการณ์ ความเช่ือ และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน
และการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ 
 
ค ำส ำคัญ: กำรลงทุน, กำรประกัน, วัยเกษียณ, พฤติกรรมกำรลงทุนและกำรประกัน 
 

Abstract 
The objective of this research was to study investment and insurance behaviors for retirement age and the factors 
correlating with such behaviors by studying the factor involves the personal characteristics, attitude factors, risk 
factors, and investment and insurance behaviors for retirement age.  The closed-ended questionnaire is used as an 
instrument for data collection from 432 commercial bank employees aged between 20-60 years in the Bangkok area. 
The statistics used was included means, standard deviation, percentage and frequency distributions as well as the 
Chi-square analysis method was used to verify the hypotheses setting.  The results show that most of commercial 
bank employees in the Bangkok area had not investment and insurance for retirement age. In addition age, education 
level, status, working age, monthly income, personal expenses, dependents, experiences, beliefs and acceptable risk 
levels correlate with investment and insurance behaviors for retirement age. 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: siriwanthp@gmail.com 
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1. บทน า 

 
ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวตักรรมใหม่ ๆ  ท าให้เกิดปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัมีความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา จน
ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยก็พลอยไดรั้บผลกระทบจากการผนัผวนนั้นไปดว้ย และดว้ยการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ เน่ืองจากประชากรโลกในปัจจุบนัมีช่วงอายุท่ียืนยาวข้ึน และผล
จากการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไดส่้งผลให้อตัราการเกิดลดลง อีกทั้งแนวโน้มท่ีผูสู้งอายุจะ
ไม่ไดรั้บการดูแลจากบุตรหลานเพ่ิมข้ึน และอาจเป็นภาระตอ้งพ่ึงพิงสวสัดิการจากรัฐเพ่ิมข้ึน (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2558) ซ่ึงตามมาตรฐานโดยทัว่ไปเม่ือคนเราเร่ิมเขา้สู่วยัเกษียณควรจะมีเงินออมประมาณ 70% 
ของค่าใชจ่้ายปัจจุบนั จากแนวโน้มความเป็นอยู่ของผูเ้กษียณท่ีโดดเด่ียว ไม่มีคนดูแลมากข้ึน ประกอบกบัปัญหา
การออมต ่า และแนวโน้มอายุท่ียืนยาวข้ึนของคนในปัจจุบนั หากไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดีอาจท าให้เกิด
ปัญหาทางการเงินไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีปัจจุบนัคนไทยมีการวางแผนโดยปราศจากความรู้ความเขา้ใจ รวมถึง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต ่าเกินไป ส่งผลให้เงินออมท่ีสะสมไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายหลงัวยั
เกษียณ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวน้ีท าให้ผูมี้เงินไดใ้นปัจจุบนัส่วนหน่ึงเร่ิมให้ความส าคญักบัการใชชี้วิตหลงัวยัเกษียณ
มากข้ึน ดงันั้นส่ิงท่ีผูมี้เงินไดค้วรให้ความส าคญัมากข้ึนคือการเร่ิมเตรียมความพร้อมส าหรับวยัเกษียณ โดยการ
วางแผนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ จะช่วยลดความเส่ียงในอนาคตได ้โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดงักล่าวของ
กลุ่มพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการลงทุนและการประกันของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นบุคคลากรท่ีท างานอยู่ในสถาบนัการเงินการเงิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ล  าดบัตน้ ๆ ใน
วงจรเศรษฐกิจของประเทศ และในขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีท่ีศึกษาจดัอยูใ่นแหล่งท่ีมีค่าครองชีพสูง รวมถึงเป็นการจูงใจ
ให้ผูมี้เงินไดเ้ห็นความส าคญัและเร่ิมตน้วางแผนและจดัการทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนและการ
ท าประกนัเพ่ือเตรียมการส าหรับตอนเกษียณอายตุ่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของการเกษียณอายุ 

 
การเกษียณอายุ หมายถึง ส้ินไป (ใชเ้ก่ียวกบัการก าหนดอายุ) เช่น ส้ินก าหนดระยะเวลารับราชการหรือท างาน 

หรือการครบก าหนดอายรัุบราชการ เป็นตน้ (รัชนีกรวงศจ์นัทร์, 2553) หรือการท่ีบุคคลหยดุท างานท่ีเคยท าอยูเ่ป็น
ประจ า เม่ือมีอายคุรบก าหนดตามท่ีแต่ละหน่วยงานไดก้ าหนดไวห้รือหยดุท างานประจ าเพราะปัญหาสุขภาพ หรือ
หยดุท างานประจ าตามเป้าหมายเวลาท่ีแต่ละบุคคลไดก้ าหนดไวโ้ดยไม่ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีท างานอยู่ 
(ราชบณัฑิตสถาน, 2538, น. 112) 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 
 
การลงทุน หมายถึง การน าเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายหรือท่ีเกินจากความต้องการปกติไปใช้เพ่ือก่อให้เกิด

ผลตอบแทนในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บมากข้ึน (รวิ ลงกานี, 2550) 
การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผู ้

กนัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดกบักระแสเงินสดรับใน
อนาคต และหากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงเพ่ือชดเชยความเส่ียง การ
ลงทุนในทรัพยสิ์นทางการเงินท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งในรูปของการฝากเงิน (ซ่ึงมกัจะเรียกว่าการออม) และการซ้ือ
หลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ในท่ีน้ีจะเรียกรวมๆ ว่าเป็นการซ้ือหลกัทรัพยค์  าว่า “หลกัทรัพย”์ ท่ีกล่าวถึงเฉพาะใน
หัวข้อน้ีมีความหมายอย่างกวา้ง คือ มีความหมายรวมทั้งตราสารหรือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปล่ียนมือไดแ้ละ 
ทรัพยสิ์นทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนมือไม่ไดผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในลู่ทางเหล่าน้ี แตกต่างกนั
ไปทั้งในแง่ของรูปแบบและระดบั เช่นเดียวกบัระดบัความเส่ียงท่ีผูอ้อมหรือผูล้งทุนจะตอ้ง เผชิญก็มีความแตกต่าง
กนัไป (จิรัตน์สงัขแ์กว้, 2547) 

การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือ หลกัทรัพยข์องบุคคล หรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียง
ตลอดเวลาอนัยาวนาน ประมาณ 10 ปี แต่อย่างต ่าจะไม่ต ่ากว่า 3 ปี ได้อธิบาย เร่ือง ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
จุดมุ่งหมายของผูล้งทุนไว ้6 ขอ้ ดงัน้ี 1. อายุของผูล้งทุน ผูล้งทุนท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี กลา้ลงทุนและจะยอมรับ
ความเส่ียงไดม้ากกว่าผูล้งทุนท่ีอายมุากกว่า 40 ปี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในครอบครัว 
เป็นตน้ 2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว ผูล้งทุนท่ีมีครอบครัวแลว้ตอ้งรับผิดชอบต่อความ
เป็นอยู่ของครอบครัวตอ้งให้การศึกษาแก่บุตร ท าให้เขาเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงและ
หลกัทรัพย์ให้รายได้แน่นอนแก่เขา ส่วนคนโสดไม่มีภาระผูกพนัย่อมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงได้ 3. 
สุขภาพของผูล้งทุน ปัญหาเร่ืองสุขภาพ มีผลต่อการก าหนดนโยบายลงทุนของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนท่ีมีปัญหาเร่ือง
สุขภาพ เขาย่อมตอ้งการรายไดท่ี้เกิดข้ึน ในปัจจุบนัมากกว่าหวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต 4. นิสัยส่วนตวั
ของผูล้งทุน ผูล้งทุนท่ีมีนิสยัตระหน่ีอาจไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ขาอาจ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีการขยายตวัในอนาคตก็ได้ในทางตรงกันข้ามผูล้งทุนท่ีใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยย่อม
ต้องการได้รายไดท่ี้แน่นอนเพ่ือมาจุนเจือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน 5. ความสมคัรใจในการลงทุน ผูล้งทุนบางท่านอาจ
ตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง อย่างเช่น ความเส่ียงในธุรกิจ ความเส่ียงในตลาด และความเส่ียงใน
อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะน้ีไดเ้ตรียมตวัท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวแ้ลว้ 6. 
ความจ าเป็นของผูล้งทุน อาจแตกต่างกนั เช่น ความจ าเป็นทางดา้นการเงิน ความจ าเป็นในแง่ของความรู้สึกและ
จิตใจ แน่นอนท่ีสุดส่ิงส าคญัท่ีเร่งเร้าให้เกิดการลงทุนก็คือตวัก าไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเ้พ่ือใช้ในยามชราเพ่ือ
การศึกษาหรือเพ่ือปรับฐานะการครองชีพของตนเองให้ดีข้ึน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544) 

อมัพวนั นนัทขวา้ง (2545) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนราย
ยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่” และพบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ ลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยผูล้งทุนส่วน
ใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีประกอบอาชีพและมีรายไดร้วมถึงเงินออมเป็นของตนเอง จึงตดัสินใจน าเงินลงทุน
เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน 
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พิศิษฐ ์จินดาเกียรติ (2547) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” พบว่า นกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความถ่ีในการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกัน อาจจะเพราะลูกค้าแม้จะต่างระดบัการศึกษากัน แต่ได้ให้ความ
ไวว้างใจแก่เจ้าหน้าท่ีการตลาดของ บลจ. ผูมี้ความเช่ียวชาญให้ค าปรึกษาท่ีดีในการลงทุนเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมเช่นเดียวกนั เน่ืองจากลูกคา้ไม่มีความรู้เฉพาะทางเร่ืองการลงทุน 

นฤมล ศรีหะวรรณ์ (2546) ศึกษาเร่ือง ”ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนทัว่ไปท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
แนวโน้มการตัดสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากนักลงทุนมี
จุดมุ่งหมายในการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนเหมือนกนั  

สุพร จรูญรังสี (2546) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
ทัว่ไปในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุนไม่แตกต่างกนั และนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีจุดมุ่งหมายตอ้งการ
ลงทุนระยะยาวเพ่ือเป็นการออมเงิน และจุดมุ่งหมาย ตอ้งการมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการ แตกต่างกนั 

เพชราภรณ์ มุสิกุล (2545) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ” พบว่า 
รายไดข้องครอบครัว มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิตและสุขภาพ 
 

การประกนัชีวิต เป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองมาจากการตาย การสูญเสียอวยัวะ ทุพพล
ภาพ และการสูญเสียรายไดย้ามชรา โดยท่ีเม่ือบุคคลตอ้งประสบภยัเหล่านั้น ก็ไดรั้บเงินเฉล่ียช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษทัประกันชีวิต จะท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการน าเงินก้อน
ดงักล่าวไปจ่ายให้แก่ผูไ้ดรั้บภยั แบบการประกนัชีวิตพ้ืนฐานมี 4 แบบ คือ 1. แบบตลอดชีพ เป็นการประกนัชีวิตท่ี
ให้ความคุม้ครองตลอดชีพ ถา้ผูเ้อาประกนั เสียชีวิตเม่ือใดในขณะท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั บริษทัประกนัชีวิตจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ ผูรั้บผลประโยชน์ วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ของการประกนัภยัแบบน้ีเพ่ือจดัหาเงินทุน
ส าหรับจุนเจือ ครอบครัวท่ีอยูใ่นความอุปการะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือเพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการเจ็บป่วย 
คร้ังสุดทา้ยและการท าศพ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอ่ืน 2. แบบสะสมทรัพย ์เป็นการประกนัชีวิตท่ีบริษทั
จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ ผูเ้อาประกนัภยัเม่ือมีชีวิตอยูค่รบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกนัภยั
ให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์เม่ือ ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกนัภยั การประกนัชีวิตสะสมทรัพย์
เป็นส่วนผสมของ การคุม้ครองชีวิตและการออมทรัพย ์ส่วนของการออมทรัพยคื์อส่วนของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
คืนเม่ือ สัญญาครบก าหนด 3. แบบชัว่ระยะเวลา เป็นการประกนัชีวิตท่ีบริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผูรั้บ 
ผลประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระยะเวลาประกนัภยั วตัถุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองการ เสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร การประกนัชีวิตแบบน้ีไม่มีส่วนของการออมทรัพย ์เบ้ียประกนัภยัจึงต ่ากว่า แบบอ่ืนๆ และไม่มีเงินเหลือคืน
ให้หากผูเ้อาประกนัภยัอยูจ่นครบก าหนดสัญญา 4. แบบเงินไดป้ระจ า เป็นการประกนัชีวิตท่ีบริษทัประกนัชีวิตจะ
จ่ายเงินจ านวนหน่ึง เท่ากนัอยา่งสม ่าเสมอให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทุกเดือน นบัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเกษียณอาย ุหรือมี
อายุ ครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นตน้ไป แลว้แต่เง่ือนไขในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับระยะเวลาการ จ่ายเงินได้
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ประจ าน้ี ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีจะเลือกซ้ือ (ส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2554) 

อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค 4 ภูมิภาค จากผล
การศึกษาพบว่า อาย ุเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในทุกกลุ่ม 

อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัรูปแบบการท าประกนัชีวิตของผูถื้อกรมธรรม์ 
บริษทั อลิอนัซ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)” พบว่า กลุ่มท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เลือกท าประกนั
ชีวิตแบบตลอดชีพ อาจเน่ืองจากกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและเห็นความส าคญัของ
ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เพ่ือใชย้ามเจ็บป่วยในการรักษาพยาบาลและเม่ือเสียชีวิต 

ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพของบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั
ชีวิตแตกต่างกนั 

เบญจมาศ เอกอุดมมณีรัตน์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัโรคมะเร็งของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัโรคมะเร็งดา้น
ทศันคติท่ีมีต่อประกนัมะเร็งแตกต่างกนั 

ชนารัตน์ เชรษศิริ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต” พบว่า ปัจจยัทางดา้นรายได ้ระดบั
การศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร ปัจจัยทางดา้นรายจ่ายของครอบครัว รวมถึงการท่ีผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตมีความ
คุม้ครองและระยะเวลาผกูพนัท่ีเหมาะสม จะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภค 
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการถูกกระตุน้ความตอ้งการ ไม่ว่าจะถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายในซ่ึงเป็นสัญชาติญาณของมนุษย ์
เพ่ือสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของคน เน่ืองจากคนมีความตอ้งการอยู่มากมายหลายประการ แต่มีเงินจ ากดั ก็
พยายามเลือกหรือตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีจะเป็นจริงๆ งานท่ีส าคญัของผูบ้ริหารการตลาดในขั้นน้ี  ขั้นตอนท่ี 2 
การแสวงหาขอ้มูล/ข่าวสาร หากเกิดความตอ้งการจาก การถูกกระตุน้มากพอก็อาจจะท าการซ้ือโดยทนัทีแต่หากไม่
สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัทีก็ อาจจะสะสมความตอ้งการเหล่านั้นไวแ้ละเม่ือสะสมไวม้ากก็จะพยายามจะ
แสวงหา ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัสินคา้เพ่ือหาทางท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงแหล่งของขอ้มูล ข่าวสารท่ี
ผูบ้ริโภคจะ แสวงหาไดจ้ะมาจาก 4 แหล่ง ต่อไปน้ี 1. แหล่งบุคคล เช่น จากครอบครัว เพ่ือนฝงู เพ่ือนบา้น ผูคุ้น้เคย 
2. แหล่งการคา้ เช่น จากการโฆษณา การบอกกล่าวของพนกังานขาย ผูแ้ทนจ าหน่าย การจดัแสดง หรือนิทรรศนา
การสินคา้ หีบห่อของสินคา้ 3. แหล่งสาธารณชน เช่น ส่ือมวลชนของทางราชการ เอกชน หรือสมาคม 4. แหล่งท่ี
เกิดจากความช านาญ เช่น จากผูเ้คยใชก้ารตรวจสินคา้ การจบัถือขอ้มูลท่ี ผูบ้ริโภคไดม้าจากแหล่งต่างๆ กนั จะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัออกไป ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมา จาก
ขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมิน
ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้ และน ้ าหนกัในการท่ีจะ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียวอาจข้ึนอยูก่บั ความเช่ือ ความนิยม และความศรัทธา
ในตรายี่ห้อนั้นๆ หรืออาจข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เหตุการณ์ บางอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีต (Kolter, 2000) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณทางสถิติ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ 
โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยได้สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารพาณิชย ์อายุระหว่าง 20-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 432 ราย โดยผูศึ้กษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสร้างแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่าน Google Docs จากนั้ นจึงแจกแบบสอบถามในระบบออนไลน์ผ่านทาง Social Media โดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยั
ดา้นทศันคติ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัดา้นความเส่ียง และส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยั
เกษียณของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมี้การทดสอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด 
โดยน าผลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร Cronbrach’s Alpha Coefficient ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยั
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ี 1 - 4 เพ่ืออธิบายถึงคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
มาได้ โดยแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบท่ีเขา้ใจและแปลผลให้เข้าใจได้ง่ายโดยใช้ ค่าเฉล่ียเลขาคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดย
ใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบั
ตวัแปรตาม 
 

4.  ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีการแบ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่ง ตอน
ท่ี 4 พฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณกลุ่มตวัอย่าง และตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยั
เกษียณ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุงาน รายไดต่้อเดือน ภาระค่าใชจ่้าย
ส่วนบุคคล และภาระทางครอบครัว มีผลการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 432 คน ดงัน้ี เพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเพศหญิง มีจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 และเพศชาย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 ดา้น
อายุ พบว่า ช่วงอายุ 21 - 30 ปี มากสุด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 46.99รองลงมา ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02, ช่วงอาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 15.97 น้อยสุด ช่วงอายุ 51 - 60 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.02 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า มากสุด 
จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 64.12 รองลงมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55 , ระดบัต ่า
กว่า ปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 น้อยสุด ระดบัสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
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0.46 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพ พบว่า โสด มากสุด จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมา สมรส จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89, หย่าร้าง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94, แยกกนัอยู่ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 
นอ้ยสุด หมา้ย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดบั ดา้นอายงุาน พบว่า 3 - 6 ปี มากสุด จ านวน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.87 รองลงมา ต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 30.79, 6 - 9 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.06 น้อยสุด มากกว่า 9 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 ตามล าดบั ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า 20,001 – 
40,000 บาท มากสุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 รองลงมา 40,001 – 60,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.01, 60,001 – 80,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52, ต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 52 คิดเป็น
ร้อยละ 12.04, 80,000 - 100,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.24 นอ้ยสุด มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ตามล าดบั ดา้นภาระค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลต่อเดือน พบว่า 20,001 – 30,000 บาท มากสุด 
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02,  
30,001 - 40,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06, ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48, 
40,000 – 50,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 นอ้ยสุด มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.55 ตามล าดบั ดา้นภาระทางครอบครัว พบว่า 1 - 3 คน มากสุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 รองลงมา 
ไม่มีภาระทางครอบครัว จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50,  4 – 6 คน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.74, 7 - 
9 คน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 นอ้ยสุด มากกว่า 9 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการลงทุนและการท าประกนัเพ่ือวยัเกษียณ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ และความเช่ือ มี
ผลการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 432 คน ดงัน้ี ในภาพรวม พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.38 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 ในรายดา้น พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมาก จ านวน 2 ดา้น โดย สูงสุด เช่ือว่า
การลงทุนสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัท่านตอนวยัเกษียณ มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา เช่ือว่าการท าประกนั
ชีวิตและสุขภาพเป็นการสร้างหลกัประกนัทางการเงินและทางสุขภาพให้กบัท่านและครอบครัวตอนวยัเกษียณ มี
ค่าเฉล่ีย 3.80 และให้ความส าคญัในระดบั ปานกลาง จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ประสบการณ์การลงทุนของคนอ่ืน มี
ค่าเฉล่ีย 3.43 ประสบการณ์การท าประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพของคนอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.24 ประสบการณ์การ
ลงทุนของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.91 และประสบการณ์การท าประกนัชีวิตและสุขภาพของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.73 
ตามล าดบั   

ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อการลงทุนและการท าประกนัเพ่ือวยัเกษียณ ไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ียอมรับได ้มีผล
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 432 คน ดงัน้ี ในภาพรวมให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 ในรายดา้น กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัปานกลางทั้งหมด จ านวน 2 ดา้น โดย 
สูงสุด ให้ความส าคญัต่อกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.22 รองลงมา ให้ความส าคญัต่อการ
ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการลงทุนและการประกันเพ่ือวยัเกษียณ ไดแ้ก่ รูปแบบการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน 
รูปแบบการประกนัชีวิตและการประกนัสุขภาพ และระยะเวลาการประกนัชีวิตและการประกนัสุขภาพ ซ่ึงมีผล
การศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 432 คน ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณ จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.39 และมีการลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นสามญั ดว้ยจ านวนเท่ากนั คือ 79 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.29 รองลงมา ลงทุนในอสังหาริมทรัพย/์ ท่ีดิน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.09 , สินคา้โภคภณัฑ์ เช่น 
ทองค า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01, เงินตราต่างประเทศ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08, ตราสารอนุพนัธ์
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ทางการเงิน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 นอ้ยสุด หุ้นกูแ้ละตัว๋แลกเงิน จ านวนเท่ากนั คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.23 ตามล าดบั ซ่ึงมีการลงทุนในระยะยาว จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 น้อยสุด ลงทุนในระยะสั้น 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.05 ตามล าดบั โดยลงทุนเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.14 รองลงมา 5 - 10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66, น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 
น้อยสุด มากกว่า 10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดท้ าประกนัชีวิต
หรือประกนัสุขภาพเพ่ือวยัเกษียณมากสุด จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 และมีการท าประกันชีวิตหรือ
ประกนัสุขภาพเพ่ือวยัเกษียณ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่ท าประกนัแบบสะสม
ทรัพย ์จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 รองลงมา แบบตลอดชีพ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 , แบบชัว่
ระยะเวลา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 น้อยสุด แบบเงินได้ประจ า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 
ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างเลือกท าประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพเพ่ือวยัเกษียณ เพ่ือให้ความคุ้มครองและ
บรรเทาความเดือนร้อนให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุปการะ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 รองลงมา เพ่ือสร้างความ
มัน่คงให้กบัชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88, เพ่ือการออม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.49 น้อยสุด เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีการท า
ประกนัเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 รองลงมา 5 – 10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.35, มากกว่า 10 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64 และน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม พบว่า จากสมมติฐานท่ี ข้อมูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อายงุาน รายไดต่้อเดือน ภาระค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล และภาระทาง
ครอบครัว กบัพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ ไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด ซ่ึงเพศไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ ในขณะท่ีอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ
งาน รายไดต่้อเดือน ภาระค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล และภาระทางครอบครัวมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนและ
การประกนัเพ่ือวยัเกษียณ จากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ประสบการณ์และความเช่ือ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการลงทุนและการประกนัเพ่ือวยัเกษียณ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด และจากสมมติฐานท่ี 3 
ปัจจัยด้านความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนและการประกันเพ่ือวยัเกษียณ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานทั้งหมด 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี จากสมมติฐานท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุน และการ
ประกนัเพ่ือวยัเกษียณ (คิดเป็น 51%) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการลงทุนและการประกันเพ่ือวยัเกษียณ (คิดเป็น 
49%) ในส่วนของอายุ คนท่ีอยู่ในช่วงเพ่ิงเร่ิมท างานและช่วงใกลเ้กษียณจะมีการลงทุนหลกัในกองทุนรวมแบบ
ระยะยาว คนท่ีอยูใ่นช่วงวยักลางคนจะมีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว คนท่ีท่ีอยูใ่นช่วงเพ่ิงเร่ิมท างาน
จะมีการท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือประโยชน์ในการออม เป็นระยะเวลา 1-5 ปี ในขณะท่ีคนท่ีอยู่ในช่วงวยั
กลางคนข้ึนไปจะท าประกันแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผูท่ี้อยู่ใน
อุปการะ เป็นระยะเวลา 5 ปี ข้ึนไป ดา้นระดบัการศึกษา คนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจะมีการ
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ลงทุนหลกัในกองทุนรวมแบบระยะยาว และท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุปการะ เป็นระยะเวลา 1-5 ปี คนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปจะมีการลงทุน
หลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว และท าประกนัแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุปการะ เป็นระยะเวลา 5-10 ปี ดา้นสถานภาพ คนท่ีสมรสแลว้จะมีการลงทุนหลกัแบบระยะยาว 
และท าประกันแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผูอ้ยู่ในอุปการะ เป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี ส่วนคนโสดจะมีการลงทุนหลกัแบบระยะยาว และท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือการออม 
เป็นระยะเวลา 1-5 ปี ดา้นอายงุาน ในทุกช่วงอายสุ่วนใหญ่มีการลงทุนหลกัในกองทุนรวมและหุ้นสามญัในปริมาณ
ท่ีใกลเ้คียงกนั แบบระยะยาว โดยคนท่ีมีอายงุานไม่เกิน 9 ปี จะท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือให้ความคุม้ครอง
และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ เป็นเวลา 1-5 ปี ส่วนคนท่ีมีอายงุานมากกว่า 9 ปี จะท าประกนั
แบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูมี้อุปการะ เป็นระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป ใน
ส่วนของรายไดต่้อเดือน คนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว คน
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาทจะท าประกนัแบบสะสมทรัพย์ เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุปการะ เป็นระยะเวลา 1-5 ปี คนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 60,001-80,000 บาท จะท าประกนั
แบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพยใ์นปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผูท่ี้อยู่ในอุปการะ เป็นระยะเวลา 5-10 ปี ด้านภาระค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล คนท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีการลงทุนหลกัในกองทุนรวมแบบระยะยาว และท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือการออม 
เป็นระยะเวลา 1-5 ปี คนท่ีมีภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะ
ยาว และท าประกนัแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ เป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี ดา้นภาระทางครอบครัว คนท่ีมีภาระทางครอบครัว 0-3 คน มีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบ
ระยะยาว โดยคนท่ีไม่มีภาระทางครอบครัวจะท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์ เพ่ือการออมเป็นระยะเวลา 1-5 ปี คนท่ี
มีภาระทางครอบครัว 1-3 คน ท าประกนัแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้
อยูใ่นอุปการะ เป็นระยะเวลา 5-10 ปี คนท่ีมีภาระทางครอบครัว 4-6 คน มีการลงทุนหลกัในกองทุนรวมแบบระยะ
ยาว และท าประกันแบบตลอดชีพ เพ่ือให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู ้มีอุปการะ เป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี จากสมมติฐานท่ี 2 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติในระดบัปาน
กลาง โดยสูงสุดเช่ือว่าการลงทุนจะสร้างความมัน่คงทางเงินตอนวยัเกษียณ ดา้นความเช่ือ คนท่ีเช่ือว่าการลงทุนจะ
สร้างความมัน่คงทางเงินตอนวยัเกษียณมีการลงทุนหลกัในกองทุนรวมแบบระยะยาว คนท่ีเช่ือว่าการท าประกนั
ชีวิตและสุขภาพสร้างหลกัประกนัทางการเงินและสุขภาพตอนวยัเกษียณ ท าประกนัแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือให้ความ
คุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ ดา้นประสบการณ์ คนท่ีคิดว่าประสบการณ์การลงทุน
มีความส าคญั จะมีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว ส่วนคนท่ีคิดว่าประสบการณ์การท าประกนัชีวิตและ
สุขภาพมีความส าคัญ จะท าประกันแบบสะสมทรัพย์ เพ่ือให้ความคุ้มครองและบรรเทางและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุปการะ และจากสมมติฐานท่ี 3 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญักบัปัจจัยด้าน
ทศันคติในระดบัปานกลาง โดยสูงสุดให้ความส าคญัต่อการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง คนท่ีคิดว่าการ
ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนมีความส าคญั จะมีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว ท าประกนัแบบ
สะสมทรัพย ์เพ่ือให้ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ และคนท่ีคิดว่าการกระจาย
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การลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงมีความส าคญั จะมีการลงทุนหลกัในหุ้นสามญัแบบระยะยาว ท าประกนัแบบสะสม
ทรัพย ์เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 

ส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากงานวิจัยช้ินน้ี ทางผู ้วิจัยมีข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1. 
ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี คือ การน าพฤติกรรมในดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือจากรูปแบบ และระยะเวลาในการลงทุนและ
ท าประกนัมาท าการวิจยั 2. ขอ้เสนอแนะเชิงบริหารจดัการ คือ การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการเงิน 
และหน่วยงานราชการ เป็นตน้ มาออกนโยบายหรือมาตรการท่ีจะน ามากระตุน้และดึงดูดให้คนเห็นความส าคญักบั
การลงทุนและการท าประกนัเพ่ือวยัเกษียณให้มากข้ึน 3. ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยั คือ งานวิจยัมีการเจาะจงกลุ่ม
ตวัอย่างเฉพาะเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท าให้การวิจยัในคร้ังน้ีไม่สามารถน าไปปรับใชก้บัพนกังานธนาคาร
พาณิชยท่ี์อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอ่ืนได ้และ 4. ขอ้เสนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ไดแ้ก่ 1. การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เป็นตน้ เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับใชห้รือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการลงทุนและการท าประกันชีวิตและสุขภาพเพ่ือวยัเกษียณ และ 2. การขยายขอบเขตการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใชก้บัพนกังานในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้เห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างประชากรในประเทศไทย 
เก่ียวกบัความรู้สึกต่อคุณภาพประสบการณ์และคุณภาพการบริการ เม่ือเขา้ชมคอนเสิร์ต ส่ิงน้ีจะช่วยให้ผูจ้ดังานได้
เห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัความคาดหวงัของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจจะเขา้ร่วมคอนเสิร์ต  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมงานคอนเสิร์ตของผูจ้ดั บริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน)  จ านวน 403 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
จากการศึกษาพบว่า คุณภาพประสบการณ์และการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ตอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการสร้างประสบการณ์ท่ีดีและมุ่งเน้นการบริการท่ีเป็น
เลิศในดา้นต่างๆ  
 
ค ำส ำคัญ: คอนเสิร์ต, คุณภำพประสบกำรณ์, คุณภำพกำรบริกำร, ควำมพึงพอใจ 
 

Abstract 
The objective of this study is to investigate factors affecting the satisfaction of the concert attendees in Thailand. 
The main concepts relate to their feelings of experience quality and service quality when they attend the concert.  
This will provide the organizers a clearer picture of the expectations of consumers interested in attending the 
concert. Statistics used to analyze data in this study include of percentage, mean, standard deviation and multiple 
regression analysis.  The sample group used in this study was 403  attended who attended the concert organized 
by BEC-Tero Entertainment Public Company Limited by using a questionnaire as a tool info data collecting.  
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The results of the study showed that quality of experience and service statistically affected satisfaction at the 0.05 
level.  Therefore, an organizer should emphasize on how to create a great experience and provide excellent service 
in every way.  
 
Keywords: Concert, Experience Quality, Service Quality, Satisfaction 
 

1. บทน า 
  

อุตสาหกรรมเพลงและการแสดงมีเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เพลงดิจิตอลมีผลกระทบอย่าง
มากต่ออุตสาหกรรมและโครงสร้างของตลาด มีการเปล่ียนแปลงจากการขายแผ่นซีดีในร้านค้าเป็นเว็บร้านเพลง
ออนไลน์ เช่น iTunes Store หรือไลบราร่ีเพลงออนไลน์อยา่ง Spotify (Leth Hougaard & Mich Tvede, 2009) สามารถ
แบ่งปันเพลงไดอ้ย่างง่ายดาย ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีสะดวกมากถา้หากผูบ้ริโภคชอบฟังเพลงหลากหลายประเภทและ
จากวงดนตรีท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในปัจจุบนั 

ถึงแมว้่าจะมีช่องทางในการเสพงานสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานเพลงมากข้ึนจากอดีตดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่
คอนเสิร์ตยงัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของศิลปินหลายคนและของผูจ้ดัคอนเสิร์ต เป็นธุรกิจท่ีสร้างความบนัเทิงให้แก่คน
ทุกกลุ่มตั้งแต่รุ่นเลก็จนถึงรุ่นใหญ่ เน่ืองจากเป็นประสบการณ์ในรูปแบบสด ไดพ้บและสมัผสักบัเพลงท่ีตนช่ืนชอบ
จากศิลปินในการแสดงสด แมว้่าตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ และภยัธรรมชาติ แต่ก็ยงัมีคนไทยจ านวนมากท่ีแสวงหาความร่ืนรมยใ์ห้กบัชีวิต แมว้่าจะตอ้ง
ผ่านความยากล าบากในขั้นตอนการซ้ือและการเข้าดูคอนเสิร์ตเพ่ือจะไดป้ระสบการณ์ท่ีตนเองพึงพอใจ และใน
ปัจจุบนัมีการน าเขา้คอนเสิร์ตของศิลปินต่างชาติอย่างต่อเน่ือง ในกรณีเช่นน้ีจะท าให้ผูจ้ดัมีตน้ทุนในการจดังานสูง 
เป็นผลให้มีราคาค่าเขา้ชมสูงไปดว้ย 

เน่ืองจากการรับชมคอนเสิร์ตก าลงัได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย การแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจ
คอนเสิร์ตในปัจจุบนันั้น  ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนเสิร์ตควรมีการศึกษาและการส ารวจความพึงพอของ
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ากลยทุธ์ท่ีวางไวห้รือก าลงัด าเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
การศึกษาถึงคุณภาพประสบการณ์และการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ต จึงมีความเหมาะสม
อยา่งยิ่งแก่การศึกษา เพ่ือให้ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ บริษทั บีอีซี-เท
โร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจจดัคอนเสิร์ตต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศจ านวนมาก และใน
ปัจจุบนัถือว่าเป็นผูจ้ดัคอนเสิร์ตอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย ขอ้คน้พบของงานศึกษาน้ีจึงสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
เพ่ือพฒันางานกระบวนการน าเสนอดา้นความบนัเทิงของศิลปินนกัร้องในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ และ
เป็นประโยชน์ต่อผูจ้ ัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงท่ีมีความคล้ายคลึงกันเพ่ือจัดการออกแบบประสบการณ์และการ
บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างประสบการณ์นั้นๆ ความตอ้งการดา้นต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั  

 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2446 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับชมคอนเสิร์ตของศิลปิน

ต่างประเทศท่ีจดัในประเทศไทย โดยผูจ้ดับริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับชมคอนเสิร์ตของศิลปิน

ต่างประเทศท่ีจดัในประเทศไทย โดยผูจ้ดับริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
1. แนวคดิเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ต 

 
คอนเสิร์ต คือการแสดงดนตรีสด  แสดงต่อคนดูในสถานท่ีท่ีไดมี้การตกลงไว้แลว้ รวมถึงเร่ืองของเวลา โดยท่ี

นกัแสดงหรือศิลปินท่ีข้ึนท าการแสดงนั้นอาจเป็นเด่ียวหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ เรียกการแสดงน้ีว่าโชว์ (Show) หรือ ก๊ิก 
(Gig)   

คอนเสิร์ตแบ่งออกไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี  1.แบ่งตามท่ีมาของรายได ้แบ่งออกเป็น 2 ปะเภทคือ  คอนเสิร์ตท่ีเก็บ
ค่าผา่นประตู และฟรีคอนเสิร์ต 2. แบ่งตามลกัษณะของสถานท่ีจดังาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  คอนเสิร์ตในร่ม 
(Indoor Concert) และคอนเสิร์ตกลางแจ้ง (Outdoor Concert)  3.แบ่งตามลกัษณะของแนวดนตรี เช่น ดนตรีเต้นร า 
ดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ (EDM) , ร็อค (Rock) , บลูส์ (Blues) , ป๊อป (Pop) เป็นตน้ 

 
2. ประสบการณ์การบริการ   

 
ปัจจุบนัวิวฒันาการของการท าการตลาดมีการเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว  Maklan and Klaus (2011) ไดก้ล่าวว่า มีการ

เปล่ียนแปลงการท าการตลาด จากการให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ พฒันาไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกับลูกค้า จนในท้ายท่ีสุดมีการให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า จนส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ซ่ึงความพึงพอใจจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของตราสินคา้ (Loyalty)  

ประสบการณ์ของลูกคา้ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรหรือตราสินคา้ ท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ได ้จนท าให้ลูกคา้ไม่สามารถเปล่ียนตราสินคา้ (Switch brands) ไปเป็นตราสินคา้อ่ืนได ้
หากไม่ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีมากพอ (Dmit,2560) ในขณะท่ี Pine and Gilmore (1998) ไดอ้ธิบายถึงประสบการณ์
ของลูกคา้ คือการท่ีลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือใชเ้วลากบัการบริการ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่าและมีความหมายกบักลุ่ม
ลูกคา้เหล่านั้น ซ่ึง De Keyser et al. (2015) ไดอ้ธิบายถึงประสบการณ์ลูกคา้ในเชิงลึกท่ีว่า ประสบการณ์ของลูกคา้นั้น 
มีทั้งในดา้นเหตุผล ลกัษณะทางกายภาพ และทางดา้นอารมณ์ ซ่ึงจะผ่านมุมมองทางดา้นประสาทสัมผสั เช่น กล่ิน 
รสชาติ เสียง สัมผสั เป็นต้น โดยมุมมองทางด้านอารมณ์จะส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้าท่ีลึกซ้ึงกว่า ในขณะท่ี 
Meyer and Schwager (2007) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดท่ีท าให้นกัการตลาดไดใ้ชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมาสร้างให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีดีผา่น การโฆษณา ผลิตภณัฑ ์หีบห่อบรรจุ (Packaging) และยงัรวมถึงบริการท่ีประทบัใจอีกดว้ย 
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3. คุณภาพประสบการณ์   
 
คุณภาพประสบการณ์ หมายถึง การรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการผ่านการใชง้านโดยตรงหรือการ

สังเกตทางอ้อม (Mathwick, Malhotra & Rigdon, 2001) ลูกค้าจะได้รับคุณค่าทางประสบการณ์จากประสบการณ์
ประเภทต่างๆ แลว้คุณภาพจากประสบการณ์จะมุ่งเน้นท่ีคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากประสบการณ์เหล่าน้ี อยา่งไรก็ตาม
การวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพทางประสบการณ์มีขีดจ ากดั (Wu & Liang, 2009; Yuan & Wu, 2008) การวดัคุณภาพทาง
ประสบการณ์ท่ีพฒันาข้ึนในการศึกษาน้ีข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะดา้นการท างานและอารมณ์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกั
ของคุณภาพประสบการณ์ตามค าแนะน าของ Yuan and Wu (2008) 

โดย Hung-Che Wu , Meng-Yu Li and Tao Li (2014) ไดแ้บ่งคุณภาพประสบการณ์เป็น 10 มิติ ดงัน้ี 1. Interaction 
Quality (IQ) 2. Physical Environment Quality (PEQ) 3.Outcome Quality (OQ) 4. Access Quality (AQ) 5. Experiential 
Quality (EQ)  

 
4. คุณภาพการบริการ 

 
คุณภาพการบริการเปล่ียนจากการเน้นความเป็นเลิศด้านผลิตภณัฑ์ มาเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์กับลูกค้า  

คุณสมบัติท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า ส าหรับองค์กรท่ีให้บริการส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการมากท่ีสุดคือ คุณภาพของการบริการ  ความพึงพอใจของผูใ้ช ้และผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

Parasuraman, Berry และ Zeithaml ได้กล่าวว่า มิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of Service Quality) มีดงัน้ี  
1. ความเช่ือถือได  ้(Reliability) 2. ความมัน่ใจได ้ (Assurance) 3. กายภาพ (Tangibles) 4. ความเอาใจใส่ (Empathy)  
5. การตอบสนอง (Responsiveness)  

 
5. ความพึงพอใจ  

 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” มีความหมายตามพจนานุกรม

ทางด้านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin, 1968) ให้ค าจ ากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถาน
ประกอบการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ  

ความพึงพอใจไดมี้การศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยมุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะ
ความจ าเจและความน่าเบ่ือ การศึกษาความพึงพอใจจะตอ้งน ามาใชไ้ดม้ากกว่าความพึงพอใจต่อการท างานของ
ตนเอง โดยสามารถน าไปใชใ้นลกัษณะการปรับปรุงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการท่ีจะประกอบดว้ยกนั 2 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายผูมี้หนา้ท่ีในการบริการหรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ี  ผูใ้ห้บริการ และฝ่ายผูรั้บบริการ โดยศึกษาความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อผูใ้ห้การบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านได้
ให้ความจ ากดัความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพึงพอใจ” 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)    ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
        

 
 
 

 
รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

สมมติฐานในงานวิจัย 
1. คุณภาพประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ต 
2. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ต 

 

3. วธีิการศึกษา  
 

การศึกษาน้ีเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากผูรั้บสารด้วยแบบสอบถามผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นหลกัโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือผูท่ี้เคยเขา้
ร่วมงานคอนเสิร์ตของผูจ้ดั บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 403 คน จากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียส่วนบุคคล (Line , 
Facebook และ Twitter) โดยเร่ิมจากกลุ่มเครือข่ายท่ีช่ืนชอบศิลปินนกัร้องซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความน่าจะเป็นในการเคย
เขา้ชมคอนเสิร์ต และให้กระจายแบบสอบถามไปยงับุคคลใกลชิ้ดท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเข้าชมคอนเสิร์ต
เช่นกนั   

 
เคร่ืองมือที่ใช้การวจิยั 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยพฒันามาจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ไดค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี ในแบบสอบถามนั้นมีค าถามครอบคลุมหัวขอ้ท่ีตอ้งการ
วิจยั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดด้งัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม การสร้างค าถามเป็นแบบค าถามนาม-บญัญติั (Nominal Scale) 
ซ่ึงเป็นค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งตอบค าตอบท่ีตรงกบัลกัษณะของผูต้อบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และพฤติกรรมการเขา้ร่วมคอนเสิร์ต 

คุณภาพประสบการณ์ 

คุณภาพบริการ 

ความพึงพอใจของผูช้มคอนเสิร์ต 
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ส่วนที่ 2 แนวค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ดา้นการรับชมคอนเสิร์ต โดยขอ้ค าถามไดด้ดัแปลงมาจากขอ้ค าถาม
ของ Wu , Li and Li (2014) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ 1.Interaction Quality (IQ) 2. Physical Environment Quality 
(PEQ) 3. Outcome Quality (OQ) 4. Access Quality (AQ) 5. Experiential Quality (EQ)  

ส่วนที่ 3 แนวค าถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการท่ีจะไดรั้บจากการชมคอนเสิร์ต โดยขอ้ค าถามไดด้ดัแปลงมาจาก 
SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) ซ่ึงแบ่ง เ ป็น 5 มิ ติ  ได้แก่  1 .ความเ ช่ือ ถือได้  
(Reliability) 2.ความมั่นใจได้ (Assurance) 3.กายภาพ (Tangibles) 4.ความเอาใจใส่ (Empathy) และ 5.การ
ตอบสนอง (Responsiveness) 

ส่วนที่ 4 แนวค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการชมคอนเสิร์ต จ านวน 6 ขอ้ โดยขอ้ค าถามไดด้ดัแปลงมาจาก 
Guillon (2015) 

โดยลกัษณะแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 , 3 และ 4 เป็นการเก็บขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) 5 
ระดบั  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis methods) 
 
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และในการทดสอบสมมติฐานจะ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

 
4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเข้าร่วมคอนเสิร์ตของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1  แสดงลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 
เพศ ชาย 43.7 

 หญิง 56.3 

อายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 2.5 
 21 - 30 ปี 22.3 
 31 - 40 ปี 58.6 

 41 - 50 ปี 14.9 

 51 - 60 ปี 1.7 
 61 ปีข้ึนไป 0 

อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 5.5 
 รับจา้ง/พนกังานบริษทั 50.6 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 20.8 
 ประกอบธุรกิจ 21.6 
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ลกัษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 
 อ่ืนๆ 1.5 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 13.2 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.2 
 ปริญญาตรี 60.8 
 สูงกว่าปริญญาตรี 37.0 

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.5 
 10,001 - 20,000 บาท 7.7 
 20,001 - 30,000 บาท 22.6 
 30,001 - 40,000 บาท 26.1 
 40,001 - 50,000 บาท 13.9 
 50,001 - 60,000 บาท 14.4 
 60,001 บาทข้ึนไป 11.9 

 
จากผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.3  และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 43.7 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 58.6 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 50.6 รายไดต่้อ
เดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนท่ี 30,001 – 40,000 คิดเป็นร้อยละ 26.1  

 
ความคดิเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการรับชมคอนเสิร์ต 
 
ตารางที่ 2  แสดงปัจจยัคุณภาพประสบการณ์ดา้นการรับชมคอนเสิร์ต 

คุณภาพประสบการณ์ดา้นการรับชมคอนเสิร์ต จ านวนขอ้ ค่าเฉล่ีย 

1. Interaction Quality (IQ) 2 4.33 
2. Physical Environment Quality (PEQ) 2 4.44 
3.Outcome Quality (OQ) 2 4.38 
4. Access Quality (AQ) 2 4.32 
5. Experiential Quality (EQ) 3 4.45 

 
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อประสบการณ์ดา้นการรับชมคอนเสิร์ตอยูใ่นระดบัดีมาก  ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีสูง

ท่ีสุดคือ มิติดา้น  Experiential Quality (EQ) รองลงมาคือ มิติดา้น  Physical Environment Quality (PEQ) มิติดา้น 
Outcome Quality (OQ) Interaction Quality (IQ) และมิติดา้น Access Quality (AQ) ตามล าดบั 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2451 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการที่จะได้รับจากการชมคอนเสิร์ต 
 
ตารางที่ 3  แสดงปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นการรับชมคอนเสิร์ต 

คุณภาพประสบการณ์ดา้นการรับชมคอนเสิร์ต จ านวนขอ้ ค่าเฉล่ีย 

1.ความเช่ือถือได ้(Reliability) 2 4.53 

2.ความมัน่ใจได ้(Assurance) 10 4.48 
3.กายภาพ (Tangibles) 4 4.34 
4.ความเอาใจใส่ (Empathy) 3 4.34 
5.การตอบสนอง (Responsiveness) 3 4.27 

 
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อคุณภาพบริการท่ีจะได้รับจากการชมคอนเสิร์ตอยู่ในระดบัดีมาก  ซ่ึง

ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ มิติดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability)รองลงมาคือ มิติดา้นความมัน่ใจได ้(Assurance) มิติดา้น
กายภาพ (Tangibles) มิติดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) และการตอบสนอง (Responsiveness) ตามล าดบั  

 
ความพึงพอใจต่อการชมคอนเสิร์ต 

 
ความพึงพอใจต่อการชมคอนเสิร์ตของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัดีมาก  ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ รู้สึกดี

มากกับงานคอนเสิร์ต รองลงมาคือ พึงพอใจกับการตดัสินใจไปงานคอนเสิร์ตในคร้ังน้ี พูดในแง่ดีเก่ียวกับ
คอนเสิร์ตน้ีให้ผูอ่ื้นไดรั้บฟัง แนะน าคอนเสิร์ตน้ีให้กบัเพ่ือนและคนรู้จกัของฉัน และอยากไปคอนเสิร์ตของผูจ้ดั
รายน้ีอีกคร้ังในภายภาคหนา้ตามล าดบั 

 
คุณภาพประสบการณ์และการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ต 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทั้งคุณภาพประสบการณ์และการบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการรับชม

คอนเสิร์ตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ี F= 161.93 และ P=0.000 โดยท่ีคุณภาพประสบการณ์และการ
บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ตท่ีค่า R เท่ากบั 0.669 และสามารถอธิบายความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพประสบการณ์และการบริการได้ท่ีค่า R2 = 0.448 เท่ากับร้อยละ 44.8 โดยมีค่าความคาดเคล่ือน
มาตรฐานเท่ากบั 0.276 สามารถกล่าวไดว้่าผลการศึกษา สามารถยอมรับสมมติฐานทั้ง 2 สมมติฐานได ้ 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง คุณภาพประสบการณ์ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผูเ้ขา้คอนเสิร์ต

ของศิลปินต่างประเทศท่ีจดัในประเทศไทย ท่ีจดัโดยบริษทั BEC - Tero Entertainment ส่ิงน้ีจะช่วยให้ผูจ้ดังานได้
เห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัความคาดหวงัของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจจะเขา้ร่วมคอนเสิร์ต 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมงานคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศ โดยผูจ้ดับริษทั บีอีซี- 
เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 403 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษา ประกอบดว้ย
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเข้าร่วมคอนเสิร์ต คุณภาพประสบการณ์การชมคอนเสิร์ต 
คุณภาพบริการของคอนเสิร์ต และความพึงพอใจต่อการชมคอนเสิร์ต ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพ
ประสบการณ์และการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจการรับชมคอนเสิร์ตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี
คุณภาพประสบการณ์และการบริการสามารถอธิบายความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพประสบการณ์และการบริการได้
เท่ากบัร้อยละ 44.8 ตามแนวคิดของ Clemes, Gan & Kao's, (2007) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดงานคอนเสิร์ต   

 
1. จากผลการศึกษาท าให้เห็นว่าผูจ้ดังานคอนเสิร์ตควรให้ความส าคญักบัคุณภาพประสบการณ์และการบริการ 

เพราะมีอิทธิพล หรือสามารถท านายความพึงพอใจของผูรั้บชมคอนเสิร์ต โดยคุณภาพการบริการเป็นตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด ดงันั้นผูจ้ดังานคอนเสิร์ตควรพฒันาหรือปรับปรุงดา้นคุณภาพการบริการมากกว่าส่วนอ่ืน  

ดา้นคุณภาพการบริการ เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากขอ้ท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ขอ้คอนเสิร์ตเร่ิมตรงต่อเวลา ขอ้ฉันมัน่ใจว่าจะไดรั้บความประทบัใจจากการแสดง และ
ขอ้การออกแบบเวที ฉากและกราฟฟิคมีความสวยงาม  จากอิทธิพลมากท่ีสุดทั้ง 3 ขอ้ควรให้ความส าคญัและมุ่งเน้น
การพฒันาให้ดีข้ึนและรักษามาตรฐานไว ้ เพราะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ซ่ึงในภาพรวมควรส่งเสริมด้านความ
เช่ือถือได้ (Reliability) ด้านความมัน่ใจได้ (Assurance) และด้านกายภาพ (Tangibles) ส่วนข้อท่ีได้คะแนนความ
คิดเห็นน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อเก้าอ้ีนั่งชมคอนเสิร์ตมีความสบาย ข้อสถานท่ีจัดคอนเสิร์ตเดินทางสะดวก และข้อ
พนกังานคอนเสิร์ตมีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ จากอิทธิพลทั้ง 3 ขอ้น้ี 
ถา้ไม่ให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการพฒันาจะส่งผลต่อความพึงพอใจให้ลดลงไดซ่ึ้งในภาพรวมควรส่งเสริมด้าน
กายภาพ (Tangibles) และการตอบสนอง (Responsiveness) 

ดา้นคุณภาพประสบการณ์  เม่ือดูจากขอ้ค าถามท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากขอ้ท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด ของทั้ ง 5 มิติ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ซ่ึงในภาพรวมควรส่งเสริมมิติด้าน คือ มิติด้าน 
Experiential Quality (EQ) รองลงมาคือ มิติด้าน Physical Environment Quality (PEQ)  มิติด้าน Outcome Quality 
(OQ) มุง้เนน้ให้ผูช้มไดมี้ความรู้สึกร่วมกบัการแสดง เพ่ือรักษาคุณภาพประสบการณ์ให้ผูเ้ขา้รับชม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพประสบการณ์และการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชม

คอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศท่ีจัดในประเทศไทย โดยผูจ้ ัดบริษทั BEC - Tero Entertainment เท่านั้น ผูท่ี้จะ
ท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาผูจ้ดังานคอนเสิร์ตบริษทัอ่ืนนอกเหนือจากบริษทั BEC - Tero Entertainment   
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2. ควรศึกษาถึงคุณภาพประสบการณ์และการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมคอนเสิร์ตแบบต่าง ๆ 
เช่น ของศิลปินในประเทศ ของศิลปินดนตรีแนวอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผลของคุณภาพประสบการณ์และการ
บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีนอกเหนือจากคุณภาพประสบการณ์และการบริการ เช่น ปัจจยัดา้นภูมิทศัน์บริการ ท่ีจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมคอนเสิร์ต รวมทั้งอาจจะมีการศึกษาต่อไปถึงอิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ความภกัดีดว้ย 
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การศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวติ
ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่ 

กรุงเทพมหานคร 
The effects of perceived brand equity, marketing mix, and lifestyle on 

consumer purchasing decision of bubble milk tea in Bangkok 
 

ศุภกิตต์ิ กิตติเพิ่มทรัพย์1 และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ2 
Supakit Kittipermsap and Laddawan Lekmat  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาดและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร อายตุั้งแต่ 15  ปีข้ึนไป ท่ี
เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก จ านวน 385 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ และ
วิเคราะห์ ขอ้มูลทางสถิติดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาอิทธิพลของตวัแปรตน้และตวัแปร
ตามดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้ถึง
คุณภาพ และส่วนประสมการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นมี
อิทธิพลกบั การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้คุณค่ำตรำสินค้ำ, ส่วนประสมกำรตลำด, รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต, กำรตัดสินใจซื้อ, เคร่ืองด่ืม
ประเภทชำนมไข่มกุ 
 

Abstract 
This research aims to study the relationships between ‘Perceived Brand Equity, ‘Marketing Mix’, and ‘Lifestyle’ 
that impact on ‘Consumer Purchasing Decision’  of bubble milk in Bangkok.  The  sample group of respondents 
are selected from 385 people who are 15 years old and used to buy bubble milk tea in Bangkok. Questionnaires 
were used to collect data and the statistical data analysis involves percentage, mean, standard deviation and 
multiple linear regression for examining the relationship between independent and dependent variables.  The 
findings indicate that perceived brand equity in terms of quality perceptions and marketing mix in terms of product, 
distribution, and promotion are related to consumer purchasing decision of bubble milk tea at statistically 
significant 0.05 level.  
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: supakit.pe@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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Keywords: Brand Equity, Marketing mix, Lifestyle, Purchasing Decision, Bubble milk tea 
 

1. บทน า 
 

 
เคร่ืองด่ืมประเภท ชานมไข่มุก (Bubble Tea) มีตน้ก าเนิดมาจาก ไตห้วนั ในปี  พ.ศ. 2531 ซ่ึงก่อนหน้านั้นชาว

ไตห้วนั ส่วนใหญ่ยงันิยมด่ืมชาร้อน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมการด่ืมแบบดั้งเดิม มากกว่าการด่ืมชาเยน็ซ่ึงถูกประยุกต์
ข้ึนมาใหม่ ไดมี้การคิดคน้ ไข่มุก เพ่ือน ามาประกอบกบัเคร่ืองด่ืม โดยท ามาจากแป้งมนัส าปะหลงั กลายเป็นสูตร
ส าเร็จท่ีเรียกว่า “ชานมไข่มุก” ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมกนัไปทัว่ไตห้วนัภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ก่อนจะเร่ิม
น าเขา้มาจ าหน่ายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2553 

ตลาดชานมไข่มุกทัว่โลกในปัจจุบนันั้นมีมูลค่าสูงถึง 1,954 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (65,000 ลา้นบาทไทย) ส าหรับ
ในประเทศไทย ธุรกิจชานมไข่มุกนั้นไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย สาเหตุมาจากผูบ้ริโภคตอ้งการเคร่ืองด่ืม
ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจาก กาแฟ อีกทั้งประเทศไทยยงัมีการบริโภคชานมไข่มุกมากท่ีสุดในอาเซียน เฉล่ียอยูท่ี่ 
6 แก้วต่อเดือน นบัว่าเป็นจ านวนท่ีสูง เม่ือเทียบกบั มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ท่ีจ านวนการ
บริโภคเฉล่ียต่อคนอยูท่ี่ 3 แกว้ต่อเดือนเท่านั้น สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก แกร็บฟู้ด (Grab Food)   (2561)  ไดร้ะบุว่า
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มียอดสั่งซ้ือรวมกนัเติบโตเพ่ิมข้ึน 3,000% จากแบรนด์ชานมไข่มุกกว่า 1,500 แบ
รนด์ ท่ีมีหน้าร้านจ าหน่ายรวมกว่า 4,000 สาขา ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหันมาสั่งอาหารผา่น
ทางแอพพลิเคชัน่ (Application) มากข้ึน อีกทั้ง ผูป้ระกอบการในธุรกิจ เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ในประเทศ
ไทย มีผลประกอบการรวมในธุรกิจสูงถึง  673.17 ล้านบาท ด้วยเหตุน้ีเองท าให้ในปัจจุบนั พบเห็นแบรนด์
เคร่ืองด่ืม ประเภทชานมไข่มุก เกิดใหม่อย่างต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีสูงข้ึน ดงันั้น 
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิต จึงเป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนัสูงเช่นน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาปรับใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชานม
ไข่มุก ต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

คุณค่าตราสินค้า 
 
Aaker (1991, อา้งอิงใน รัตนา ก่ีเอ่ียน, 2552) ไดใ้ห้ความหมาย คุณค่าตราสินคา้ คือสินทรัพยแ์ละความเช่ือมัน่

ของตราสินคา้โดยรวมท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างตราสินคา้ ช่ือ สัญลกัษณ์ท่ีเพ่ิมหรือลดจากคุณค่าของสินคา้หรือ
บริการไปสู่บริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั อีกทั้ง Aaker ยงัไดแ้บ่งองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ ออกมาเป็น 5 
องค์ประกอบได้แก่ 1. การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) 2. การรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality) 3. 
ความสัมพนัธ์กับตราสินค้า (Brand Association) 4. ความภคัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และ 5. สินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า คุณค่าตราสินคา้ คือ คุณค่า
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัเป็นผูส้ร้างข้ึนมา เพ่ือส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภคผา่นตราสินคา้ และเกิดความหมายเชิงบวกในมุมมอง
ของผูบ้ริโภค ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในสินคา้หรือบริการของตราสินคา้นั้น ๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาตวัแปรทั้งหมด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1. การรู้จกัตราสินคา้ 2. การรับรู้ถึง

https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/bubble-tea-market.html
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คุณภาพ 3.  ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 4. ความภคัดีต่อตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชา
นมไข่มุกหรือไม่อยา่งไร 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 
น ้าทิพย ์เนียนหอม (2560) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมการตลาดเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ี

กระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยองคป์ระกอบแต่ละตวันั้นลว้นมีความส าคญัทั้งส้ิน ข้ึนอยูก่บัองคก์รแต่
ละองค์กรว่าจะวางกลยุทธ์โดยให้น ้ าหนักไปท่ีองค์ประกอบได้องค์ประกอบหน่ึงของส่วนประสอบการตลาด
อยา่งไร ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาตวัแปรทั้งหมด 4 ตวัแปรไดแ้ก่ 
1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3. การจดัจ าหน่าย และ4. การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
ชานมไข่มุกหรือไม่อยา่งไร 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า “การด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละยุคไม่ได้

เป็นไปอย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มยึดถือปฏิบติัโดย
พฤติกรรมของแต่ละคนท่ีอยูใ่นกลุ่มจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือกลุ่มสงักดัชั้นทางสังคมและวฒันธรรมของ
กลุ่มชั้นทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีไดมี้การพฒันาแบบแผนการด ารงชีวิตหรือใชชี้วิตตลาดจนถึง
แบบแผนการบริโภคข้ึนมาใชใ้นสงัคมแบบหรือแผนดงักล่าว เราเรียกว่า “แบบของการใชชี้วิต” ทั้งน้ี ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2552) ยงัได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า หมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดย
แสดงออกในรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั
เหล่าน้ี หล่อหลอมให้คนมีวิถีการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาตวัแปรทั้งหมด 3 ตวั
แปรไดแ้ก่ 1. รูปแบบของกิจกรรม 2. ความสนใจ และ3. ความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
ชานมไข่มุกหรือไม่อยา่งไร 

 
การตัดสินใจซ้ือ 

 
Kotler (2012, อ้างอิงใน สุภาพร กองแก้ว , 2562) ได้ระบุว่าแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือคือ

กระบวนการในการเลือกทางเลือก ทางใดทางหน่ึงเพ่ือให้ไดซ่ึ้งส่ิงท่ีตอ้งการ โดยตดัสินใจซ้ือมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ โดยการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการใดบริการหน่ึงลว้นใช ้เหตุผลหลาย ๆ อยา่งในการตดัสินใจ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การรับรู้ตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จึงก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจยั และสมมุติฐาน แสดงดงั
ภาพท่ี 1  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั   
 

3. วธีิการศึกษา 
 

 
ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลในรูปแบบของการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามทั้งหมดเป็นค าถาม

ในรูปแบบปลายปิด (Close-ended question) และให้ผูต้อบค าถามกรอกค าถามดว้ยตวัเอง (Self-Administration)  
โดยการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Online Questionnaire) ดว้ยระบบกู้เก้ิลฟอร์ม (Google Form) ใช้
ค าถามคดักรองก่อนท าแบบสอบถามเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

โดยการวิจยัใชสู้ตรค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ W.G. Cochran ท  าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาทั้ง 385 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูบ้ริโภค อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
จากการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 281 คน คิดเป็น 

73.0% อายุระหว่าง 15-26 ปี 205 คน คิดเป็น 53.2% การศึกษาระดบัปริญญาตรี 250 คนคิดเป็น 64.9% รายได้ 
15,000-30,000 บาท 193 คน คิดเป็น 50.1% อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 164 คน คิดเป็น 42.6%  

จากผลการวิจยัหลงัจากวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตวัแปรรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้ถึง
คุณภาพ และตวัแปรดา้นส่วนประสมการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาดนั้นมีความสมัพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในส่วนของ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้น การรู้จกัตราสินคา้ และดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  ส่วน
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ตวัแปร B Std.Error Beta T P-Value
Constant 0.511 0.184 2.784 0.006

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (H1a) 0.045 0.045 0.058 0.992 0.322

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ (H1b) 0.129 0.046 0.134 2.787* 0.006

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ (H1c) 0.033 0.063 0.044 0.529 0.597

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภคัดีต่อตราสินคา้ (H1d) 0.057 0.052 0.075 1.09 0.277

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(H2a) 0.139 0.057 0.11 2.458* 0.014

ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา (H2b) 0.087 0.051 0.089 1.697 0.09

ส่วนประสมการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย (H2c) 0.157 0.052 0.17 3.03* 0.003

ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (H2d) 0.12 0.053 0.114 2.281* 0.023

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (H3a) 0.016 0.046 0.017 0.342 0.732

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ (H3b) 0.041 0.051 0.065 0.805 0.421

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น (H3c) 0.08 0.056 0.111 1.436 0.152

*ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05

ประสมการตลาดในดา้นราคา รูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็นไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ซ่ึงแสดงไวย้งัตารางท่ี 1   

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานที่ H1a จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สิตานนัท ์วงสกุลไพศาล (2560) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด คุณค่า
ตราสินค้า และการรับรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราชอบชาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมตราชอบชาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากชานมไข่มุกตราชอบชามีการเป็นท่ีรู้จกัเน่ืองจากมีการ
ส่งเสริมการตลาดในวงกวา้งส่งผลกลุ่มเป้าหมายเกิดจากรู้จกัตราสินคา้ 

สมมติฐานที่ H1b จากการวิจยัสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลในเชิงบวก สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เน่ืองจากในปัจจุบนันั้น
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกนั้นสามารถเลือกบริโภคไดห้ลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของรสชาติ และ
วตัถุดิบท่ีสามารถเลือกสรรไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูข้ายสินค้าประเภทน้ีลว้นให้ความแปลกใหม่
รวมถึงรสชาติและวตัถุดิบใหม่มาใช ้ เพ่ือสร้างความแตกต่างสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ Aker (1991) การรับรู้ถึง
คุณภาพจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไดรู้้ถึงความแตกต่างของสินคา้และบริการ 

สมมติฐานที่ H1c จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า ด้านความสัมพนัธ์กับตราสินค้า กับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงขดัแยง้กบักบังานวิจยัของ สุนิสา ลิขิตวฒันวลี (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
อาจเน่ืองมาจากแบรนด์ สตาร์บคัส์ นั้นเป็นแบรนด์ท่ีให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นพิเศษท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2459 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ผูกพนัธ์ในตราสินค้า ซ่ึงต่างจากเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกยงัไม่มีการสร้างความโดดเด่นในการบริการ
เท่าท่ีควร 

สมมติฐานที่ H1d  จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ ดา้นความภคัดีต่อตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของของ สุนิสา ลิขิตวฒันวลี (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาจ
เน่ืองมาจาก สตาร์บคัคน์ั้นเน้นการดูแลลูกคา้ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงจึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกพิเศษและเกิด
ความภคัดีในตราสินคา้นั้นเอง 

สมมติฐานที่ H2a  จากการวิจยัสรุปไดว้่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลในเชิงบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิตานนัท์ 
วงสกุลไพศาล (2560) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการรับรู้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราชอบชาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมตฐิานที่ H2b จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยส่วนประสมการตลาด 
ดา้นราคา กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงขดัแยง้กบั
งานวิจยัของสิตานนัท์ วงสกุลไพศาล (2560) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และการ
รับรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราชอบชาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยั
โดยรวมดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจยัดา้นราคานั้นเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั 

สมมติฐานที่ H2c จากการวิจัยสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย กับการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลในเชิงบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สิตานนัท ์วงสกุลไพศาล (2560) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และการรับรู้ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราชอบชาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในดา้นปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายนั้นเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเน่ืองจากตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั 

สมมตฐิานที่ H2d จากการวิจยัสรุปไดว้่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลในเชิงบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จารุ
ตรงคกุล (2555) ท่ีกล่าวไวว้่า องคป์ระกอบดา้นการตลาดนั้นไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการขาย รวมถึง
โปรโมชัน่นั้นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ  

สมมตฐิานที่ H3a จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นกิจรรมกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) ท่ีกล่าวไวว้่ามนุษย์นั้นไม่มีหลกัเกณฑ์การด าเนินชีวิตท่ีแน่นอน ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจะ
หมายถึงในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวนัอกัดว้ย 

สมมตฐิานที่ H3b จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความสนใจกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้ง
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กบัค ากล่าวของ ดารา ทีปะปาล (2546) ท่ีว่าความสนใจของผูบ้ริโภคนั้นหมายถึงความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์
ต่าง ๆ โดยมีระดบัความต่ืนเตน้เม่ือมีความรู้สึกพิเศษกบัส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงในกรณีน้ีเองเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกนั้น
ยงัขาดความพิเศษเฉพาะตวัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้ความสนใจ 

สมมตฐิานที่ H3c จากการวิจยัสรุปไดว้่า ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความคิดเห็นกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก มีอิทธิพลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ 
เคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกในปัจจุบนันั้นยงัมีแรงดึงดูดไม่มากพอ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการน าเสนอ หรือในส่วน
ของเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ และแสดงความคิดเห็นไปในวงกวา้ง ท าให้ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกน้อยลง ซ่ึงแตกต่างกบัเคร่ืองด่ืมจ าพวกเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นชาหรือ
กาแฟท่ีน าเสนอสินคา้ออกมาให้รูปแบบท่ีแปลกและมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ในดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ และส่วน
ประสมการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ดั้งนั้นหากเพ่ิมอตัราการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ 
และเพ่ิมหรือพฒันาในของส่วนประสมการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการ
ขาย ก็จะสามารถเพ่ิมอตัราการติดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกให้มากข้ึนไดเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นไปท่ีตวัแปรท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการในธุรกิจเคร่ืองด่ืม
ประเภทชานมไข่มุกหรือผูท่ี้สนใจควรให้ความส าคญั 

สรุปไดว้่า ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตวัแปรในคร้ังน้ี ไดถู้กน ามาอภิปรายร่วมกบังานวิจยัก่อนหน้า รวมถึง
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคญัเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสม
การตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขต
พ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร อยา่งไร ซ่ึงทางผูท้  าวิจยัไดน้ าประเดน็ท่ีส าคญัมาท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมาใชเ้พ่ือประกอบการ
สร้างขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการรวมไปถึงนกัการตลาด เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เพ่ิมอตัราการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการน าแนวคิดทางการตลาดท่ีมีอยูเ่ดิมมาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดย

ทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทาง
การตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในงานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าทฤษฎีเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาดและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตมาเป็นทฤษฎีหลกั ส าหรับอธิบายถึงอิทธิพลระหว่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา ซ่ึง
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ผูวิ้จยัเห็นว่าควรเพ่ิมแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูท้รงอิทธิพลทางความคิดและเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึนแยก
ไปตามแต่ละจงัหวดั เพ่ือทราบว่าผูบ้ริโภคในแต่พ้ืนท่ีนั้นมีความตอ้งการไปในทิศทางใด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร การได้ศึกษา
ผูบ้ริโภคในตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุกท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใชใ้นการออกแบบหรือพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้

โดยส่ิงท่ีน่าสนใจในวิจยัน้ี คือ ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ในดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ ละ
ส่วนประสมการตลาดในดา้นของ ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย นั้นมีอิทธิพลอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ซ่ึงแตกต่างจากการับรู้คุณค่าตราสินคา้ในด้าน 
ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ และดา้นความภคัดีต่อตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาดใน
ดา้นของราคา และรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น นั้นมีอิทธิพลอย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก ท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ความหลากหลายของผลิตภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นในส่วนของรสชาติและรูปแบบการน าเสนอ รวมไปถึงช่องทางในการ
จดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเพ่ือความสะดวกสบายในการบริโภค รวมไปถึงการส่งเสริมเสริมการขายใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ 1 แถม 1 เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ มากกว่าการค านึงถึงเพียงแค่ภาพลกัษณ์ของ
แบรนด ์

ดั้งนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดจึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญัและใส่ใจกับการน าเสนอให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึง
คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมไปถึงการ
พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขา หรือการเพ่ิมช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถ
เลือกซ้ือสินค้าได้สะดวกมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในส่วนของส่วนประสมการตลาดยงัมีความส าคญั ฉะนั้นควรมีการ
พฒันากลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปในแต่ละบริบทของสงัคมอีกดว้ย กระ
นั้นเองในส่วนของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้น ด้านการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และ
ดา้นความภคัดีต่อตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาดในดา้นของราคา และรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ และดา้นความคิดเห็นท่ีไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก เน่ืองจากถึงแม้
จะเป็นตวัแปรท่ีผูบ้ริโภคไม่ให้ความส าคญั แต่ก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องพฒันาควบคู่กนัไปดว้ย เน่ืองจากความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาการท่ีมีกลยทุธ์ท่ีสามารถรองรับกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปลว้นเป็นส่ิงส าคญัทั้งส้ิน 
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คุณภาพการให้บริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพงึพอใจ 
ของผู้ทีใ่ช้บริการด้านสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

Service quality and Marketing mix affecting customer satisfaction of the loans service 
with Government housing bank in Bangkok and Metropolitan region 

 

ศุภิสรา ตาวงษ์1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Supisara Tawong and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 คนโดยใชเ้คร่ืองมือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ One-Way ANOVA และการถดถอย
เชิงพหุคูณ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส/สมรสไม่จดทะเบียน จบระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัความคิดเห็นดา้นคุณภาพการให้บริการและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ มี
ทั้งหมด 4 ดา้น เรียงตามล าดบัมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจมีทั้งหมด 4 ดา้น เรียงตามล าดบัมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรให้บริกำร, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, ควำมพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research aims to study The Affect on Government Housing Bank Loaner’s Satisfaction based on two mains 
factors which are Service Quality and Marketing Mix (7Ps).  The sample group was the people  who have been 
using Government Housing Bank loan service in grater Bangkok area. The data was collected by questionnaire 
from sample size of 400 people. In this research will be use both descriptive and inferential statistics.  The 
descriptive tools will be frequency, percentage, mean and standard deviation. Yet, One-Way ANOVA and multiple 
regression will also be drawn in this research. The study found that female with the age between 31-40 years-old 
who work in private company and salary is approximately 20,001 – 30,000 Thai Baht is the majority of the sample 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: supisara.t@ghb.co.th 
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group. Their marital status is married without marriage certificate. Also, the research found most of the sample 
group have bachelor’s degree as their highest degree.  The result shown that the sample  group highly satisfied in 
both factors; Service Quality and Marketing Mix (7Ps). The Service Quality factors consisted of 4 aspects, ranked 
in Empathy, Responsiveness, Assurance, and the Tangibility of the service.  Marketing Mix (7Ps) also consist of 
4 points, also ranked descending order which are Process, People, Product and Physical Evidence. 
 
Keywords: Service quality, Marketing Mix, Satisfaction 
 

1. บทน า 

 
ในปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดมี้การปรับเปล่ียนตวัประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ

ผลประเมินใหม่ หรือ SE-AM (State Enterprise Assessment Model) ซ่ึงหน่ึงในเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานตาม
ระบบ SE-AM คือ การมุ่งเน้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและลูกคา้ ดา้นการบริหารจดัการลูกคา้ ในเร่ืองของการรับฟัง
ลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ(ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2562) ดงันั้นธนาคารจึงตอ้งให้ความส าคญัเร่ืองของการให้บริการ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานตามระบบผลประเมินใหม่ SE-
AM และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานคุณภาพบริการและผลิตภณัฑข์องธนาคาร ให้เป็นอนัดบัหน่ึงในเร่ืองการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และสามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้ อีกทั้งในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดมี้การร้องเรียนเขา้ไปท่ีศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์และช่องทางการร้องเรียนเป็นจ านวนมาก
เก่ียวกบัการให้บริการของสาขาทัว่ประเทศ ตามสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนยอ้นหลงั 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2562 - ปี 2563 
พบว่าเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนท่ีทางศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนไดรั้บขอ้มูลมากท่ีสุดเป็น 2 อนัดบัแรก คือ 1.สินเช่ือไม่ได้
รับอนุมติัภายในเวลาท่ีก าหนด มีการอนุมติัล่าชา้, ตามเร่ืองสินเช่ือท่ีสาขาไดรั้บเร่ืองยื่นกู้ 2.การบริการ ไม่ไดรั้บ
การบริการท่ีดีจากเจ้าหน้าท่ีไม่มี Service mind, ไดรั้บการบริการท่ีล่าชา้ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2562-2563) 
หากธนาคารสามารถพฒันาและปรับเปล่ียนคุณภาพการบริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้และท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ ก็จะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่ ให้กลบัมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษา เร่ืองคุณภาพการให้บริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล      

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงประโยชน์ของ
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ เพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
และ ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าประยกุต์ใชแ้ละน ามาพฒันาเพ่ือให้กระบวนการ
ท างานของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณภาพต่อการให้บริการและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค าจ ากัดความ ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรท่ีนิยมน ามาใช้ในการ

ก าหนดส่วนแบ่งการตลาดและสามารถก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย ตวัแปรส าคญัท่ีกล่าวมานั้นประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ขนาดครอบครัว อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อีกทั้งลกัษณะดา้นสังคมวฒันธรรม
และดา้นจิตวิทยา ยงัช่วยอธิบายไดว้่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไร กลุ่มท่ีมีลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีไม่เหมือนกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยใชต้วัแปรในการวิเคราะห์ 

แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เช่ือว่าคุณภาพการบริการข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัและการรับรู้ของ

ผูรั้บบริการ ซ่ึงความคาดหวงันั้นมาจากการเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และประสบการณ์ใน
การรับบริการในอดีต ถ้าการบริการท่ีได้รับเหนือความคาดหมายหรือเท่ากับความคาดหวงัถือว่าบริการนั้นมี
คุณภาพ Parasuraman ไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับวดัระดบัคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ประกอบดว้ย
คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ดงัน้ี ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  ความน่าเช่ือถือและความ
ไวว้างใจ (Reliability)  การตอบสนองลูกคา้(Responsiveness)  การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance)  และ การ
ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) 

แนวคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
Kotler (1997) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการไว้ว่า แนวคิดส าหรับธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการนั้นจะแตกต่างจากธุรกิจท่ีเป็นสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นท่ีตอ้งใชส่้วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้งหมด 7 อย่างดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ ดา้นกระบวนการ (Process) 

แนวคดิเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
Millet, J.D. (1954) กล่าวว่า ความสามารถในการท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้นพึงพอใจต่อการบริการหรือไม่ อาจ

พิจารณาไดจ้ากหลกัการ 5 ประการดงัน้ี การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) การให้บริการท่ีตรงเวลา 
(Timely Service) การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) 
และ การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคดิพื้นฐาน 
หทยัรัตน์ บรรลือ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา

สวนจิตรลดา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา จ านวน 
290 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านการตอบสนองความต้องการ 
รองลงมาคือดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ 
และดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการตามล าดบั 
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วีรวฒัน์ ฉัตรรุ่งนพคุณ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน
ของผูใ้ห้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารออมสินของ ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัดา้นบุคลากร 2. ปัจจบัดา้นช่องการการจดัจ าหน่าย 3.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีเคยใชบ้ริการ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 405 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยจดักลุ่มปัจจยัใหม่ได ้6 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1.ปัจจยัดา้นบุคคล 2.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3. ปัจจยัดา้นราคา  

ยุทธศกัด์ิ สีบุญเรือง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคาร
กรุงเทพของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ
ประชากรท่ีประกอบธุรกิจ อยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 405 ตวัอยา่ง โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทพของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีทั้งหมด 6 ปัจจยั จากมากไปหาน้อย คือ 1.ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 2.ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 3.ปัจจยัดา้นบุคลากรและการจดัเก็บเอกสาร 4.ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางการภาพ 5.ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์6.ปัจจยัดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีจ านวนประมาณ 5 แสนราย กลุ่มตวัอย่างประชากรเป็น
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นผูท่ี้เคยมีประสบการณ์
การใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์และยงัคงใชบ้ริการกบัธนาคารอยู่จนถึงปัจจุบนั ผูวิ้จยัไดท้ าการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก 

ประชากรศาสตร ์

1. เพศ 2. อาย ุ 3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา     5. รายไดต้่อเดือน 

คณุภาพการบริการ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles)  

2. ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ (Reliability) 

3. ดา้นการตอบสนองลกูคา้ (Responsiveness) 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อลกูคา้ (Assurance) 

5. ดา้นการดแูลเอาใจใส่ลกูคา้ (Empathy) 

(Parasuraman, Zeithaml and Berry 1985) 

ส่วนประสมการตลาด 7Ps  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)        2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด้านบุคคล (People)                    6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. ด้านกระบวนการ (Process)          (Kotler 1997) 
 

 

 

ความพึงพอใจในการใช้

บริการดา้นสินเช่ือ ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

Millet (1954) 
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(Convenience Sampling) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์และแบบปกติ โดยมีการปรับปรุง
พฒันาแบบสอบถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูวิ้จยัใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามครบถ้วนแลว้ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ตวัแปรด้าน
คุณภาพการให้บริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจใช ้ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ One-Way ANOVA และการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) อีกทั้ง
ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
40 คน น ามาวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า
ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมัน่เพียง
พอท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59 มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 สถานภาพสมรส / สมรสไม่จดทะเบียน 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 จบระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 โดยเม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.37 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดบัมาก และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.94 อยู่
ในระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก โดย
เม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดบัมาก ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.08 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ีย 3.79 อยูร่ะดบัมาก และนอ้ยท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 3.78 อยูใ่นระดบัมาก 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 
 

สมมุติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีระดบัความพึง
พอใจในการให้บริการของธนาคารท่ีแตกต่างกนั 

ผลวิจยัสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และอาชีพ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นเพียงขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้บริการเท่านั้น 
ไม่ไดส่้งผลต่อการใชบ้ริการของธนาคาร ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะมีลกัษณะประชากรศาสตร์อย่างไร ก็มีสิทธิเท่าเทียมใน
การใชบ้ริการ และธนาคารพร้อมท่ีจะบริการกบัลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
ยุทธศกัด์ิ สีบุญเรือง (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคาร
กรุงเทพของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า เพศ อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั วีรวฒัน์ ฉัตรรุ่งนพคุณ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคารออมสินของผูใ้ห้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดบัการศึกษา
สูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 
ตารางที่ 1 แสดงสมการถดถอยของปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) .431 .124  3.468 .001 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ .167 .035 .190 4.770 .000 
ความน่าเช่ือถือ/ความไวว้างใจ .042 .049 .045 .861 .390 
การตอบสนองลูกคา้ .228 .047 .247 4.886 .000 
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ .237 .044 .224 5.338 .000 
การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ .214 .034 .273 6.351 .000 

 
ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการด้าน

สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ การ
ตอบสนองลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดบั เน่ืองจากงานธนาคาร
เป็นงานบริการซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด หากมีคุณภาพการบริการท่ีดีจะ
ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดการบอกต่อ แต่หากธนาคารไม่มีคุณภาพบริการท่ีดีอาจให้ลูกคา้เกิดความไม่
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พึงพอใจและเป็นเหตุให้ลูกคา้ธนาคารเปล่ียนไปใชธ้นาคารอ่ืนได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศวริศา 
อารยะรังสี (2556) ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
พบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ต
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยสามารถสรุปรายละเอียดตามดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ยพนกังานให้ความสนใจและเอาใจใส่ท่าน
ทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ พนกังานแจง้ขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่ของธนาคารให้ท่านทราบอยูเ่สมอ และพนกังานสามารถ
จดจ าช่ือของท่านได้ทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคลนั้นเป็นเร่ืองท่ีพนักงานควรให้
ความส าคญั เน่ืองจาก พนกังานจะเป็นผูติ้ดต่อและให้ค าแนะน ากบัลูกคา้โดยตรงถือเป็นด่านแรกท่ีตอ้งเจอกบัลกูคา้ 
ดงันั้นการท่ีพนกังานดูแลเอาใส่ในลูกคา้ ดูแลลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง รับฟังปัญหาและช่วยแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัที 
จะท าให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย พนกังานท่ีให้บริการมีความใส่ใจท่ีจะตอบ
ปัญหาของท่าน พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร  และพนกังานสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้
รวดเร็ว เน่ืองจากปัจจยัน้ีเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัเน่ืองจากธุรกิจของธนาคารเป็นงานบริการ พนกังานจะตอ้งมีความ
พร้อมในการให้บริการลูกคา้ทุกรายท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยทนัที เพ่ือลูกคา้
เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และรู้สึกว่าพนกังานให้ความส าคญักบัตนเอง 

ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย  ท่านมั่นใจว่าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คง ท่านมัน่ใจในระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคาร และ ท่านมัน่ใจ
ว่าพนกังานท่ีให้บริการให้ค าแนะน าท่ีถูกตอ้งเสมอ การให้บริการกบัลูกคา้นั้นพนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีทกัษะ
ความรู้ความสามารถเพ่ือท่ีจะแนะน าลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอ้งท าให้ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจในการบริการของธนาคาร 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย ธนาคารมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการแก่ลกูคา้ สถานท่ีให้บริการของธนาคารมีความสะดวกสบาย เช่น มีท่ีนัง่รองรับ
เพียงพอ, มีเคาน์เตอร์การให้บริการท่ีเพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมีใชบ้ริการ และ เอกสารประชาสมัพนัธ์ต่างๆของธนาคาร 
มีรายละเอียดท่ีเขา้ใจง่าย ปัจจยัดา้นน้ีเป็นดา้นท่ีท าให้ผูบ้ริการไดรู้้สึกถึงบริการท่ีจบัตอ้งได ้การท่ีท าใหผู้รั้บบริการ
รับรู้ถึงการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการได ้

 
สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2470 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 2 แสดงสมการถดถอยของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) .445 .103  4.314 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .119 .035 .135 3.410 .001 
ดา้นราคา -.030 .031 -.038 -.988 .324 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .039 .031 .052 1.246 .213 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .056 .029 .075 1.961 .051 
ดา้นบุคคล .259 .039 .275 6.702 .000 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .118 .039 .126 3.003 .003 
ดา้นกระบวนการ .337 .043 .370 7.795 .000 

 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด้าน

สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้น
บุคคล ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารเป็นธุรกิจบริการท่ีต้องมีส่วน
ประสมการตลาด 7Ps เขา้มาเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps ทุกดา้นจะเป็น
ตวัขบัเคล่ือนให้ธนาคารอยู่รอดต่อไปในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีสถานการณ์การแข่งขนัสูง และเป็นส่วนท่ีท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรวฒัน์ ฉัตรรุ่งนพคุณ (2559) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้ให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัทั้งหมด 7 ดา้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยสามารถสรุปรายละเอียด
ตามดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย มีขั้นตอนการให้บริการของธนาคาร มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีการจดัระบบการจดัคิวส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการ และ มีระบบป้องกนัความปลอดภยั รักษาความลบัในการ
ให้บริการของลูกคา้ เน่ืองจากธนาคารตอ้งให้ความส าคญัในการพิจารณาสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยา่รวดเร็ว เพ่ือให้ทนั
ต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั หากพิจารณาล่าชา้อาจเสียโอกาสท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการธนาคารได ้  

ดา้นบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย พนกังานสามารถให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของธนาคารไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น พนกังานมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพดว้ยน ้ าเสียงท่ีเป็นมิตร มีอธัยาศยัท่ีดี และ 
พนกังานแต่งการสุภาพ เรียบร้อย เน่ืองจากธนาคารเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการบริการ ปัจจยัดา้นบุคคลถือเป็นเร่ืองส าคญั
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการได ้หากพนกังานสามารถบริการลูกคา้ให้ขอ้มูลของธนาคารไดอ้ย่างครบถว้น 
ก็จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ในทางตรงกนัขา้มหากพนกังานของธนาคารให้บริการด้วย
กิริยาไม่เหมาะสม หรือไม่เตม็ใจในการบริการ ก็สามารถท่ีจะส่งผลเสียให้กบัธนาคารได ้ เน่ืองจากอาจท าให้ความพึง
พอใจในการบริการของผูใ้ชบ้ริการลดลง และเกิดการร้องเรียนในท่ีสุด ถา้หากเราไม่ให้ความส าคญัดา้นน้ีผูใ้ชบ้ริการ
อาจเปล่ียนใจไปใชบ้ริการธนาคารอ่ืนได ้
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย มีการตกแต่งภายนอกและภายในของธนาคาร
มีความสวยงาม ทนัสมยั มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัเก็บเอกสาร หรืออุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน และ 
สถานท่ีให้บริการของธนาคารโดยรวมมีความสะอาดเรียบร้อย เน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกของธนาคารเป็นส่ิงหน่ึง
ท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น การตกแต่งธนาคาร การวางอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้เป็น
ระเบียบ และการดูและรักษาความสะอาดให้ภายในธนาคารดูสบายตา ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลสามารถท าให้ผูใ้ห้
บริการพึงพอใจและเลือกท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการได ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์มี
ความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือของธนาคารมีความเหมาะสมส าหรับลูกคา้ทุกระดบั 
รวมทั้งผลิตภณัฑข์องธนาคารมีความยืดหยุ่นสูง เช่น ผอ่นไดน้านสูงสุด 40 ปี, เงินงวดต่อเดือนต ่า เป็นตน้ เน่ืองจาก
ผูใ้ช้บริการจะเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของตนเอง ดงันั้นการท่ีธนาคารมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและเหมาะสมกบัลูกคา้ทุกระดบั เป็น
การเพ่ิมโอกาสให้ธนาคารไดลู้กคา้ใหม่ๆอีกดว้ย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ปัจจยัดา้น
คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 
1. ธนาคารควรให้ความส าคญัในเร่ืองของกระบวนการการให้บริการดา้นสินเช่ือเน่ืองจากดา้นกระบวนการเป็น

ปัจจัยท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ธนาคารควรท่ีจะมีกระบวนการการให้ 
บริการท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ี
รวดเร็วยิ่งข้ึน เร่ืองการจดัระบบคิวส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการไม่ให้มีระยะเวลาการรอคอยท่ีนานจนเกินไป และพฒันา
ระบบป้องกันความปลอดภยัในการรักษาความลบัของลูกคา้ให้ปลอดภยัยิ่งข้ึน จะสามารถเป็นอีกหน่ึงจุดแข็งท่ี
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัธุรกิจธนาคารท่ีมีการแข่งขนัอย่างสูงในยคุปัจจุบนัได ้

2. ดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัอีกหน่ึงดา้นท่ีมีความส าคญัล าดบัตน้ๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ
ธนาคาร ธนาคารควรท่ีจะมีการอบรมพนกังานให้มีทกัษะความรู้ความสามารถให้ทนักบัยุคสมยัสอดคลอ้งกบังานท่ี



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2472 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ท าอยู ่เพ่ือพร้อมท่ีจะให้ค าแนะน ากบัลูกคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้น เป็นการสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ทุกรายใน
ทุกๆคร้ังท่ีมีให้บริการกบัธนาคาร 

3. ธนาคารควรให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมคุณภาพการ
ให้บริการนั้นส่งผลต่อความพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพราะฉะนั้นธนาคารควรท่ีจะรักษามาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการ และธนาคารควรให้ลูกค้าประเมินพนักงานหลงัจบกระบวนการให้บริการ และมีการจัดการประเมิน
คุณภาพการให้บริการของสาขาทุกๆไตรมาส เพ่ือให้คุณภาพการให้บริการของธนาคารนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดการใชบ้ริการซ ้ า และอาจมีการ
บอกต่อแนะน าให้คนรู้จกัมาใชบ้ริการอีกดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
1. งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ดงันั้นหากผูท่ี้สนใจอยากศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิจยัฉบบัน้ี ควรเก็บขอ้มูล
เพ่ิมเติมโดยเพ่ิมในส่วนของวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขา้ไปดว้ย เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการ
สนทนาแบบกลุ่ม เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกครอบคลุมงานวิจยัและมีข้อมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน และสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจต่อไป 

2. ผูวิ้จัยเสนอแนะให้ท าการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของสาขาทัว่ประเทศ เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งเฉพาะเจาะจงไปแค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น หากท าการวิจยั
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งของสาขาทัว่ประเทศจะช่วยกระจายกลุ่มตวัอย่างไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มา
ให้ธนาคารพฒันากลยุทธ์ต่างๆและแก้ไขได้ถูกประเด็น ทั้งในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจและความต้องการโดยรวมของผูใ้ช้บริการทัว่ประเทศ 
เพ่ือท่ีจะไดรั้กษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต 

3. ผูวิ้จยัเสนอแนะให้ท าการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรท่ีจะท าการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของธนาคาร
พาณิชยอ่ื์นๆ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ เพ่ือท่ีจะน าผลวิจยัท่ีไดม้าท าการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นไดอ้ย่างเหมาะสม และเพ่ือให้ธนาคารไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนั เพ่ือให้ธนาคารสามารถมีคุณภาพการบริการท่ีเทียบเท่าหรือเหนือกว่าธนาคารอ่ืนๆ 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการเก็บขอ้มูลในช่วงของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอก

ใหม่ของประเทศไทย ท าให้การลงพ้ืนท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มูลในแต่ละสาขาค่อนขา้งยาก อาจกระจายการเก็บขอ้มูลไป
ไดไ้ม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร จึงตอ้งให้ผูใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์แทน รวมถึงมีเวลาในการเก็บขอ้มูล
ค่อนขา้งจ ากดั แบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนั้นมีเวลาค่อนขา้งสั้นเน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูล
ประมาณ 1 เดือน ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2564 – กุมภาพนัธ์ 2564 ดงันั้นควรท่ีจะน าวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใช้
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อยา่ระมดัระวงัในเร่ืองของการน าขอ้มูลในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ และขอ้มูลเชิงสถิติไปประยกุตใ์ชใ้น
ธนาคาร เน่ืองจาก ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้นอาชีพ
และระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และพบว่ามีปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร 4 ดา้นท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยทุกดา้นส่งผลใน
ทิศทางเดียวกนั เรียงล าดบัตามระดบัอิทธิพลคือ ดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล (Beta = 0.341) ดา้นเอกลกัษณ์ของ
องค์กร (Beta = 0.254) ดา้นการให้บริการ (Beta = 0.207) ดา้นช่ือเสียง (Beta = 0.164) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 เม่ือน าผลการศึกษาขา้งตน้ไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการติดต่อระหว่างบุคคลมากท่ีสุดท่ีคะแนนความคิดเห็น 9 
คะแนน รองลงมาคือดา้นเอกลกัษณ์องค์กรท่ี 8 คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ดงันั้นธนาคาร
จึงควรมุ่งเนน้และให้ความส าคญัในการปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบับุคลากรของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการบริการ
สู่ลูกคา้ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างความโดดเด่นในดา้นต่าง ๆ  เพ่ือให้ลูกคา้จดจ าและเขา้ถึงธนาคารไดง่้าย น าไปสู่ความ
จงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: ภำพลักษณ์องค์กร, ควำมจงรักภักดี,  ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรสินเช่ือ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
 

Abstract 
The aim of this research was to study demographics and corporate image factors affecting loyalty of Government 
Housing Bank’s home loan service customers. This research used both quantitative and qualitative approaches. a 
sample of 400 was surveyed. The results showed that differences in demographics, occupational,  
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and customer lifecycle have different effects on Government Housing Bank's customer loyalty at 0.05 significance 
level. There are 4 corporates have different effects on Government Housing Bank's customer loyalty at 0.05 
significance level. There are 4 corporate image factors that have a proportional relationship with the loyalty of 
Government Housing Bank's home loan service customers. The factors are ranked from most significant as 
follows: Contact Personnel (Beta = 0.341), Corporative Identity (Beta = 0.254), Service Offering (Beta = 0.207), 
and Reputation (Beta = 0.164) at 0.05 significance level. The above results were used for in-depth interview with 
a sample of 10. The largest sample gave most significance to Contact Personnel with a score of 9, followed by 
Corporative Identity with a score of 8 – which is in accordance with statistical results. The Bank should focus and 
give importance to the improvement and development of its personnel. To add value in service to customers 
Including focus on creating outstanding in various areas so that customers can easily remember and access the 
bank. which would ultimately lead to customer loyalty. 
 
Key words: Corporate Image, Loyalty, Government Housing Bank’s home loan service customers 
 

1. บทน า 
 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจตอ้งประสบปัญหาหยดุกิจการหรือปิดตวัชัว่คราวเป็นจ านวนมาก เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในของประเทศทุกภาคส่วน รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพยก์็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั 
ปัจจุบนัธุรกิจการเงินการธนาคารมีการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก ทั้งจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและขยายเป็นวงกวา้ง และจากพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความตอ้งการ
เฉพาะแบบบุคคลมากข้ึน มีทางเลือกและมีความคาดหวงัต่อสินค้าและบริการสูงข้ึน สถาบนัการเงินจึงพากัน
ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการรวมถึงภาพลกัษณ์องค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้มีความทนัสมยั เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
ได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักอยู่เสมอ เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้าในระยะยาว เพ่ือให้
สามารถแข่งขนัในธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง สถาบนัการเงินจึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากในการด าเนินธุรกิจตอ้งอาศยัความเช่ือมัน่และความศรัทธาของลูกคา้ อีกทั้งภาพลกัษณ์ยงัสามารถเข้ามา
ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ เป็นการเพ่ิมศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ธุรกิจนั้น ๆ ดว้ย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสงักดักระทรวงการคลงั เจตนารมณ์ส าคญัในการจัดตั้ง 
“เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามสมควรแก่อตัภาพ” มีการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัให้กบั
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลาง เพ่ือท าให้คนไทยมี “บา้น” ภายใตวิ้สยัทศัน์ “ธนาคาร
ท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการมีบา้น”ตลอด 67 ปีท่ีผา่นมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัในการหัน
มาพฒันาและปรับเปล่ียนองคก์รเพ่ือน าไปสู่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ เป็นการยกระดบัคุณภาพบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รองรับการท างานท่ีรวดเร็ว ตอบโจทยล์ูกคา้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2476 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ในยุคดิจิทลั รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน สอดรับกบันโยบายเศรษฐกิจและสังคมใน
ยคุดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงรองรับนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีทางการเงินในอนาคต 

แต่เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สถาบนัการเงินต่าง ๆ พากนัแข่งขนั
ออกผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นในอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต ่า มีการให้อตัราดอกเบ้ียพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ Refinance 
In เพ่ือดึงลูกคา้ท่ีตอ้งการเปล่ียนสถาบนัการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์เองจึงจ าเป็นตอ้งวางกลยทุธ์ให้แข็งแกร่ง
และมีศกัยภาพมากข้ึนเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ปัจจุบนัมีการออกผลิตภณัฑ์ส าหรับลูกค้าเดิมท่ีครบก าหนด
โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียหรือลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการขอเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Retention) ในอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้
ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมให้ยงัคงอยูก่บัธนาคารต่อไป แต่ก็ยงัพบว่าแนวโน้มการ Refinance 
Out ของลูกคา้ไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืนยงัคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เม่ือดูจากขอ้มูลเปรียบเทียบยอดการ 
Refinance In และการ Refinance Out ของธนาคารในปี 2562 และ 2563 จะเห็นว่า ยอดการ Refinance Out ของลูกคา้
ธนาคารไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืน ในเดือนส.ค.-ต.ค.ปี 2563 นั้นมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในเดือน ส.ค.63 เท่ากบั 773.43 
ลบ. เดือน ก.ย. เท่ากบั 1,057.79 ลบ. เดือน ต.ค. เท่ากบั 1,348.44 ลบ. ซ่ึงมียอดสูงกว่าในช่วงเดือนเดียวกันของ ปี 
2562 โดยในเดือน ส.ค.62 เท่ากบั 695.26 ลบ. เดือน ก.ย.62 เท่ากบั 643.58 ลบ. เดือน ต.ค. 62 เท่ากบั 630.91 ลบ.  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจยัท่ีเป็นไปในรูปแบบของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึง
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กร โดยเฉพาะในการน ามาพฒันาและ
ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีจะส่งผลต่อการแข่งขนัทางธุรกิจในสถาบนั
การเงินหรือธนาคาร ซ่ึงภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีนั้นก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อตดัสินใจของลูกคา้ ท าให้
ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคารต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
ความหมายของภาพลักษณ์องค์กร ภาพลกัษณ์ (Image) มีความส าคญักบัทุกองค์กรและทุกธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงภาพลกัษณ์ไดถู้กน ามาเพ่ือสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้กบัองคก์ร
โดยการก าหนดเป็นกลยทุธ์ขององค์กร เห็นไดจ้ากการท่ีองค์กร หรือหน่วยงาน ต่างพากนัปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์
องคก์รอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีก็เพ่ือตอ้งการท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ในความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ท า
ให้องคก์รเกิดความน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ (นนัทมน ไชยโคตร, 2557 : 9) 

ลักษณะของภาพลักษณ์องค์กร Philip Kotler (2000 : 296) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นวิถีท่ีประชาชน
รับรู้เก่ียวกบัองคก์รหรือผลิตภณัฑข์ององคก์ร เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 1.ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือ
บริการ (Product or Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคล ท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์รเพียง
อย่างเดียว มิไดร้วมถึงตวัองค์กรหรือตวัธุรกิจ 2.ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
บุคคลท่ีมีต่อตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงหรือเคร่ืองหมายทางการคา้เคร่ืองหมายใดเคร่ืองหมายหน่ึง โดยเนน้ถึงคุณ
ลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย 3.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร (Institutional Image) คือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
บุคคลท่ีมีต่อสถาบนัหรือองค์กร ซ่ึงจะเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว โดยไม่รวมถึง
สินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย ดงันั้นภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารและการ
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ด าเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ของระบบบริหารจดัการบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม และรวมถึงการท า
ประโยชน์แก่สาธารณะ 

องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร 
Leblanc and Nguyen (1996 : 91) สามารถแยกองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์รในธุรกิจให้บริการดงัน้ี 
1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporative Identity) คือความเก่ียวขอ้งกบัรูปลกัษณะต่าง ๆ ขององคก์ร เช่นช่ือเสียง

ขององคก์ร โลโก ้ราคา การบริการ ซ่ึงสามารถสงัเกตไดง่้าย สามารถน ามาเป็นส่ิงเปรียบเทียบแต่ละบริษทั 
2) ช่ือเสียง (Reputation) คือการให้บริการจนไดรั้บช่ือเสียงและมีกิตติศกัด์ิท่ีสามารถรับประกนัไดห้รือมีการ

กระท าท่ีคงท่ีตลอดเวลา เช่น ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ โดยเป็นส่ิงท่ีจะประเมินคุณภาพในการบริการได ้ซ่ึง
ช่ือเสียงในการให้บริการขององค์กรจะถูกสร้างข้ึนจนเกิดความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ และแก้ปัญหาอนัอาจจะ
เกิดข้ึนกบัลูกคา้ได ้ 

3) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) คือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อระหว่างจุดประสงคข์อง
บริษทั เป็นภาพลกัษณ์ไปสู่ลูกคา้ และยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศยงัเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจท่ีจะ
ให้บริการอยา่งมีคุณภาพ 

4) การให้บริการ (Service Offering) ประกอบด้วยแกนหลกัและเสริม โดยการบริการหลกันั้นจะเก่ียวกับ
หลกัการและเหตุผลท่ีว่า ท าไมลูกคา้ถึงเลือกใชบ้ริการของบริษทั ในขณะท่ีการบริการเสริมคือการบริการท่ีเพ่ิม
มูลค่าให้กบัการบริการโดยมีความพยายามท่ีจะให้บริการแบบผสม พร้อมให้บริการโดยไม่ตอ้งให้ลูกคา้รอ  

5) การติดต่อระหวางบุคคล (Contact Personnel) ต้องรู้จักธรรมชาติของลูกค้าและให้บริการตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละบุคคล โดยติดต่อส่ือสารผา่นพฤติกรรมและทศันคติ เป็นตวับ่งช้ีระดบัของการบริการของ
บริษทัซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

 
2.2 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับความจงรักภกัดี 
ความหมายของความจงรักภกัดี Oliver (1999 : 34) ไดก้ล่าวไวว้่า ความจงรักภกัดีเป็นขอ้ผกูมดัท่ีลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือ

ซ ้ าและให้การอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต โดยการซ้ือจะซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดิม
หรือชุดของตราสินคา้เดิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีเกิดจากสถานการณ์พ่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของ
ความพยายามทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552 : 406) ไดก้ล่าวไวว้่า ความจงรักภกัดีในตราสินค้าหมายถึง ความซ่ือสัตย์ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ จะมีผลต่อการซ้ือซ ้ า หากมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูง จะเรียกว่ามีทศันคติท่ีดีต่อตรา
สินคา้ หรือการท่ีลูกคา้ยึดมัน่ในตราสินคา้ มีความพยายามท่ีจะแสวงหาตราสินคา้นั้นเพ่ือซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 

องค์ประกอบของความจงรักภกัดี 
ศิมาภรณ์ สิทธิชยั (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า ตวัช้ีวดัระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ควรจะมีการปรับเปล่ียนไปตาม

บริบทของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลย ีซ่ึงการวดัระดบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ มี 2 ดา้นใหญ่ๆ 
คือ ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติ โดยเพ่ิมประเดน็ยอ่ยตามเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

1) ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ สามารถพิจารณาไดจ้าก การซ้ือซ ้ าเป็นประจ าสม ่าเสมอ การบอกต่อปากต่อปาก
แบบดั้งเดิม การบอกต่อผา่นอินเทอร์เน็ต และการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
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2) ดา้นทศันคติของลูกคา้ จะเป็นการวดัอารมณ์และความรู้สึกของลูกคา้ว่ามีความผกูพนั หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
สินคา้ สามารถพิจารณาไดจ้าก ความตั้งใจซ้ือ ความอ่อนไหวต่อราคา การเป็นทางเลือกแรกและความชอบ 

การวดัความจงรักภกัดี 
Oliver (1999 : 33-34) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดัระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ในแต่ละมิติ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ก าหนดขอบเขตตามระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้สึกต่อสินคา้และบริการ แบ่งไดเ้ป็นความจงรักภกัดีเชิง
ทศันคติ (Attitudinal Loyalty) ท่ีเกิดจากการรับรู้และความรู้สึก กับความจงรักภกัดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Loyalty) ท่ีเกิดจากความตั้งใจและการกระท า  

1) ดา้นการรับรู้ (Cognitive) คือการท่ีลูกคา้เกิดความเขา้ใจขีดความสามารถในการบริการขององคก์รในระดบัท่ี
ยงัไม่ลึกซ้ึง พิจารณาไดจ้ากการท่ีลูกคา้มีความเขา้ใจว่าองคก์รท่ีใชบ้ริการอยูป่ระจ ามีคุณประโยชน์มากกว่าท่ีอ่ืน มี
การบริการท่ีดีกว่า และมีการบริการท่ีครบวงจรสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกว่าท่ีอ่ืน 

2) ด้านความรู้สึก (Affective) คือความรู้สึกชอบในตัวองค์กรใดองค์กรหน่ึง ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จาก
ความชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความถูกใจเม่ือมาใชบ้ริการ และการบริการขององคก์รท่ีมีต่อความส าคญัของลูกคา้ 

3) ดา้นความตั้งใจ (Conative) คือแรงจูงใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ าหรือใชบ้ริการซ ้ าและเป็นการปฏิบติัในเชิงบวก 
พิจารณาไดจ้ากความตั้งใจในการใชบ้ริการองคก์รใดองคก์รหน่ึงต่อไป รวมถึงการท่ีไม่เปล่ียนไปใชอ้งคก์รอ่ืน ๆ 

4) ดา้นการกระท า (Action) คือระดบัสุดทา้ยของความจงรักภกัดีในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร โดย
จะเกิดความตั้งใจซ้ือร่วมกับการจูงใจท่ีสร้างข้ึนเพ่ือการเตรียมพร้อมในการแสดงออก มีความปรารถนาท่ีจะ
เอาชนะอุปสรรคและเป็นพฤติกรรมท่ีมีความแขง็แกร่งมาก พิจารณาไดจ้ากการกระท าท่ีลูกคา้ใชบ้ริการจากองคก์ร
แห่งน้ีโดยไม่ใชจ้ากองคก์รรายอ่ืน การท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเป็นประจ าสม ่าเสมอและใชบ้ริการไปตลอดอีกยาวนาน 

 
2.3 งานวจิยัที่เกียวข้อง 
ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ สุพศิ ฤทธ์ิแก้ว (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ

อินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที สาขาสุราษฎร์
ธานี จ านวน 400 คน พบว่าความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษทั ที
โอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้
ดา้นความตั้งใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก และลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้
แตกต่างกนั มีความภกัดีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนลูกคา้ท่ีมีเพศและอายแุตกต่างกนั มี
ความภกัดีไม่แตกต่างกนั ดา้นคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัต ่ามากถึงระดบัสูง ดา้นความพึงพอใจ
ของลูกคา้มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่ากบัความภกัดีของลูกคา้ 

ปภาวี บุญกลาง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์องคก์รภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าตวัแปรท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ขององค์กร ตวัแปรท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียงและดา้นการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา พิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการติดต่อระหว่าง
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บุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่ือเสียง และด้านการให้บริการ มีนัยส าคัญทางสถิติอย่างยิ่งท่ี 
0.01  ส าหรับดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สัมฤทธ์ิ จ านงค์ (2557) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย์
ด่วนพิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
องคก์ร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อดา้นเอกลกัษณ์องคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
การให้บริการ ดา้นช่ือเสียงองคก์ร ดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกาย ตามล าดบั ส่วน
ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อนวตักรรมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อดา้น
นวตักรรมบริการมากท่ีสุด ถดัมาคือดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ดา้นนวตักรรมกระบวนการ และดา้นนวตักรรม
บริหารจดัการ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่า ภาพลกัษณ์องค์กรและนวตักรรมส่งผลต่อความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
2.4 กรอบแนวคดิ 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา  
 

เป็นการวิจยัผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีใชสิ้นเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 2 ม.ค. 64 มีจ านวน 439,242 บญัชี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
และการวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
10 คน เพ่ือสมัภาษณ์ให้ทราบถึงมุมมองหรือปัญหาเชิงลึก 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
• เพศ       
• อาย ุ
• สถานะภาพ 
• ระดบัการศึกษา 
• อาชีพ 
• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) 

• เอกลกัษณ์ขององคก์ร 
• ช่ือเสียง 
• สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
• การใหบ้ริการ 
• การติดต่อระหวางบุคคล 

(Leblanc and Nquyen, 1996) 

ความจงรักภกัดี (Loyalty) 

• ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้  
• ดา้นทศันคติของลูกคา้  

(Oliver, 1999) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1) สถิติเชิงพรรณนา : เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นลูกคา้ แสดงเป็นตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์รและความจงรักภกัดี แสดงผลเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน : เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดี ท่ีแตกต่าง
กนั ใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA (F-Test) สมมติฐานการวิจัยที่ 2 
ภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และวิเคราะห์
ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยายหรือพรรณนา ซ่ึงมีขั้นตอนเร่ิมจากน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมด มาเขียนสรุปเร่ืองราวและประเด็นท่ีส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั จนสงัเกตเห็นกรอบ
หรือ Theme ในเร่ืองท่ีท าการศึกษา น าประเด็นต่างมาจดักลุ่มเพ่ือหาประเด็นหรือประเภท โดยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัให้อยู่ภายใต้ประเด็นเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
เหล่านั้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 อายุ 31-40 ปี 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพสมรส/สมรสไม่จดทะเบียน 211 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และ
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ตั้งแต่ 3-5 ปี 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M=4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านเอกลกัษณ์ของ
องคก์ร มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=4.61) ดา้นช่ือเสียง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(M=4.60) ดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=4.36) ดา้นการให้บริการ มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=4.21) และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก (M=4.15) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภกัดี พบว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้สินเช่ือท่ีมาใชบ้ริการท่ี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M=4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในดา้น ความจงรักภกัดีในดา้นทศันคติของลูกคา้ (M=4.43) มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ (M=4.40) ตามล าดบั 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2481 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
สมมตฐิานการวจิยัที่ 1 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์

แตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีแตกต่างกนั พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีแตกต่างกนัทั้งในด้าน
พฤติกรรมและดา้นทศันคติของลูกคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และพบว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภกัดีด้านพฤติกรรมของลูกค้าไม่
แตกต่างกนั แต่จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีดา้นทศันคติของลูกคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ใน ด้านเพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความ
จงรักภกัดี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พบว่ามีตวัแปรภาพลกัษณ์องคก์ร 4 ดา้นท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความจงรักภกัดี ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาจากค่า Beta ท่ีแสดงระดบัอิทธิพลพบว่าทุกด้านส่งผลในทิศทางเดียวกัน 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล (Beta = 0.341) ดา้นเอกลกัษณ์ขององค์กร(Beta = 
0.254) ดา้นการให้บริการ (Beta = 0.207) ดา้นช่ือเสียง (Beta = 0.164) ตามล าดบั เม่ือท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยแบ่ง
ความจงรักภกัดีเป็น 2 ดา้น คือดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติของลูกคา้ พบว่าตวัแปรภาพลกัษณ์องคก์รทั้ง 4 ดา้น
ดงักล่าวสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติของลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แต่จะมีการเรียงล าดบัของระดบัอิทธิพลไม่เหมือนกัน ส่วนตวัแปรด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ (Beta = -0.008) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทั้งโดยรวมและแบบแยกดา้น 
 
ตางรางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ B S.E.est Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.003 0.158  0.019 0.985 
ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร (X1) 0.307 0.051 0.254 5.982 0.000 
ดา้นช่ือเสียง (X2) 0.194 0.050 0.164 3.870 0.000 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X3)    -0.007 0.039 -0.008 -0.173 0.863 
ดา้นการให้บริการ (X4) 0.183 0.049 0.207 3.722 0.000 
ดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล (X5) 0.313 0.047 0.341 6.619 0.000 
R = 0.852     R2 = 0.726     Adjusted R2 = 0.723     S.E.est = 0.335 

 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติจากสมมติฐานการวิจยัท่ี 2 มาสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก  เพ่ือให้ไดข้อ้เทจ็จริงเชิงลึก 
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ตางรางที่ 2 แสดงขอ้มูลตวัอยา่งความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ
ของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะลึก 

Theme สาเหตุหลัก 
(รหัสช้ันสอง) 

สาเหตุย่อย 
(รหัสช้ันแรก) 

ตวัอย่างประโยคที่ได้ 
จากการสัมภาษณ์ (อ้างอิง) 

ภาพลักษณ์
องค์กร 

การติดต่อระหว่าง
บุคคล 
(9 จาก 10 คน) 

พนักงานเอาใจใส่ ดูแลดี 
แนะน าดี ตอบค าถามได ้
(9 จาก 10 คน) 

C2 : พนักงานเอาใจใส่และดูแลอย่างดี ไม่
ต้องติดตามเ ร่ืองเลย สะดวกสบาย แล้วก็
ประทบัใจครับ 
C3 : พนกังานบริการประทบัใจดี ท่ีบอกคือใจ
เยน็ ไม่วีนลูกคา้ ยินดีอธิบายเวลาลูกคา้สงสยั 

 ดา้นเอกลกัษณ์ของ
องคก์ร 
(8 จาก 10 คน) 

ชดัเจนเร่ืองบา้น ดีท่ีสุด 
ช่วยให้คนมีบา้น 
(8 จาก 10 คน) 

C2 : คิดถึงการมีบ้าน น่าจะธอส.ชัดเจนสุด
ครับ ผูมี้รายไดไ้ม่มาก มีโอกาสไดสิ้นเช่ือ 
C4 : เอกลกัษณ์เลยครับ ชดัเจนเร่ืองกูบ้า้น  

 ดา้นการให้บริการ 
(7 จาก 10 คน) 

ไว รอไม่นาน เร็ว บริการดี 
(7 จาก 10 คน) 

C1 : การบริการไว ต่อเน่ือง 
C10 : การบริการท่ีไม่รู้สึกรอนาน ความรู้สึก
ไม่เหมือนรอรพ.รัฐ 

 ดา้นช่ือเสียง 
(7 จาก 10 คน) 

กูบ้า้นนึกถึงธอส. 
น่าเช่ือถือ มัน่คง แบงครั์ฐ 
(7 จาก 10 คน) 

C1 : ถา้จะกูบ้า้นตอ้งนึกถึงธอส. มีแต่ทางบวก 
เป็นแบงครั์ฐ รู้สึกปลอดภยั 
C5 : เป็นแบงคท่ี์น่าเช่ือถือ มัน่คง 

 
ตางรางที่ 3 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัภาพภาพลกัษณ์องคก์รโดย
เลือกเฉพาะดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์องคก์รในดา้น

การติดต่อระหว่างบุคคล เป็นอนัดบัแรก โดยมีคะแนนความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 9 คะแนน กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัในเร่ืองพนกังานเอาใจใส่ ดูแลดี แนะน าดี สามารถตอบค าถามได ้รองลงมาคือดา้นเอกลกัษณ์องคก์ร มี
คะแนนความคิดเห็น 8 คะแนน โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัความชดัเจนในเร่ืองบา้น เป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุด 
ช่วยให้คนมีบา้น และล าดบัถดัมาคือดา้นช่ือเสียง กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัคือเม่ือกู้บา้นจะนึกถึงธอส. ความ
น่าเช่ือถือ มัน่คง เป็นแบงครั์ฐ และดา้นการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองการบริการไว รอไม่นาน 
เร็ว บริการดี โดยทั้ง 2 ดา้นมีคะแนนความคิดเห็นเท่ากนัท่ี 7 คะแนน ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดงักล่าวนั้น
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผล 
อภปิรายผลสมมตฐิานการวจิยัที่  1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีแตกต่างกนัทั้งในดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติของลูกคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มลูกคา้ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้สวสัดิการ มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จึงท าให้อาชีพมีผลต่อความ
จงรักภกัดี และดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม
ของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั แต่จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีดา้นทศันคติของลูกคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความจงรักภกัดี ดา้นทศันคติของลูกคา้ เป็นการวดัระดบัอารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้
ท่ีมีต่อการบริการ จึงท าให้ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารท่ีแตกต่างกนันั้น ส่งผลต่อความจงรักภกัดีท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐิักานต ์อดิศยัรัตนกุล, สุพิศ ฤทธิแกว้ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองความภกัดีของลูกคา้
ต่อผลิตภณัฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการ
ลูกคา้ ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้
แตกต่างกนั มีความภกัดีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
ใน ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ, ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีท่ี
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

อภปิรายผลสมมตฐิานการวจิยัที่ 2 ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ มี 4 ด้าน พบว่าทุกด้านส่งผลในทิศทางเดียวกัน 
เรียงล าดับตามระดบัอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (Beta = 0.341) ด้าน
เอกลกัษณ์ขององค์กร (Beta = 0.254) ด้านการให้บริการ (Beta = 0.207) ด้านช่ือเสียง (Beta = 0.164) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปภาวี บุญกลาง (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์องค์กรท่ี
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอด่านขุนทด จังหวดั
นครราชสีมา พบว่าภาพลกัษณ์องคก์รมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ด้านช่ือเสียง ด้านการให้บริการ และด้าน
เอกลกัษณ์ขององค์กร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัมฤทธ์ิ จ านงค ์
(2557) ได้ศึกษาภาพลกัษณ์องค์กรและนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษใน
ประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการ
มีความคิดเห็นต่อด้านเอกลกัษณ์องค์กรมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการให้บริการ ดา้นช่ือเสียงองค์กร ดา้นการ
ติดต่อระหว่างบุคคล และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกาย ตามล าดบั 

ส่วนปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นไปไดว้่าปัจจุบนัธนาคาร มีการทยอยปรับปรุงภาพลกัษณ์ใน
ดา้นสถานท่ีหรือจุดรอให้บริการต่าง ๆ ให้มีความทนัสมยั มีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงมีการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ มาใชใ้นการให้บริการลูกคา้เพ่ืออ านวยความสะดวกมากข้ึน ท าให้ภาพลกัษณ์องค์กรด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
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และเม่ือน าผลการศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
10 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการติดต่อระหว่างบุคคล มากท่ีสุด
คือ 9 คะแนน รองลงมาคือดา้นเอกลกัษณ์องคก์ร มีคะแนน 8 คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 1) เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ควรหาปัจจยัอ่ืน

เพ่ิมเติม เน่ืองจากตวัแปรจากปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ไดร้้อยละ 72.3 และ 2) ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความจงรักภกัดี ผูวิ้จัยควรปรับค าถามในแบบสอบถามเพ่ือให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหรือบริบทของธนาคารท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการ  
1) น าผลการศึกษาปัจจัยลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีพบว่า อาชีพ และระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ

ธนาคารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลท าให้ความจงรักภกัดีของลูกคา้แตกต่างกนั ไปปรับหรือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
และออกแบบผลิตภณัฑ์สินเช่ือของธนาคาร ให้เหมาะสมกบักลุ่มอาชีพแต่ละอาชีพและระยะเวลาการเป็นลูกคา้
ของธนาคาร และท าให้ลูกคา้มีตวัเลือกในการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมากข้ึน 

2) น าผลการศึกษาปัจจัยภาพลกัษณ์องค์กร ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับความจงรักภกัดีของลูกค้า มาพฒันา
ปรับปรุง รวมไปถึงยกระดบัภาพลกัษณ์องคก์ร ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเนน้
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้าในระยะยาว รวมถึงมุ่งเน้นนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถแข่งขนัในธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 

5.2.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัในคร้ังนี้  
1) ดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัและผูวิ้จยัมีงานประจ าท่ีจะตอ้งท าในแต่ละวนั ท าให้การศึกษาวิจยัตอ้งใชเ้วลาหลงัจาก

เลิกงานหรือวนัหยดุ จึงส่งผลให้การคน้ควา้และการหาขอ้มูลท าไดไ้ม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร 
2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้การแจกแบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์เป็นไป

อยา่งล าบาก เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเขา้มาใชบ้ริการหนา้เคาเตอร์ลดลง 
3) ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่างบางรายอาจจะไม่สะดวกในเร่ืองของเวลาการให้สัมภาษณ์ 

เน่ืองจากการสมัภาษณ์แต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ท าให้บางรายไดอ้าจจะไดข้อ้มูลในบางขอ้ไม่ครบถว้น 
5.2.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังถัดไป 
1) เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรหาปัจจยัอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม นอกเหนือจากปัจจยัภาพลกัษณ์

องคก์ร เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2) ควรศึกษาปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์เพ่ิมเติมให้ละเอียดมากข้ึน เพ่ือให้ทราบว่าอาชีพใดและ

ระยะเวลาการเป็นลูกค้านานเพียงใด ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า เพ่ือจะได้น าผลท่ีได้ไปพฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน 

3) ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้นั้น ใน
การวิจยัคร้ังต่อไป ควรปรับค าถามในแบบสอบถามให้เหมาะบริบทของธนาคารท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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4) ควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมกบักลุม่ลูกคา้ของธนาคารในทุกพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้สามารถน าผลไปพฒันาภาพลกัษณ์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน 

5) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตวัอย่างในจ านวนท่ีมากข้ึนและครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
มากข้ึน รวมไปถึงควรสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัลูกคา้ทั้งท่ียงัจงรักภกัดีกบัธนาคารและลูกคา้ท่ีตดัสินใจเปล่ียน
สถาบนัการเงิน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลทั้ง 2 ดา้นในเชิงลึกมากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวติที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Marketing Mix Factors and Lifestyle Styles Affecting the Decision 
of Buying Healthy Food in Bangkok 

 

โศภิตา ต้ังพิริยะวารี1 และ พีระพงษ์ ฟูศิริ2 
Sopita Tangpiriyavaree and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 384 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ (Independent Sample T-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Regression)  ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 55.21 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.92 ระดบัการศึกษาระดบัปริญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 74.22 ในส่วนของรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะอยู่ท่ี 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 ระดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.80 อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.14 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ผลการวิจยัเชิงอนุมาน ทางผูวิ้จยัได ้พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
ค ำส ำคัญ: อำหำรเพ่ือสุขภำพ , ส่วนประสมทำงกำรตลำด , รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
 

                                                                 Abstract  
This research study has the objectives to study the factors of marketing mix and lifestyle that influence the decision 
to purchase healthy food in Bangkok. This research is a quantitative research. The questionnaire was used as a 
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tool to collect 384 data sets. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, analysis (Independent Sample T-test), one-way analysis of variance. Anova) and regression analysis at 
the statistical significance 0.05 
The results of the study showed that the respondents were more female than males. By female respondents Most 
of the respondent’s 55.21 percent are aged 41-50 years or 22.92 percent. Education at the bachelor's degree. 74.22 
percent of the average monthly income is 30,001-40,000 baht or 40.10 percent of the respondents have the most 
opinion on the price marketing mix. The average is at 4.80, which is in the most agreeing level. And the 
respondents had the least opinion on the marketing mix in marketing promotion. The average is 4.14, which is in 
the agree level.  
Inferential research results The researcher found that different lifestyles Affect the decision to buy healthy food 
in Bangkok. Were statistically significant at 0.05 level and from the study of factors of marketing mix. Affect the 
decision to buy healthy food in Bangkok. Statistically significant at 0.05 level.  
 
Keywords: healthy food, marketing mix, lifestyle. 
 

1. บทน า  
 

การด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั มีการด าเนินชีวิตการอย่างเร่งรีบขาดการค านึงถึงการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ทางดา้นอาหารการกิน การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งพบเจอกบัมลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นทางอาหาร อากาศ น ้า ซ่ึงลว้นแต่เป็นเหตุท าให้เกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารการกินผนวกกบัการ
ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเร่งรีบ ไม่ไดเ้อาใจใส่ในเร่ืองของสุขภาพของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมผูค้นตอ้งการความ
สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ซ่ึงอาหารเหล่านั้นน าพามาซ่ึงโรคภยัไขเจ็บต่างๆ เช่น โรคอว้น โรคไขมนัในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และอ่ืนๆอีกมากมาย กระทรวงสาธารณสุข ไดเ้ผยถึงขอ้มูลภยัเงียบอนัตรายท่ีเกิดจากการ
ใชชี้วิตท่ีไม่เหมาะสมของคนไทย ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หรือโรคกลุ่ม NCD ซ่ึงประกอบดว้ย ซ่ึง
เป็นกลุ่มโรคท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูค้นเเย่ลง เป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิต โดยขอ้มูลจาก การประชุม
มหกรรมสุขภาพดา้นโรคไม่ติดต่อ (NCDs Forum 2018) กระทรวงสาธารณะสุขพบว่า ประชาชนชาวไทยเสียชีวิต
ดว้ยโรคน้ี อตัราร้อยละ 75 หรือ 320,000 คนต่อปี คิดเป็นชัว่โมงละ 37 คน และทางองคก์รอนามยัโลก (WHO)  ได้
เผยขอ้มูลว่า ประชากรในประเทศไทยปัจจุบนัไดป่้วยเป็นโรคในกลุ่ม NCD มากถึง 68% 

จากปัญหาดงักล่าวในปัจจุบนัผูค้นเร่ิมตระหนกัถึงสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย
ไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพ
และความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดีข้ึน ข้อมูลจากสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมีการเตบิโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ซ่ึงก าลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเร่ิมหันมาใส่ใจใน
เร่ืองของสุขภาพเพิม่มาก และจากขอ้มูลของ Euromonitor พบว่า มูลค่าตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพทัว่โลกมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 15 ของ
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มูลค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้ งหมด จึงท าให้มีผู ้ประกอบจ านวนหลายราย ทั้ งผู ้ประกอบการรายใหญ่และ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เร่ิมมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั ทั้งน้ีทางผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูค้นท่ีอาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือสามารถน ากลยทุธ์ทางการตลาดมาด าเนินธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 7Ps และน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอาหาร

เพ่ือสุขภาพให้ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค  
 
กรอบแนวความคดิ 
 

                                                                                                                              
 

1. ส่วนประสมทางการตลาด 7P 
2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
2.2 ปัจจยัดา้นราคา 
2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
2.5 ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 
2.6 ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ 
2.7 ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.กิจกรรม (A: Activities)  
2.ความสนใจ (I: Interest)  
3.ความคิดเห็น (O: Opinion) 
 (Plummer, 1974, Peter & Olsen, 2005; 
Solomon, Zaichkowsky & Poegato,1999) 
อา้งถึงใน วลยัลกัษณ์ สุประดิษฐพ์งศ,์ 2553) 

การตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  
 

(Kotler, Phillip, 2003) กล่าวถึงแนวความคิดด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7P ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคญั ท่ีช่วยควบคุมด าเนินกิจการ ใชใ้นการวางเเผลกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสม  และมี
ผลต่อการการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

( Kotler, 2003) กล่างถึงแนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค โดยขั้นตอนการตดัสินใจ จะประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้ การประเมินทางเลือก  และตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ   

(Wells and Tigert , 1971) กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) คือ โครงสร้างโดยรวมของการใชชี้วิต การใชเ้วลาและการใช้ จ่ายเงินของบุคคลรูปแบบการด าเนินชีวิต
เป็นตวัสะทอ้น กิจกรรม (Activities) ความสนใจ(Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
และยงัสามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านมาทาง กิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบๆตวับุคคล
นอกจากน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ี เปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการศึกษา เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงควรท่ีจะคอยติดตามความเคล่ือนไหว
และสถานการณ์ในปัจจุบนัอยู่ ตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจและรู้เท่าทนัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงไป 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
(ชนัญญา พรศกัด์ิวิวฒัน์, 2560) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ รูปแบบอาหารคลีน(Clean 

Food) กลุ่มวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
กลุ่มวยัท างานท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 200 คน โดยมีการใชเ้คร่ืองมือเป็นเเบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เเละใชส้ถิติ Chi – square  ในการทดสอบ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสถานภาพและอาชีพ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนของกลุ่มวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัสูง รูปแบบ การด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ความสนใจ ทศันคติและความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนของกลุ่มวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558) ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิด
แคปซูล ของคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร ศึกษาเก่ียวกบัผลของปัจจยัดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด
และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
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ใชคื้อ บุคคลท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูล ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเเบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีระดบัรายได ้35,001 – 45,000 บาท 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า คนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมการ
ส่ือสารการตลาด และปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสมการส่ือสารการตลาด และ
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูล ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

(ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
โดยศึกษาเก่ียวปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม
ปลายปิด จ านวน 400 ชุด  โดยวิธีการสุ่ม ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมุติฐานท่ีระดบั นยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ การทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ โสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท นอกจากน้ีผลการศึกษา ยงัพบว่า ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบั ความส าคญัมาก ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม อยูใ่นระดบัส าคญัมาก ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก และการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 

3.วธีิการศึกษา  
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและสรุปผลการวิจยั โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากร
มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป โดยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสนใจรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพหรือผู้
ท่ีเคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมาก่อน เป็นจ านวน 384 คน มาจากการค านวณสูตรของ W.G. Cochran โดยจะ
ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีเขตในกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งส้ิน 10 เขต(โดยทั้ง 10เขต ไดม้าจากการจบัฉลากสุ่มเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร) โดยแจกแบบสอบถาม
จ านวน 38 ชุด จ านวน 6 เขต ไดแ้ก่ 1. เขตสาธร 2. เขตยานนาวา 3. เขตคลองเตย 4. เขตปทุมวนั 5. เขตราชเทวี 6. เขต
ดินแดน และอีก 4 เขต แบบสอบถามจ านวน 39 ชุด ไดแ้ก่ 1. เขตวฒันา 2. เขตห้วยขวาง 3. บางคอแหลม 4. พญาไท 
โดยตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด 7P และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางผูวิ้จยัไดใ้ชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วนไดเ้เก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เเละใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้เเก่ 
Independent Sample T-Test ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรอิสระ 2 ตวั ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารหรือไม่   
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ใช ้One Way Anova ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร  ใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอย (Regression) ในการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเกิดจากกลุ่มตวัแปรหรือ
การวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูค้นท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
 

4. ผลการศึกษาและอธิปรายผล  
 

ผลการวิจยัเชิงพรรณา ผูวิ้จยัได ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรณ์เพศชายนั้นมีการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ
มากกว่าเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.92 ระดบัการศึกษาของผูต้อบ
แบบสอบถามจะอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.22  ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูส้อบถาม จะมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของการตดัสินใจซ้ือดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.725ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของการตดัสินใจซ้ือดา้นราคา พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดย
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.80 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของ
การตดัสินใจซ้ือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.47 ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของการตดัสินใจซ้ือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบั
เห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบั
ความมีอิทธิพลของการตดัสินใจซ้ือด้านบุคคล พบว่า ว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.68 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของการตัดสินใจซ้ือด้านกายภาพ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.64 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและระดบัความมีอิทธิพลของการ
ตดัสินใจซ้ือดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.61 ผลการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
เพ่ือสุขภาพโดยสถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.467 

ผลการวิจยัเชิงอนุมาน ทางผูวิ้จยัได ้พบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจาก
การศึกษาปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด อนัได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผลส่วนประสมทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภฑัณ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาด 7P และปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัณฐัภทัร วฒันถาวร ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชากรในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาเก่ียวปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวม อยู่ในระดบัส าคญัมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก มีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐันรี ชูถม ท าการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ดส์) ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอมตะนคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ) ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน)  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ตวัแปรทั้งหมดน้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  เน่ืองจากการเก็บแบบสอบถามส าหรับการท างานวิจยัในคร้ังน้ีมีเวลาจ ากดั  
และสถานการณ์โควิดท าให้เป็นอุปสรรคข์องการแจกแบบสอบถามให้ครอบคลุมหลายๆพ้ืนท่ี จึงอาจท าให้กลุ่ม
ประชากรมีการกระจายตวัไดไ้ม่ดีนกั และรวมถึงขอ้มูลทางสถิติต่างๆท่ีใชอ้า้งอิงในงานวิจยัฉบบัน้ี ส่วนใหญ่แลว้
เป็นข้อมูลจากปี 2558  ซ่ึงหากน าข้อมูลไปศึกษาควรมีการหาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุดจาก แหล่งต่างๆ 
ประกอบดว้ย   

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัในคร้ังถัดไป  
1. ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) หรือการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ิมเติม เพ่ือให้

ทราบถึงปัญหา และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  
2. เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ท าให้การแจกแบบสอบถามไม่สามารถแจกแบบสอบถามไดค้รอบคลุมหลาย

พ้ืนท่ี ท าให้กลุ่มประชากรตวัอยา่งมีการกระจายตวัไดไ้ม่ดีนกั ผูท่ี้จะท าวิจยัต่อควรจะมีการแจกแบบสอบถามไปยงั
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และแจกให้กระจายทัว่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีกระจายตวัมาก
ข้ึนเพ่ือลดความคาดเคล่ือน  

3. เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงอาหารเพ่ือสุขภาพไดไ้ม่ถูกระบุแบรนด์สินคา้ให้ชดัเจน ผูท่ี้ท าการศึกษาต่อควรจะมีการระบุแบรนด์สินค้าท่ี
ชดัเจน เพ่ือให้ขอบเขตการศึกษาไม่กวา้งเกินไป เพ่ือลดความคาดเคล่ือนของผลการศึกษา  
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ส่วนประสมการตลาดบริการเพ่ือการแก้ปัญหายอดสินเช่ือรายย่อย 
กรณศึีกษา ธนาคารออมสินสาขาพะเยา 

The Study of Marketing Mix Service to Solve retail loan Problems, 
Case Study of Government Savings Bank Phayao Branch. 

 

โศระยา  เปียงอุตร1  
Soraya Piengoud 

 

บทคดัย่อ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีท าให้ยอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีส่วนในดา้นแกไ้ข ปรับปรุง และวางแผนเพ่ือสนบัสนุน
ยอดสินเช่ือรายยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินสาขาพะเยา เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400  คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง และการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารออมสินสาขาพะเยา และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นต่าง ๆ  และ
ใชแ้ผนผงัก้างปลาหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดว้ยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ
แนวทางการก าหนดกลยทุธ์โดย ใช ้TOWS Matrix  ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหามาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
และโปรโมชัน่ของธนาคารออมสินไม่จูงใจส าหรับผูใ้ชบ้ริการ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ยงัไม่
มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ย จึงใชก้ลยทุธ์การ
ออกตลาดเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพนัธ์เพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายยอ่ยให้ลูกคา้รับรู้ไดว้่าผลิตภณัฑ์สินเช่ือราย
ยอ่ยมีความน่าสนใจอยา่งไร ลูกคา้ไดป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง สามารถแนะน าและเปรียบเทียบสินเช่ือของธนาคารว่า
ดีกว่าสินเช่ือของธนาคารคู่แข่งอย่างไร เพ่ือเป็นการดึงดูดเพ่ิมความสนใจให้ลูกคา้ และกระตุน้ให้ลูกคา้สนใจท่ี
อยากจะใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยมากยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: สินเช่ือรำยย่อย , กำรเพ่ิมยอดสินเช่ือรำยย่อย 
 

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 for increasing retail loan of Government Savings Bank, Phayao Branch. 
The information was collected from the samples using questionnaire of 400 people. The data were investigated 
using frequency distributions, percentage, mean, standard deviation. To explain the basic information about  the 
sample. Also, SWOT Analysis was used to find the cause of problems and the analysis results were taken to find 
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the way to solving problems using TOWS Matrix. The results of research showed that the cause of the problem is 
that the interest rate, loan and promotion of the Government Savings Bank do not attract service users. The Bank's 
marketing promotion and public relations are still ineffective. Most users do not know the details of the loan 
product. Therefore, a proactive marketing strategy is used to promote the retail loan product to customers that 
retail products are attractive. In order to attract more attention to customers and encourages customers to be more 
interested in wanting to use retail loan products. 
 
Keywords: retail loan, the increasing retail loan 
 

1. บทน า 
 

ภาพรวมของตลาดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยเป็นหลกั โดยจะเห็นธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่งเร่ิมมีการน านวตักรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน เช่น การให้บริการสินเช่ือ
บุคคลผ่านช่องทาง Digital บน Mobile Application มากข้ึน เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินเช่ือของ
ผูบ้ริโภค ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกในการใชบ้ริการมากข้ึน ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน  ประกอบกบัการ
ประกาศใชน้โยบายการให้สินเช่ือรายยอ่ยอย่างเหมาะสมของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือดูแลปัญหาหน้ีเกินตวัของ
ภาคครัวเรือน ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขา้มาควบคุมและเขม้งวดต่อการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน ท าให้ธนาคาร
ตอ้งมีการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีเขม้งวดข้ึน มีมาตรฐานและหลกัเกณฑสู์งข้ึนท าให้แนวโน้มการปล่อยสินเช่ือราย
ย่อยในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตชะลอลง ธนาคารออมสินมีการก าหนดให้วงเงินอนุมติัสินเช่ือรายย่อยวงเงินอนุมติั
ไม่เกิน 200,000 บาท ในแต่ละปีมีการก าหนดเป้าหมายเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงในปี 2563 ธนาคารได้มอบเป้าหมายการ
อนุมติัสินเช่ือรายย่อยแก่ธนาคารออมสินสาขาพะเยา จ านวนเงินอนุมติัสินเช่ือรายย่อยไม่ต ่ากว่า 63 ลา้นบาท และ
จ านวนรายอนุมติัสินเช่ือรายย่อยไม่ต ่ากว่า 950 ราย ซ่ึงผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินสาขาพะเยามียอด
อนุมติัสินเช่ือสินเช่ือรายย่อยต ่ากว่าเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด ส่งผลให้ธนาคารออมสินโดยภาพรวมมีรายได้ท่ี
ลดลง ทั้งจากรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมสินเช่ือต่างๆ มีก าไรลดลง และยงัมีผลสืบเน่ืองไปยงัผลตอบแทนท่ี
พนกังานในองคก์รจะไดรั้บในปีถดัไปท่ีลดลงดว้ย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อย
ธนาคารออมสินสาขาพะเยา เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อย ท่ีคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์กบัธนาคาร และเป็นทางเลือกในการน าไปใชก้ าหนดแผนปฏิบติังานของธนาคารออมสินสาขาพะเยา ให้
เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีธนาคารออมสินก าหนด โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี  

1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีท าให้ยอดสินเช่ือรายย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออม
สินสาขาพะเยา 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารออมสินสาขาพะเยาให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีธนาคาร
ก าหนด 
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2. ทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเช่ือรายย่อย ธนาคารออมสินสาขาพะเยา ผูศึ้กษาได้ศึกษาค้นควา้ขอ้มูล
รวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชเ้ป็นพ้ืนฐานและแนวทางของการแก้ปัญหาโดยมีสาระส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 การจดัการเชิงกลยุทธ์ การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกระท าและการจดัสินใจในการก าหนดการปฏิบติั

เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจะท าให้เปรียบเทียบการแข่งขนักบัองค์การต่างๆ สามารถเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงได ้และ
สามารถท่ีจะน าพาองคก์ารไปสู่เป้าหมาย ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การติดสินใจก าหนดแผนงานการด าเนินงาน
หลกัและการควบคุมโดยรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในระยะยาว
ขององคก์าร และก่อให้เกิดคุณค่าท่ีย ัง่ยืน ( ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2552 ) 

2.2 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์ร เพ่ือคน้หา
จุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต โดยเป็นตวัยอ่ท่ีมี
ความหมายดงัน้ี 1. จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ ( S – Strengths )  2. จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ( W – Weaknesses ) 3. 
โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้( O – Opportunities )  4. อุปสรรค ขอ้จ ากดัหรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์ร ( T 
– Threats )  หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์ (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) โดย
การส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้ จักตนเองและรู้จกั
สภาพแวดลอ้มในการท าธุรกิจในการวิเคราะห์น้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้
และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของตน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการด าเนินการต่างๆ ท่ี เหมาะสมต่อไป ( 
นนัรักษ ์เพง็วนั, 2553 ) 

2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ ( TOWS matrix ) แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง เป็นแมทริกซ์ท่ีแสดงถึง
โอกาส ( Opportunities ) และอุปสรรค ( Threats ) จากภายนอกบริษทัท่ีสัมพนัธ์กบัจุดแข็ง ( Strengths ) และจุดอ่อน ( 
Weaknesses ) ภายในบริษทั โดยมีทางเลือกของกลยทุธ์ 4 ทางเลือก ซ่ึงเกิดจากการจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายนอกและปัจจ
ยภัายใน ดงัน้ี 1. กลยุทธ์เชิงรุก SO ( SO strategy ) 2.  กลยุทธ์เชิงป้องกนั ST ( ST strategy )  3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ขWO ( 
WO strategy ) 4. กลยทุธ์เชิงรับ WT ( WT Strategy ) เพ่ือน าไปใชเ้ลือกแผนกลยทุธ์ในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกิจ 
และระดบัหนา้ท่ี ( พิบูล ทีปะปาล, 2551 ) 

2.4 แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล การวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา เป็น
แผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง โดยมุ่งเน้นผงัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดอ้าจก่อให้เกิดปัญหาการก าหนดปัจจยัผงัสาเหตุและผล
สามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งมีขอ้มูลเบ้ืองตน้และมัน่ใจว่ากลุ่มท่ีก าหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้นสามารถท่ี
จะช่วยให้แยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ อยา่งเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล ( วนัรัตน์จนัทกิจ, 2550 ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กุญชช์ญา ณฏัฐสิ์ริเลิศพงศ (2549) วิจยัเร่ือง การน าเสนอกลยทุธ์การเติบโตให้กบับริษทั เอม็ บี เค กรุ๊ปลิสซ่ิง จ ากดั 

มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราการใชสิ้นเช่ือของลูกคา้ พร้อมทั้งพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต การ
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เบิกเงินฉุกเฉินมาใช้ล่วงหน้า 2. ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองของบริษทัและเพ่ือรักษาฐานลูกคา้ให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการปล่อยสินเช่ือ
อเนกประสงค์ในอตัราท่ีน้อยเม่ือเทียบกับสัดส่วนของลูกคา้ฐานสินเช่ือรถยนต์นั้น สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัไม่
สามารถเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใชสิ้นเช่ือ อีกทั้งภาวการณ์แข่งขนัการ
ให้บริการดา้นสินเช่ือส่วนบุคคล บตัรเครดิต และสินเช่ือผ่อนช่าระสินคา้ต่างก็เป็นคู่แข่งขนัหลกัในการให้บริการ
สินเช่ือของบริษทัฯ เช่นกนั หลงัจากการวิเคราะห์สาเหตุและประเมินกลยทุธ์ทางเลือกแลว้ สรุป ไดว้่า บริษทัฯ ควร
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการของบริษทัฯได้เร็วและง่ายข้ึน ด้วยการใช้กลยุทธ์การ
เจริญเติบโตดว้ยการขยายสาขาให้บริการ เพราะสามารถเพ่ิมความสะดวกและง่ายต่อการท าสินเช่ือ  

ศิริพงศ์ นันติกา (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของลูกคา้
ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมล าพูน ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือ พบว่า
ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจในล าดบัท่ีหน่ึงในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัสูง ดา้นราคา คือ ค่าธรรมเนียมประเมินหลกัทรัพยต์ ่า ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ ผ่อนช าระไดห้ลายวิธี ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ ธนาคารมีของขวัญของช าร่วยแจกลูกค้าในโอกาสพิเศษ ด้านบุคลากร คือ พนักงานมี
ประสบการณ์และมีความช านาญทางดา้นสินเช่ือ ดา้นกระบวนการ คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการโทรศพัทติ์ดต่อ 
และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คือ ธนาคารมีอุปกรณ์เคร่ืองมือทนัสมยัและเพียงพอต่อการให้บริการ 

สิทธิพล เพง็แจ่ม และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออม
สินเขตราชวตัร ผลการศึกษาพบว่า  สาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายย่อย ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการความพึง
พอใจคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการตอบสนองตอบทนัที ไดแ้นวทางการ
แกปั้ญหาการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ย 4 กลยทุธ์เป็นทางเลือก ไดแ้ก่ กลยทุธ์การเติบโตแบบพฒันาผลิตภณัฑใ์นระดบั
องค์กร กลยุทธ์ความแตกต่างในระดบัหน่วยธุรกิจ และกลยทุธ์ดา้นการตลาด หลกั 7P’s กลยุทธ์ดา้นการเงินในระดบั
หนา้ท่ี และเลือกเพียงทางเดียวเพ่ือนาไปสู่แผนปฏิบติังานคือ ทางเลือกกลยทุธ์ดา้นการตลาดหลกั 7P’s ดว้ยเหตุผลไป
ใชเ้ป็นกลยทุธ์เชิงรุก เชิงแกไ้ข และเชิงป้องกนั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการและเคร่ืองทีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงจะประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
การศึกษาคร้ังน้ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายมาจากตวัแทนกลุ่มลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือรายย่อยของธนาคาร

ออมสินสาขาพะเยา โดยการสุ่มตวัอย่างจากการค านวณดว้ยสูตรของทาโรยามาเน่ ไดจ้ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
400 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ จ านวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปส่วนบุคคลของ
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ผูใ้ชบ้ริการหท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินสาขาพะเยา  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
การใช้บริการสินเช่ือรายย่อยของธนาคารออมสินสาขาพะเยา เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ  ส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารออมสินสาขา
พะเยา ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามส าหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรายย่อยธนาคารออม
สินสาขาพะเยา 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  และน ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ

สมบูรณ์ของขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้มาถอดรหัส (Coding) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณา (Descriptive Statistic) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรายย่อยของธนาคารออมสิน
สาขาพะเยา และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจัยด้านสถานท่ีให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององค์กรโดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง และขอ้มูล
ทุติยภูมิมาวิเคราะห์โดยใช้แผนผงัก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา และใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management Process) ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร(SWOT Analysis) และแนวทางการ
ก าหนดกลยทุธ์(Strategy Formulation) โดย ใชT้OWS Matrix เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหายอดสินเช่ือรายย่อย
ไม่เป็นตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน สาขาพะเยา 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาสามารถน าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีท าให้ยอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน

สาขาพะเยา พบว่า จากขอ้มูลการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขา
พะเยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในระหว่างช่วง 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และจากการรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ พิจารณาความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการจากค่าเฉล่ียต ่าสุดไปสูงสุด พบว่าควรปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 ควรปรับปรุงปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 และควรปรับปรุงดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด 3.78 ดงันั้นจากขอ้มูลการสอบถามและสัมภาษณ์น ามาสรุปสาเหตุของปัญหามาเขียนผงั
กา้งปลา โดยก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา และก าหนดสาเหตุหลกั สาเหตุรองสาเหตุยอ่ยท่ีกา้งปลา 
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รูปที่  1    ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 

จากรูปภาพท่ี 1 ก าหนดปัญหาท่ีหวัปลาคือปัญหายอดสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารออมสินสาขาพะเยา ท่ีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สาเหตุหลกัมาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นราคา ท่ีเกิด
จากอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละโปรโมชัน่ของธนาคารออมสินไม่จูงใจส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 2. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ เกิด
จากการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ทนัการแข่งขนักบัธนาคาร
อ่ืน 3. การส่งเสริมทางการตลาด เกิดจากไม่ประชาสมัพนัธ์เร่ืองสินเช่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่มีประสิทธิภาพดีพอจึงท าให้ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
สินเช่ือรายยอ่ย 

ส่วนท่ี 2 เสนอแนวทางท่ีมีส่วนในดา้นแก้ไข ปรับปรุง และวางแผนเพ่ือสนบัสนุนยอดสินเช่ือรายยอ่ยให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของธนาคารออมสินสาขาพะเยา เม่ือน าผลจากวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และขอ้มูลจากการสอบถาม
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการและการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย
ของธนาคารออมสินสาขาพะเยา โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ พิจารณาจากความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ น ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แลว้น ามาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์โดยใชต้าราง TOWS Matrix เพ่ือหาทางเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
 
ตารางที่  1  ก าหนดทางเลือกออกมาเป็นกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้TOWS Matrix 

 จุดแข็ง  
- ช่ือเสียงของธนาคารเป็นท่ียอมรับมีความน่าเช่ือถือ 

และมัน่คง 
- สินเช่ือรายย่อยเป็นสินเช่ือท่ีเปิดโอกาสใหลู้กคา้ราย
ย่อยและฐานรากไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้าย   
- เจา้หนา้ท่ีสาขามีการติดต่อสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้
อย่างต่อเน่ืองและคุน้เคยกบัลูกคา้ 

จุดอ่อน  
-เทคโนโลยีดา้นออนไลนข์องธนาคารยงั ไม่มีความ

ทนัสมยั ไม่ครบวงจร  
ท าใหลู้กคา้หลายกลุ่มยงัไม่สามารถเขา้ถึงสินเช่ือราย
ย่อยได ้ 
-ขาดการประชาสัมพนัธ์สินเช่ือรายย่อย 
- ระเบียบหรือขั้นตอนในการใหสิ้นเช่ือมีความ

ยืดหยุ่นนอ้ย 
โอกาส 
- ธนาคารมีฐานลูกคา้เดิมท่ีมากกว่าธนาคารอ่ืน  
- ธนาคารออมสินสามารถกูสิ้นเช่ือไดใ้นอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีถูกกว่าปกติหรือถูกกว่าธนาคารอ่ืน และ
สนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมท าใหมี้โอกาสในการเขา้ถึง
ลูกคา้ฐานรากไดง่้าย  

(SO Strategy) 
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ออกบูธประชา
สัมพนัธ์ ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์สินเช่ือรายย่อย และเขา้ไปใหบ้ริการ
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้กลู่กคา้ 

(WO Strategy) 
กลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัการ
ประชาสัมพนัธ์ สินเช่ือดว้ยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการ
ส่ือสารและสอดคลอ้ง กบัการเปล่ียนแปลงในยุค
ปัจจุบนัท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงได ้ และใหค้วามส าคญั
โครงการและกจิกรรมท่ีภาครัฐส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหม้ากข้ึน 
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อุปสรรค  
- ระยะเวลาในการใหอ้นุมติัสินเช่ือนานเพราะตอ้ง
ใชค้วามละเอียดในการวิเคราะหสิ์นเช่ือ 
- ปัจจุบนัมีธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมมากข้ึน ท าใหลู้กคา้
มีทางเลือกในการใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์ 

(ST Strategy) 
กลยุทธ์ป้องกนั ในการน าเสนอทางเลือกใหแ้กลู่กคา้
ควรเลือกสินเช่ือท่ีตรงตราวตัถุประสงคข์องลูกคา้และ
เสนอเงินงวดตามความสามารถในการช าระหน้ีตาม
จริงใหก้บัลูกคา้ 

(WT Strategy) 
กลยุทธ์พฒันาบุคลากร ใหมี้ความเช่ียวชาญใน
รายละเอียดผลิตภณัฑฑสิ์นเช่ือรายย่อย เนน้ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางใหม่ๆในการ
ประชาสัมพนัธ์สินเช่ือรายย่อย 

 
จากการวิเคราะห์ตามตารางดงักล่าวท าให้ไดแ้นวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 ทางเลือก ไดแ้ก่  
ทางเลือกท่ี 1 ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยให้มากข้ึน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุก เม่ือมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

ดงักล่าวออกสู่ตลาด พนกังานสาขาตอ้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายย่อยน้ี
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการให้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ทั้งนอกและในสาขา ทั้งลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ เช่น 
พนกังานจะตอ้งประชาสัมพนัธ์และแนะน าผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยให้ลูกคา้รับรู้ไดว้่า ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายย่อยมี
ความน่าสนใจอย่างไร ลูกคา้ไดป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง สามารถแนะน าและเปรียบเทียบสินเช่ือของธนาคารว่าดีกว่า
สินเช่ือของธนาคารคู่แข่งอย่างไรให้ลูกค้าได้ทราบ ควรเน้นออกตลาดเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้ประจ าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ออกตลาดเชิงรุกตามหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพนัธ์สินเช่ือ และให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สินเช่ือ กรณีหน่วยงานไหนท่ีมีลูกค้าสนใจผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อย พนกังานสาขาสามารถเข้าไปอ านวยความ
สะดวกในการรับเอกสารค าขอกู ้โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งมาส่งเอกสารท่ีสาขาเอง ส่วนกลุ่มเป้าผูป้ระกอบการรายยอ่ย เช่น 
พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว พนักงานสาขาจะต้องออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ออก
ประชาสมัพนัธ์สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือผูป้ระกอบการตามตลาดต่างๆ เพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษา โดยผูใ้ชบ้ริการอาจ
จอยากทราบขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยแต่ไม่มีเวลาเขา้ไปสอบถามในสาขา สาขาตอ้งจดัพนกังาน
เขา้ไปอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มีโอกาสสอบถามได ้อาจจะเข้าไปเดินตามแผง และพูดคุยสอบถามความ
สนใจว่าลูกค้าสนใจสินเช่ือรายย่อยมากน้อยเพียงใด การตั้งบูธเพ่ือประชาสัมพนัธ์สินเช่ือรายย่อย วิธีน้ีจะช่วย
กระจายขอ้มูล และประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้เป้าหมายทราบขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยเพ่ิมมากข้ึน อาจจะมีการ
ท าแคมเปญในการส่งเสริมการขาย เช่น อาจจะมีการแจกของรางวลัหากลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยภายในเวลาท่ี
ก าหนด เพ่ือเป็นการดึงดูดเพ่ิมความสนใจให้ลูกคา้ และกระตุน้ให้ลูกคา้สนใจท่ีอยากจะใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
รายยอ่ยมากยิ่งข้ึน 

ทางเลือกท่ี 2 พฒันาศกัยภาพพนักงานสาขาเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข ให้ความส าคญักบัการจัดอบรมพนักงาน
สินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมส่งเสริมการขาย เพ่ือท่ีจะได้ท าความเข้าใจในรายละเอียดของตวั
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือนั้นๆ การอบรมวิธีการขาย วิธีการหรือเทคนิคการพูดอย่างไรให้ลูกคา้คลอ้ยตามและเช่ือถือได ้ เพือ
เพ่ิมความสามารถในการขายผลิตภณัฑ์สินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้กับพนกังานสาขา
เพ่ือให้พนกังานทราบว่าจ าตอ้งท าวิธีไหนถึงจะสามารถปิดการขายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ืออ่ืน ๆ ให้เร็ว
ท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พนกังานสาขาตอ้งรู้ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์สินเช่ือนั้น ๆ อย่างรู้จริง และสามารถ
ตอบค าถามของผูใ้ช้บริการได้หากมีขอ้สงสัย มีการอบรมสอนการใช้ระบบงานสินเช่ือ เพ่ือให้พนกังานสามารถ
ท างานไดเ้ต็มศกัยภาพ ส่งผลให้หลงัจากท่ีรับเอกสารจากลูกค้าแล้วพนกังานสาขาสามารถท าการวิเคราะห์ และ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ือไดใ้นระยะเวลารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสอนงานให้ไปในทางเดียวกนันั้นจะส่งผลให้
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พนักงานสินเช่ือทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ ทั้งน้ีสาขาอาจจะมีวิธีจูงใจให้กับพนักงานสาขาท่ีสามารถท า
ผลงานไดสู้งสุด เพ่ือท่ีจะเป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานท างานไดเ้ต็มท่ีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการติดต่อส่ือสาร โดยให้ความส าคัญการ
ประชาสัมพนัธ์สินเช่ือ โดยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัท่ีลูกค้า
สามารถเข้าถึงได ้จากเดิมเม่ือลูกค้าตอ้งการสอบถามผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารลูกค้าจะตอ้งเดินทางเพ่ือเข้ามา
สอบถามท่ีสาขาเองหรือโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามเท่านั้น สาขาควรเพ่ิมช่องทางใหม่ในการติดต่อกบัลูกคา้ เช่น ผ่าน
ทางช่องทาง Line Official , เพจ Facebook เป็นตน้ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าด้วยวิธีออนไลน์น้ี สามารถอ านวย
ความสะดวกในการบริการลูกค้าได ้ท าให้ลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลามาท่ีสาขาเอง กรณีท่ีลูกคา้มีค าถามหรือข้อสงสัย 
สามารถท้ิงขอ้ความไวไ้ด ้ทางสาขาจะมีพนกังานท่ีเป็นแอดมินคอยตอบปัญหาหรือให้ค าปรึกษาให้แก่ลูกคา้ หรือ
ลูกคา้สามารถท้ิงเบอร์ติดต่อไวไ้ดแ้ลว้ให้ทางเจา้หน้าท่ีติดต่อกลบัเพ่ือช่วยเหลือลูกคา้ภายหลงัได ้นอกจากน้ีช่องทาง
ออนไลน์น้ี ยงัเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้สาขาสามารถกระจายข่าวต่าง ๆ และประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหม่  
ไดต้ลอดเวลา สามารถส่ือสารและส่งขอ้มูลกิจกรรมทางการขายและการตลาดได ้ ช่วยให้สาขาสามารถสร้างฐาน
ลูกคา้ใหม่ไดเ้พ่ิมข้ึนดว้ย 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า จากสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 
ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความส าคญัต่อการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารออมสินสาขาพะเยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิทธิพล เพ็งแจ่ม และ ศุภสัณห์ 
ปรีดาวิภาต (2561) ท่ีว่าสาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายย่อย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริพงศ ์นนัติกา (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคาร ผลการศึกษา พบว่าลูกคา้มีระดบั
ความพึงพอใจในล าดบัท่ีหน่ึงในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ลว้นแลว้แต่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารทั้งส้ิน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีท าให้ยอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน
สาขาพะเยาน ามาวางแผนเพ่ือสนบัสนุนยอดสินเช่ือรายยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินสาขาพะเยา 
ท าให้ไดแ้นวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 ทางเลือก ไดแ้ก่ 1. ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยให้
มากข้ึน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 2. พฒันาศกัยภาพพนักงานสาขา ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการ
แก้ไข และ 3. การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือช่องทางการติดต่อส่ือสารแนะน าผลิตภณัฑ์และประชาสัมพนัธ์ 
ซ่ึงตอ้งเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือน าไปสู่การจัดแผนปฏิบติังานในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยแนวทางเลือกท่ี
เสนอ คือ แนวทางเลือกท่ี 1 คือ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากฐาน
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาพะเยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินฝากและทางด้านสินเช่ือถือว่ามีจ านวนมาก
พอสมควร และผูใ้ชบ้ริการส่วนมากมีความสามารถท่ีจะกู้ เน่ือจากส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการและพนกังานบริษทั 
และมีรายไดเ้พียงพอและมีความสามารถในการช าระเงินงวดได ้สาเหตุท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการคือเป็นธนาคารของ
รัฐบาลมีความน่าเช่ือถือและอยู่ใกลท่ี้ท างาน สาเหตุท่ีลูกคา้ไม่เลือกใชบ้ริการคืออตัราดอกเบ้ียเงินกูค้่าธรรมเนียมไม่
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จูงใจให้เลือกใชบ้ริการหากพนกังานประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบและมีความ
เข้าใจมากข้ึนจะช่วยผูใ้ช้บริการมีความสนใจอยากใช้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อย และท าให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บโปรโมชัน่พิเศษเม่ือใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาพะเยา รวมทั้งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
ใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาพะเยา มีความมัน่ใจในการเลือกใช้บริการของธนาคารออมสินสาขา
พะเยาอยูแ่ลว้ เม่ือพนกังานสาขาแนะน าผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยแลว้ จะช่วยให้ง่ายต่อการเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรายย่อยของธนาคารออมสินสาขาพะเยา และตอ้งมุ่งเน้นให้พนกังานสาขาออกประชาสัมพนัธ์ทั้งภายนอก
สาขาและภายในสาขาอย่างสม ่าเสมอเช่นการจัดขบวนเดินประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีรายย่อยเป็นต้น 
เน่ืองจากบางคร้ังธนาคารออมสินมีการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือใหม่ออกสู่ตลาด แต่ผูใ้ช้บริการไม่มีเวลาเข้ามาใช้
บริการท่ีสาขาจึงไม่ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์หรือโปรโมชัน่ใหม่ ๆ  ท่ีธนาคารออมสินจดัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน จึงควรท่ีจะให้พนกังานสาขาออกประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์สินเช่ือให้ผูใ้ชบ้ริการ
ทราบอย่างสม ่าเสมอ และตอ้งมีการติดตามผลงานหลงัจากการออกประชาสัมพนัธ์ว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างไร ดี
หรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่ มีปัญหาจากการออกประชาสัมพนัธ์หรือไม่ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ธนาคารออมสินควรน าผลการศึกษาไปด าเนินการปรับปรุงกลยทุธ์ให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระยะยาว 

อีกทั้งควรมีการพฒันากลยุทธ์ให้ตรงกบัสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา ก าหนดแผนการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า และควร
พฒันาโครงการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

2. จากการศึกษาปัญหาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าประชาชนยงัไม่รู้จกั ไม่เขา้ใจรายละเอียดสินเช่ือรายย่อยของธนาคาร 
ออมสิน ควรมีการพฒันาช่องทางการส่ือสารกระจายข่าวสารให้ครอบคลุม เป็นท่ีรู้จกัทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการสร้างส่ือ 
ไม่ว่าจะเป็น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่ือป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ เพราะ ส่ือเหล่าน้ีจะสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลายและครบถว้น จะช่วยเพ่ิมฐานลูกคา้ของธนาคารได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม: กรณีศึกษาองค์การ
รัฐวิสาหกิจ โดยงานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง จ านวน 362 คน ดว้ย
การใชแ้บบสอบถามผ่านการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก ขณะท่ีการวิเคราะห์ขอ้มูลไดมี้การใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และความ
ถดถอยเชิงเส้น เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมโดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
องค์การแห่งนวตักรรมประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ 3) การจัดการ
ความรู้ 4) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์5) ภาวะผูน้ า 6) พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผลของการศึกษาช้ีให้เห็นว่า โครงสร้าง
องคก์าร บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ การจดัการความรู้ และพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การ
แห่งนวตักรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงการคน้พบน้ีจะเป็นแนวทางให้กบัองค์การรัฐวิสาหกิจในการส่งเสริม
และการพฒันาองคก์ารแห่งนวตักรรมต่อไป                  
 
ค ำส ำคัญ: นวัตกรรม, องค์กำรแห่งนวัตกรรม, รัฐวิสำหกิจ 
 

Abstract 
This study is aimed at examining factors influencing the innovative organization of state enterprises. The research 
collected the data from 362 employees of a state enterprise by using questionnaires through convenience sampling. 
For data analysis, the study used descriptive statistics including the percentage, mean, standard deviation as well 
as employed inferential statistics including correlation coefficient and linear regression. While factors influencing 
innovative organization consist of 1) organization structure 2) organization climate and culture 3) knowledge 
management 4) human resource management 5) leadership and 6) strategic alliance. The results of this study 
indicated that organization structure, organizational climate and culture,  knowledge management, and strategic 
alliance have a significant positive impact on the innovative organization. The findings will guide the state 
enterprises in supporting and developing an innovative organization.  

 
Keyword: Innovation, Innovative organization, State enterprise 
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1. บทน า 

 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ี

รุนแรง (Fontana and Musa, 2017) นบัเป็นความท้าทายทางธุรกิจท่ีจะตอ้งปรับตวั วางแผนกลยุทธ์ และสร้างความ
แตกต่างของสินคา้และบริการ (Hesterly and Barney, 2008) รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ พฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนั (Prasad and Junni, 2016; Scheepers and Storm, 2019) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 
ไดใ้ห้ความส าคญัของความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศจากการประเมินระดบัของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  
รวมไปถึงปัจจยัเก่ียวความสามารถดา้นนวตักรรม (World Economic Forum, 2019) 

นวตักรรมจึงเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัส าคญัของการมีความสามารถในการแข่งขนั (Nakano and Wechsler, 2018; 
Zhong and Nieminen, 2015) อย่างไรก็ตาม จากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ว่าด้วยระดบัการพฒันา
เศรษฐกิจ พบว่า ประเทศไทยถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven 
economies) และยงัไม่สามารถพัฒนาไปสู่กลุ่มประเทศท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven 
economies) (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปัญหาของประเทศไทยท่ีขาดความสามารถ
ในการแข่งขนั เน่ืองจากขาดความสามารถด้านนวตักรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัคงให้ความส าคญักับการ
พฒันานวตักรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีไดน้ า
นวตักรรมมาเป็นส่วนส าคญัในยุทธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) เช่นเดียวกนักบัองค์การรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ท่ีไดใ้ห้ความส าคญัดา้นนวตักรรม โดยการน านวตักรรมมาเป็นหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังาน 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , 2553) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา บุคลากรขององค์การรัฐวิสาหกิจ 
จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานดา้นนวตักรรม อยา่งไรก็ตาม การสร้างนวตักรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการปรับปรุง พฒันา และ
คิดค้นในส่ิงใหม่ (Cingöz and Akdogan, 2011) ในขณะท่ี Kim and Kumar (2012) ได้กล่าวว่า องค์การท่ีสามารถ
ยอมรับความคิด ความรู้ ทกัษะ หรือวิธีการท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหม่ ๆ องคก์ารท่ีมีความสามารถเหล่านั้นเรียกไดว้่า
เป็นองค์การแห่งนวตักรรม โดย ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2562) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า องค์การแห่งนวตักรรม 
(Innovative organization) คือ องค์การท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของบุคลากร รวมไปถึงการสร้างการ
เปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์การ ทั้งน้ี การสร้างนวตักรรมจะประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีหลากหลาย ซ่ึงอุปสรรคใน
การสร้างนวตักรรม คือ การไม่ยอมรับในความคิดสร้างสรรค์ ความวิตกกงัวลของบุคลากร รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ 
ดงันั้น จึงเป็นประเดน็ส าคญัท่ีองคก์ารตอ้งน ามาพิจารณาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึนใน
องค์การ (Sonnenberg and Goldberg, 1992) เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนั น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร (Cingöz and Akdogan, 2011)   

ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม จึงเป็นมูลเหตุให้ผูวิ้จยั
สนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้่ามีผลเชิงบวกต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Hamel, 2006) ดงัจะเห็นได้จากผลการศึกษาของ Keupp et al. (2012) ท่ีพบ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมจ านวน 342 งานวิจัย มีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับองค์การแห่งนวตักรรม จ านวน 25 
งานวิจยั และจากงานวิจยัท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นว่าการพฒันาองคก์ารแห่งนวตักรรมมีความส าคญัและพบไดม้ากใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา สอดคล้องกบังานวิจยัของ Siyanbola et al. (2012) ท่ีศึกษาประเภทนวตักรรมของธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา กรณีศึกษาประเทศไนจีเรีย โดยแบ่งประเภท
นวตักรรมออกเป็นหลายประเภท หากแต่ประเภทนวตักรรมท่ีพบไดม้ากท่ีสุดคือองค์การแห่งนวตักรรม คิดเป็น
ร้อยละ 90 ดงันั้น องค์การแห่งนวตักรรมจึงเป็นหัวใจส าคญัของกิจกรรมด้านนวตักรรมของประเทศไนจีเรีย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hongming et al. (2007) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเนน้
การเรียนรู้ นวตักรรมเทคโนโลยี องคก์ารแห่งนวตักรรม และประสิทธิภาพองคก์าร จากกลุ่มตวัอยา่งในประเทศจีน 
พบว่า องค์การแห่งนวตักรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพองค์การมากท่ีสุด เช่นเดียวกนักบั Phan (2019) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งนวตักรรมและประสิทธิภาพองค์การในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 266 บริษทัใน
ประเทศเวียดนาม พบว่า องคก์ารแห่งนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

การศึกษาน้ีจึงศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม อยา่งไรก็ตาม จากความส าคญัของนวตักรรมท่ี
มีต่อองคก์ารรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม: กรณีศึกษาองคก์าร
รัฐวิสาหกิจ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

รากศัพท์ของค าว่านวัตกรรม หรือ Innovation นั้น มาจากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า ท าส่ิงใหม่ข้ึนมา 
นวตักรรมจึงเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม (Jaiswal and Dhar, 2015) นวตักรรมจะต้องแสดงถึง
ลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ ความใหม่และคุณค่า (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2562) ซ่ึงสะทอ้นถึงมุมมองของการ
ใชน้วตักรรมเพ่ือสร้างอิทธิพลเชิงบวกท่ีหลากหลาย เช่น การสร้างสินคา้และบริการใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างยากต่อการ
ลอกเลียนแบบเพ่ือจดัจ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์ก่อให้เกิดคุณค่าในมิติของรายไดแ้ละผลก าไร (Calantone et al., 2002; 
García-Morales et al., 2012; Lööf and Heshmati, 2002; Zahra et al., 2000) การสร้างนวตักรรมจึงเป็นกิจกรรมท่ีองคก์าร
จะตอ้งพฒันาและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง (Anderson et al., 2014) โดยอาศยักระบวนการขององคก์ารแห่งนวตักรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างแนวคิดใหม่ (Ali et al., 2011; Breznik and Robert, 2014; Giniuniene and Jurksiene, 2015) และ
การปฏิบติัในส่ิงใหม่ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารและวิธีการบริหารจดัการรูปแบบใหม่ หรือการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ (Kwon and Cho, 2016)  

ระดบัขององค์การแห่งนวตักรรมสามารถสังเกตได้จากมุมมองของการจัดการองค์การ องค์การท่ีมีรูปแบบ
โครงสร้างองค์การแบบรวมศูนยก์ลางและเป็นทางการ จะเป็นรูปแบบท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม เน่ืองด้วย
วิธีการปฏิบติังานและข้อจ ากัดของการแสดงออกทางความคิด ท าให้สมาชิกองค์การไม่สามารถน าเสนอแนวคิด
วิธีการใหม่ ๆ และไม่มีอ านาจตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม (Dedahanov  et al., 2017) นอกจากน้ี ยงัสามารถสงัเกตได้
จากมุมมองของกระบวนการพฒันาองค์การ เช่น การจดัการความรู้ การจดัการความเปล่ียนแปลง เป็นตน้ (Prasad 
and Junni, 2016) ซ่ึงการท่ีจะเป็นองค์การแห่งนวตักรรมไดน้ั้น จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือท าให้แตกต่างไปจาก
เดิม ส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พฒันาเคร่ืองมือ ระบบ กระบวนการ นโยบาย สินค้าและ
บริการ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Wutthirong, 2014) องค์การแห่งนวตักรรมจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
องค์การสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดภ้ายใต้สถานการณ์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Pundt et al., 2010) 
และเป็นหน่ึงในวิธีการพฒันาประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 
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(Cingöz and Akdogan, 2011; Jafri, 2010) โดยการศึกษาน้ีไดใ้ห้ความหมายขององค์การแห่งนวตักรรมตามแนวคิด
ของ Waheed et al. (2019) และ Ferdi (2018) ท่ีหมายถึง กิจกรรมนวตักรรมแบบองค์รวมท่ีก่อให้เกิดความคิดริเร่ิม 
การปฏิบติัในส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการท างาน การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การสนบัสนุนและยอมรับในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางความคิดและการเรียนรู้ 

การศึกษาน้ีได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวัตกรรมจากการศึกษาของ 
Chutivongse and Gerdsri (2019) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม โดยการทบทวนวรรณกรรม
และสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือก าหนดปัจจัย จากนั้นจึงพฒันาแบบสอบถามโดยได้สอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จ านวน 200 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม ไดแ้ก่ โครงสร้างองค์การ บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ การจดัการความรู้ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า และพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Khan (2020) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัขององคก์ารท่ีมีผลต่อนวตักรรมของพนกังาน โดยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือก าหนดปัจจยั จากนั้นจึงพฒันา
แบบสอบถาม โดยไดส้อบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างคือพนกังานระดบับริหารท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการองค์การ
และการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศอินเดีย จ านวน 215 คน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวตักรรมของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร กลยทุธ์องคก์าร กระบวนการนวตักรรม การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์เทคโนโลยี ทรัพยากร การจดัการความรู้ และภาวะผูน้ า  

นอกจากน้ี จากงานวิจยัของ Boonkua et al. (2019) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรมของส านกั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 500 คน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม ไดแ้ก่ 
การจัดการกลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ วฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้ า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการจดัการความรู้ นอกจากน้ี จากงานวิจยัของ Narcizo et al. (2017) ท่ีศึกษากรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นนวตักรรมในองคก์าร โดยการตรวจสอบวรรณกรรม 1,672 วรรณกรรม
ท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus น ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกวรรณกรรมท่ีมีความคลอบคลุมท่ีสุด 300 
วรรณกรรม ดว้ยโปรแกรม VOSViewer และ CitNetExplorer จากนั้นจึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองเชิงพรรณนา เพ่ือ
บ่งช้ีถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเกิดเป็นองคก์าร
แห่งนวตักรรม ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองค์การ กลยทุธ์องคก์าร การจดัการความรู้ และการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์  

หลงัจากท่ีผูศึ้กษาได้วิเคราะห์ผลการศึกษาของงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ เก่ียวกับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม จึงไดก้ าหนดแนวคิดของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม ไดแ้ก่  

1) โครงสร้างองคก์าร โดยการกระจายอ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมตามอ านาจหนา้ท่ีเพ่ือ
ความรวดเร็วในการท างาน รวมถึงมีการท างานแบบทีมและมีอิสระในการประสานงานเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ ๆ 
(Cummings and Worley, 2014)   

2) บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ โดยการสร้างความเขา้ใจในวิสัยทศัน์  กลยุทธ์ และเป้าหมายเก่ียวกบั
นวัตกรรมแก่บุคลากรให้ชัดเจน (Adams et al., 2016; Stamm, 2008) ให้ความส าคัญและสร้างบรรยากาศใน
องคก์ารให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ยอมรับการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Darvish and Nazari, 2013) สนบัสนุนดา้น
ทรัพยากร เวลา บุคลากร เทคโนโลยี และงบประมาณ เพ่ือการสร้างนวตักรรม (Adams et al., 2016; Padilha and 
Gomes, 2016)  
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3) การจดัการความรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ จดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงสนบัสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จะเป็นกระบวนการในการสร้าง
นวตักรรม (Hislop et al., 2018; Shahzad et al., 2016; Schneckenberg et al., 2015; Pesämaa et al., 2013)  

4) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยการก าหนดระดบัทกัษะ ความสามารถ ความรู้ ทศันคติ แนวคิด มุมมอง และ
พฤติกรรม ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานด้านนวตักรรม (Chen and Huang, 2009; 
Collins and Clark, 2003) มีวิธีการกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ (Luecke and Katz, 2003) และมีการประเมินผลบุคลากรดา้น
นวตักรรม (Bailey et al., 2018; Laursen and Foss, 2003; Bae and Lawler, 2000; Huselid, 1995; Macduffie, 1995)  

5) ภาวะผูน้ า โดยผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การแก่
บุคลากรให้รับรู้ไดอ้ย่างชดัเจน (Tidd and Bessant, 2020) มีทศันคติเชิงบวกต่อการคิดค้นและพฒันานวตักรรม 
(Stamm, 2008) และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและยอมรับขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
นวตักรรมได ้(Bass et al., 2003; Avolio, 1999; Howell and Avolio, 1993)  

6) พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยองค์การจะตอ้งมีการสร้างความร่วมมือในลกัษณะของพนัธมิตร (Partner) อย่าง
คลอบคลุมกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่ บุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม อนั
เป็นผลประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกัน (Kandemir et al., 2006; Lambe et al., 2002) ซ่ึงมีความส าคญัในการพัฒนา
กระบวนการใหม่ ๆ ตามแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม (Van Echtelt et al., 2008; Knudsen, 2007)  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาของงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม จึงเป็น
ท่ีมาของกรอบแนวคิดการศึกษาดงัรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงประชากรท่ีท าการศึกษา คือ บุคลากรท่ีมีการปฏิบติังานตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานดา้นนวตักรรมในองคก์ารรัฐวิสาหกิจ โดยผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีถูก
พฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ตวัแปรตามกรอบแนวคิดการศึกษา ซ่ึงระเบียบวิธีการศึกษาขา้งตน้เป็นระเบียบวิธีการศึกษาท่ีเป็น

โครงสร้างองคก์าร 

องคก์ารแห่งนวตักรรม 

บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร 

การจดัการความรู้ 

ภาวะผูน้ า 

พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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ปัจจุบนั และไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายบริบทของการศึกษา (Waheed et al., 2019; Turi, Sorooshian 
and Javed, 2019; Ferdi, 2018; Moon et al., 2017; Angelis, 2016) 

แบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยชุดค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป จ านวน  4 
ขอ้ แบบสอบถามเก่ียวกบัองคก์ารแห่งนวตักรรม จ านวน 6 ขอ้ และแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์าร
แห่งนวตักรรม จ านวน 29 ขอ้ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามดงักล่าวไปท าการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
validity) กบัผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ เพ่ือทดสอบว่าแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์
ท าการศึกษา ผลการทดสอบพบว่าทุกข้อค าถามมีค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of item 
objective congruence: IOC) มากกว่า 0.50 แปลผลไดว้่ามีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้จากนั้นจึงท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ในกลุ่มทดสอบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร จ านวน 30 ชุด ซ่ึงพบว่ามีค่า Cronbach’s alpha อยูใ่นช่วง 0.79 - 0.89 
โดยการใชม้าตรวดัแบบลิเคอรท์ (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นดว้ย 3 = 
ปานกลาง 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งน้ี แบบสอบถามเก่ียวกับองค์การแห่งนวตักรรมถูกพฒันามาจาก 
Waheed et al. (2019) และ Ferdi (2018) และแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม ถูก
พฒันามาจาก Chutivongse and Gerdsri (2019) ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การ 2) บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ  
3) การจดัการความรู้ 4) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์5) ภาวะผูน้ า 6) พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability sampling) สุ่มตวัอย่าง
ตามความสะดวก (Convenience sampling) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะทัว่ไปท่ี
หลากหลาย อยา่งไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งทุกหน่วยมีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการศึกษา และสามารถเป็น
ตวัแทนของประชากรไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรท่ีมีการปฏิบติังานตาม
หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นนวตักรรมในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง โดยก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนของความคลาด
เคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้5% ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 362 คน เก็บขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง และ
ในรูปแบบกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ท่ีถูกส่งไปยงัอีเมล์ของบุคลากรในองค์การท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษา จากนั้นจึง
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าประมวลผลดว้ยวิธีการทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม  
 

4. ผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาน้ี คือ บุคลากรท่ีมีการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานดา้น
นวตักรรมในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง จ านวน 362 คน ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 59.4 อีกทั้ง
ร้อยละ 50.0 ของกลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอาย ุ30 – 39 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป
ร้อยละ 66.6 และ 11.9 ตามล าดบั และมีระดบังานอยู่ระดบัผูป้ฏิบติัการร้อยละ 84.5 และผูบ้ริหารระดบัตน้ข้ึนไป 
ร้อยละ 15.5 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 1 จะพบว่าค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมอยูใ่นระดบัสูง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.87 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัจะพบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
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ต่อองค์การแห่งนวตักรรมสูงสุด คือ ปัจจยัการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 3.94 รองลงมา คือ ปัจจยั
บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัภาวะผูน้ า และ
ปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ ตามล าดบั โดยมีระดบัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ี ค่าเฉล่ียโดยรวมขององคก์าร
แห่งนวตักรรมพบว่าอยูใ่นระดบัสูงเท่ากบั 3.88 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม (n = 362)                     
ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม x̄ S.D. ระดับ* 

โครงสร้างองคก์าร 3.90 0.57 สูง 
บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร 3.90 0.47 สูง 
การจดัการความรู้ 3.94 0.52 สูง 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3.90 0.53 สูง 
ภาวะผูน้ า 3.82 0.61 สูง 
พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 3.79 0.60 สูง 
          รวม 3.87 0.45 สูง 

องค์การแห่งนวตักรรม 3.88 0.52 สูง 
*ระดบัต ่า (คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-2.33), ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.34-3.66), ระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย
ระหว่าง 3.67-5.00) 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม แสดงผลไดใ้นตารางท่ี 2 ซ่ึงพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม ไดแ้ก่ ปัจจยัโครงสร้างองค์การ ปัจจยับรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ ปัจจยั
การจดัการความรู้ ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ปัจจยัภาวะผูน้ า และปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัองคก์ารแห่งนวตักรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในทุกๆปัจจยั ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั
จะพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยับรรยากาศและวฒันธรรมองค์การมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.634 รองลงมา
ดว้ยปัจจยัการจดัการความรู้มีค่าเท่ากบั 0.552 ปัจจยัโครงสร้างองคก์ารมีค่าเท่ากบั 0.540 ปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์มี
ค่าเท่ากบั 0.530 ปัจจยัภาวะผูน้ ามีค่าเท่ากบั 0.523 และปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเท่ากบั 0.508 ตามล าดบั  
 

ตารางที่ 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม 
องค์การแห่งนวตักรรม 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Sig. 
โครงสร้างองคก์าร  0.540 0.000** 
บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร  0.634 0.000** 
การจดัการความรู้  0.552 0.000** 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 0.508 0.000** 
ภาวะผูน้ า  0.523 0.000** 
พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์  0.530 0.000** 

**p-value < 0.01 
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ขณะท่ีผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรมถูกแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3 โดยผลท่ีไดช้ี้ว่า ปัจจยับรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัโครงสร้างองคก์าร ปัจจยั
การจดัการความรู้ และปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 0.001 0.009 และ 0.020 ตามล าดบั โดยค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของปัจจยับรรยากาศและ
วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัการจัดการความรู้ และปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ เท่ากบั 0.310 
0.171 0.149 และ 0.132 ตามล าดบั นอกจากน้ี จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และปัจจยั
ภาวะผูน้ า ไม่มีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมอยา่งมีนยัส าคญั 
     
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t   Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 0.716 0.183  3.921 0.008 
โครงสร้างองคก์าร  0.156 0.047 0.171 3.342 0.001* 
บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร  0.344 0.071 0.310 4.833 0.000* 
การจดัการความรู้  0.148 0.056 0.149 2.643 0.009* 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 0.029 0.056 0.030 0.522 0.602 
ภาวะผูน้ า  0.022 0.051 0.026 0.435 0.664 
พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์  0.114 0.049 0.132 2.337 0.020* 

*p-value < 0.05, R2 = 0.471, Adj.R2 = 0.462 
 

5. สรุปผลและอภปิรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม: กรณีศึกษาองค์การรัฐวิสาหกิจ ในคร้ังน้ี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยโครงสร้างองค์การ ปัจจัยบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ ปัจจัยการจัดการความรู้ และปัจจยั
พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การแห่งนวตักรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองดว้ยองค์การท่ีผู ้
ศึกษาท าการศึกษา มีการปรับโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกบักระบวนการในการปฏิบติังาน ให้การท างานท่ีมี
ความยืดหยุน่ มุ่งเน้นการประสานงานและการท างานร่วมกนั เพ่ือให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและวิธีการท างานท่ี
แตกต่าง รวมไปถึงการกระจายอ านาจในการตดัสินใจตามต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวตักรรมในรูปแบบทีมโดยบูรณาการความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cummings and Worley (2014) นอกจากน้ี ปัจจัยบรรยากาศและ
วฒันธรรมองค์การ เน่ืองด้วยองค์การท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษา มีการก าหนดนโยบายการพฒันาองค์การโดยใช้
นวตักรรมเป็นฐานและเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์ เปิดโอกาสให้น าวิธีการหรือแนวคิดใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากการใชน้วตักรรมของบุคลากรในองค์การน ามาปรับใช้
ในการพฒันาองคก์าร ก าหนดเป้าหมายระสั้นและระยะยาวส าหรับกลยทุธ์ดา้นนวตักรรม และการสร้างแรงจูงใจ
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ให้บุคลากรสร้างนวตักรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน มีการจดั
เงินทุนและงบประมาณสนบัสนุนในการสร้างนวตักรรม รวมไปถึงสร้างบรรยากาศในองค์การให้เกิดการคิดเชิง
นวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Adams et al. (2016) และ Stamm (2008) รวมไปถึงการให้ความส าคญัและ
สร้างบรรยากาศในองค์การให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ยอมรับการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Darvish and Nazari, 
2013) ให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร เวลา บุคลากร เทคโนโลยี และงบประมาณ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสร้าง
นวตักรรม (Adams et al., 2016; Padilha and Gomes, 2016)  

ในขณะท่ี ปัจจยัการจดัการความรู้ เน่ืองดว้ยองคก์ารท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษา มีการพฒันาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงาน เพ่ือแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค การสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นนวตักรรม 
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีทนัสมยัและเขา้ถึงไดง่้าย การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นนวตักรรมของบุคลากร เพ่ือ
จดัการความรู้ในองค์การให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Hislop et al.2018; Shahzad 
et al., 2016; Schneckenberg et al., 2015; Pesämaa et al., 2013) นอกจากน้ี ปัจจัยพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ เน่ืองดว้ย
องค์การท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษา เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากับดูแลจากภาครัฐ จึงมีการตกลงท างาน
ร่วมกนักบัองคก์ารอ่ืน ๆ ในลกัษณะของความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เช่น การ
เพ่ิมช่องทางรับรู้รายได้ โดยอาศยัการร่วมมือกับธนาคารและศูนย์รับช าระเงิน เพ่ือความสะดวกในการช าระ
ค่าบริการ เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบของผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี การเป็นพนัธมิตร
จะมีการก าหนดช่วงเวลา การประเมินผล และมีการตกลงท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในบทบาทและผลประโยชน์ท่ี
ท าร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทรัพยากรร่วมกนั เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความก้าวหน้าของ
องคก์าร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกระหว่างปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์และองคก์ารแห่ง
นวตักรรม ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิดของ Kandemir et al. (2006) และ Lambe et al. (2002)  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรมโดยละเอียดแยกวิเคราะห์เป็นรายปัจจยั
จะพบว่า ผลการศึกษาน้ียงัมีความสอดคลอ้งและมีความแตกต่างจากผลการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพบว่าปัจจยัการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์และปัจจยัภาวะผูน้ า ไม่มีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าจะมีบาง
ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรมอยา่งมีนยัส าคญั แต่ในผลการศึกษาน้ียงัพบความสัมพนัธ์เชิงบวก
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงในทุก ๆ ปัจจยั                   
 
ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งนวัตกรรม: กรณีศึกษาองค์การรัฐวิสาหกิจ ในคร้ังน้ี                           
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัโครงสร้างองคก์าร ปัจจยับรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัการจดัการความรู้ และ
ปัจจยัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อองคก์ารแห่งนวตักรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น การศึกษาน้ี
จึงเป็นแนวทางให้กับผูบ้ริหารหรือนักพฒันาองค์การขององค์การรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมแนวทางในการปรับปรุง พฒันา คิดคน้ และสร้างองค์การแห่ง
นวตักรรมผ่านกระบวนการต่าง ๆ  อาทิ การสนบัสนุนองคค์วามรู้และสารสนเทศดา้นนวตักรรมเพ่ือการตดัสินใจ 
การให้ความส าคญักบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลและการท างานเป็นทีม การจดัการการส่ือสารให้ไหลเล่ือนอย่าง
อิสระครอบคลุมทุกทิศทางอยา่งถูกตอ้งตรงกนั  
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นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกล าดบัชั้นในการก าหนดเป้าหมายขององค์การ การมีกลยุทธ์ด้าน
นวตักรรมอยา่งเฉพาะเจาะจง การมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศขององคก์ารแห่งนวตักรรมให้
เกิดข้ึน มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งกนัและกนั การมีอิสระในตนเองของบุคลากร เน่ืองจาก
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมีความหลากหลาย และจ าเป็นต่อการพฒันานวตักรรม กระตุน้บุคลากรให้มี
ความพร้อม เปิดใจยอมรับประสบการณ์ ความส าเร็จและลม้เหลว และความเส่ียงในการกระท าส่ิงใหม่ ๆ  ปลูกฝัง
วฒันธรรมในการสร้างนวตักรรมให้กบับุคลากรอยา่งฝังลึก รวมไปถึง การจดัเงินทุนและงบประมาณสนบัสนุนใน
การสร้างนวตักรรม นอกจากน้ี การเปิดกวา้งในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นกลไกทางความคิดท่ีอาศยั
จินตนาการและประสบการณ์มาผสมผสานกันจนได้แนวคิดส าหรับการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นนวตักรรมของบุคลากร เพ่ือเป็นการจดัการความรู้ในองคก์ารให้มีความทนัสมยั รวมไปถึง
การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบให้สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายภายนอกองค์การ (Extranet) 
นอกจากน้ี การร่วมมือกบัองคก์ารอ่ืน ๆ ในลกัษณะของความร่วมมือแบบพนัธมิตร เพ่ือการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
และทรัพยากร ซ่ึงเป็นวิธีการพฒันานวตักรรมไดง่้ายและประหยดั  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีได้พบข้อจ ากัดท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา คือ สัดส่วนระดับงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความแตกต่างกนัมาก จึงอาจท าให้เกิดอคติในการให้ขอ้มูล อีกทั้งการศึกษาน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อองค์การแห่งนวตักรรมอย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ปัจจัยโครงสร้างองค์การ ปัจจัยบรรยากาศและ
วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัการจดัการความรู้ ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ปัจจยัภาวะผูน้ า และปัจจยัพนัธมิตร
เชิงกลยทุธ์ ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งนวตักรรม ดงันั้น ขอ้จ ากดัของการศึกษาน้ี
จึงยงัขาดการศึกษาในปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดงัท่ีผูวิ้จยัไดบ้รรยายไวใ้นส่วนของการทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคตให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การแห่ง
นวตักรรม: กรณีศึกษาองคก์ารรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่ง
นวตักรรมในปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช ้T-Test , Anova , Multiple Regression ใน
การทดสอบความสมัพนัธ์ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และอตัราความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5   
ผลการศึกษาพบว่า ดา้นโฆษณา , ดา้นการส่งเสริมการขาย , ดา้นการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ 
แบรนด์ยูนิโคล่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่าเพศ, อายุ, 
อาชีพ, รายไดต่้อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบครบวงจร, กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
This research was the study of the realization of integrated marketing communication that affects the purchase 
decision of the customer to Uniqlo brand in Bangkok area. The research was conducted by using the questionnaire 
to collect the data from the sample group of 400 people by random sampling used to purchase the cloth Uniqlo 
brand in Bangkok. The statistics used were Percentage, Means, Standard Deviation, Anova and Multiple 
Regression in relationship testing. The reliability was at 95 percent and error was not more than 5 percent. From 
the study, it was found that Advertising, Sales Promotion, Direct Marketing influencing the satisfaction in using 
the service with statistical significance. As for demographics, it was found that Gender, Age, Occupation, Revenue 
influenced satisfaction. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Purchase Decision 
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1. บทน า 

 
อุตสาหกรรม Fast fashion เติบโตอยา่งรวดเร็วในประเทศไทย ตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีเปล่ียน

สไตล์ตามกระแสนิยม Fast Fashion หรือ แฟชัน่รวดเร็วเป็นการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ตามกระแสนิยม ตลาด
ออนไลน์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซไดรั้บความนิยมมากข้ึน ผูบ้ริโภคสามารถชอ็ปป้ิงเส้ือผา้ไดง่้ายและบ่อยกว่าเดิม 

Fast Retailing บริษทัของ ยูนิโคล่ แจ้งว่า ตน้ปี 2020 สาขาของ ยูนิโคล่ท ายอดขายลดลงถึง 56.5% ของสาขา 
Uniqlo ทั้งหมด ถือเป็นการหดตวัของยอดขายท่ีมากท่ีสุดนับตั้งแต่บริษทัเก็บสถิติเม่ือปี 1996 แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาของการท าธุรกิจระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 ผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด-19  ท าให้
การตีตลาดดว้ย E-commerce เป็นอีกทางเลือก โดยเฉพาะในช่วง Work From Home ท าให้หลายคนตอ้งพ่ึงการซ้ือ
ของออนไลน์ การปรับแผนการตลาดคร้ังใหม่ เปิดกวา้งให้โลกออนไลน์มากข้ึน E-commerce กลายเป็นกลยุทธ์ท่ี
จ าเป็นและส าคญัมากในช่วงลอ็กดาวน์  Fast Retailing เจ้าของ ยูนิโคล่สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงทิศทางบริษทั ท่ี
พยายามจบัตลาดการค้าออนไลน์ หลงัจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไป โดยมีการระบาดของโรคโควิด -19  
เป็นตวัแปรหลกั Fast Retailing วางแผนจะเพ่ิมสัดส่วนยอดขาย E-commerce เป็น 30% ของยอดขายทั้งหมดใน
ญ่ีปุ่ น สดัส่วนยอดขายจาก E-commerce อยูท่ี่ราว 10% ดว้ยกนั  UNIQLO ONLINE STORE เป็นท่ีเพ่ิมความสบาย
ในการซ้ือสินคา้ให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคในเมืองไทย เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดเพ่ือให้สินคา้ยนิูโคล่เขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมท่ีทางทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในท่ีพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มีร้านยูนิโคล่เขา้ถึง ทั้งยงัเป็นการส่ือสาร
โดยตรงในแบบ Interactive ซ่ึงจะช่วยเสริมการสร้างการรับรู้แบรนด์ และท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับทราบถึง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของยูนิโคล่ไดอ้ย่างรวดเร็ว   บริษทั ยูนิโคล่ (เมืองไทย) มีแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ โฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทย ุส่ือในร้านคา้ รวมทั้ง Social Media เพ่ือให้
ให้ลูกคา้ไดรู้้ถึงการเปิดจงัหวะการจดัจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์และใชบ้ริการเพ่ิมยิ่งข้ึน  

วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์
ยนิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แบรนดย์นิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านฐานขอ้มูลการต่อยอดการท าวิจัยเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยนิูโคล่ในอนาคต และ เพ่ือให้บริษทั 
ทราบถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุง และพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้ง และตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

Don E. Schultz (อา้งใน ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2546) กล่าวไวว้่า การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร คือ  
กระบวนการการพฒันาและน าโปรแกรมการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มาใชเ้พ่ือจูงใจกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัและ

กลุ่มลูกค้าคาดหวังในช่วงเวลาหน่ึงๆ Armstrong and Kotler (2007, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2552) ให้
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ความหมายไวว้่า แนวความคิดของการประสมประสานอย่างรอบคอบของบริษทัในการใชช่้องทางการติดต่อส่ือสาร
ต่างๆร่วมกนัเพ่ือส่งข่าวสารท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง และบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงเป็นข่าวสารท่ีเก่ียวกบัองคก์าร
และผลิตภณัฑข์ององคก์าร  

เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า Intergrated Marketing Communication : IMC หมายถึง กระบวนการของการ
พฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมายของ IMC คือการท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาด 
โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contacts) เพ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ ท่ีจะน าไปสู่
ความรู้ ความคุ้นเคยและความเช่ือมัน่ การติดต่อส่ือสารทางการตลาด ประกอบด้วยเคร่ืองมือ ด้านการโฆษณา  
(Advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการใชจ่้ายเงินเพ่ือน าเสนอ และแสดงแนวคิดสนบัสนุนสินคา้และบริการผา่น
ส่ือท่ีมิใช่บุคคล โดยระบุผูอุ้ปถมัภโ์ฆษณาช้ินนั้น (Kotler,2009) การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อท่ีตอ้ง
จ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการเพ่ือจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อผูรั้บข่าวสาร การโฆษณาจะช่วยเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่ม
ผู ้รับข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนซ ้ า (เสรี วงษ์มณฑา,2540) ด้านการขายโดยบุคคล 
(Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารสองทาง ทั้งยงัเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผ่านบุคคล ระหว่างพนกังานขาย
และลูกค้าในแต่ละราย การขายโดยบุคคลค่อนข้างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การขายท่ีมีความซับซ้อน 
พนักงานขายสามารถพิสูจน์ให้ลูกค้าได้ทราบถึงปัญหาต่างๆท่ีลูกค้าอาจประสบปัญหาได ้ทั้งยงัสามารถปรับ
การตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย พนกังานท าหน้าท่ีในการเจรจาต่อรองการขายนั้น และยงั
สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ในระยะยาวโดยมีบุคคลเขา้มาช่วยด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนต่างๆ โดยการให้ข่าวสาร การสร้างภาพพจน์ท่ี
ดีขององคก์าร การป้องกนัและจดัการเก่ียวกบัข่าวลือ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึน ด้านการส่งเสริม
การขาย (Sales Promotion) การน าเสนอส่ิงจูงใจในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือกระตุน้การซ้ือหรือการขายผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) การติดต่อส่ือสารทางตรงกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายแต่ละราย ซ่ึง
ได้รับการโต้ตอบในทนัทีและจะต้องทุ่มเทความพยายามในการสร้างสัมพนัธภาพกับลูกค้าให้ยาวนานต่อไป 
(Kotler,2009) 
 

2.2 แนวคดิการตัดสินใจ  
 

Schiffman & Kanuk (2007, อา้งใน นภวรรณ คณานุรักษ,์2563) ให้ความหมายว่า การตดัสินใจ คือ การเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกสองหรือมากกว่าสองทางเลือก และทางเลือกจะตอ้งมีพร้อมให้บคุคลไดท้ า
การตดัสินใจเลือก กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer buying decision process)  

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need recognition) การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการของ
ตนเอง เม่ือผูซ้ื้อรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีแทจ้ริงของตนและสภาวะท่ีปรารถนาความต้องการถูก
กระตุน้จากส่ิงภายใน เพ่ิมข้ึนจนถึงระดบัสูงพอท่ีจะเป็นแรงขบั ความตอ้งการยงัเกิดจากการกระตุน้จากส่ิงกระตุน้
ภายนอก  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการกระตุน้อาจคน้หาขอ้มูลเพ่ิมข้ึน ถา้แรงขบัมีของ
ผูบ้ริโภคมีมากมกัจะซ้ือสินคา้ทนัที หรือผูบ้ริโภคจะเก็บความตอ้งการนั้นไวใ้นความทรงจ าหรือเสาะหาขอ้มูลท่ี
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้นผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลไดจ้าก แหล่งบุคคล แหล่งพาณิชย ์แหล่งสาธารณะ และ
จากประสบการณ์ การรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราและสญัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์จะเพ่ิมข้ึนในการเสาะหาขอ้มูล 
(Kotler,2009) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) เป็นขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภค
ประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัพิจารณา ผูบ้ริโภคตอ้งก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาท่ีจะใชส้ าหรับประเมินผล เช่น ราคา ความคงทน คุณสมบติัของสินคา้ หรือเป็นเร่ืองราวของความพอใจ
ส่วนบุคคลจากเกณฑท่ี์ก าหนดจะท าให้ผูบ้ริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ : 2552)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ทศันคติของบุคคลอ่ืน ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี ทศันคติดา้นบวก 
และทศันคติดา้นลบซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจากการใช้
ผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงั (Kotlet,2009) 
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

รัตประภา เหมจินดา (2557) ศึกษาการส่ือสารการตลาดและตราสินค้าผลิตภณัฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต ใน
ทศันะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับดา้นการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมทางการตลาด การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด การตลาดเพ่ือ
สังคมและการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครระดบัปานกลาง  การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัปานกลาง  การรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัทศันคติดา้นการส่ือสารการตลาด และดา้นการส่ือสารตราสินคา้ในระดบัต ่า 

องัศุมิฬย ์ธีระสกุลธาดา (2558) พบว่า ศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภณัฑ์ชุดชั้นสตรีท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การของผลิตภณัฑ์ชุดชั้นในสตรีเก่ียวกบัโฆษณาการส่งเสริมการขาย และการตลาดแบบตรง มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรี  

หทยัรัตน์ เสนาะพล (2563) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคชาวไทย พบว่า ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการ ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์ูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง
นอ้ย 1 คร้ังจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงไม่สามารถดว้ยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรไม่ทราบ
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ W.G. Cochran (1953) โดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดค่าระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%หรือเท่ากบั 0.05 (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2561) ซ่ึงสูตรในการ
ค านวณท่ีใชใ้นการวิจยั พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอย่างขอ้มูลเท่ากบั 384 ราย แต่เพ่ือการ
ป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการเก็บตวัอยา่งจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้ง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดจ านวนการเก็บ
ตวัอยา่งเพ่ิมข้ึน 4% คิดเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลคือ 400 ราย ในส่วนของการเก็บขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามแบบออฟไลน์จ านวน 200 ชุด ให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้
แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1คร้ัง ทั้งน้ีจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มท่ีเคยซ้ือ
เส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่สาขาในกรุงเทพมหานครผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยการจบัฉลากเลือกสุ่ม
สาขาจ านวน 5 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างสาขาละ 40 ชุด และ แจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ 200 ชุด ทาง Social Media : Facebook  ให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนของการวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นตวัแปรเชิงลกัษณะ(Categorical) อ่านผลการวิเคราะห์ ค่าจ านวน และ ร้อยละ รวมทั้งใช้ 
วิเคราะห์เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้ง 5 ดา้น และการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Continous) โดยอ่านผลการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ประชากรศาสตร์(ข้อมูลเชิงลกัษณะ)ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) โดยใช ้ANOVA และดูค่า Sig ท่ีต ่ากว่า 0.05 การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยู
นิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) ใช ้Multiple Regression โดยอ่านค่าจากตาราง 
 
                         ตวัแปรตน้                                                                                          ตวัแปรตาม  

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ที่มา: เสรี วงษม์ณฑา (2540) , Schiffman & Kanuk (2007, อา้งใน นภวรรณ คณานุรักษ,์2563) 
 

ประชากรศาสตร์                                      
- เพศ , อาย ุ, สถานภาพ , การศึกษา , 

อาชีพ , รายไดต่้อเดือน 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
- การโฆษณา 
- การขายโดยบุคคล 
- ดา้นการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย 
- ดา้นการตลาดทางตรง 

 
 
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์ 
ยนิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

70.8 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 18-30ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 69.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง สถานภาพโสด ร้อยละ 84.3 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 72.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 47.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 30.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง ใน
ส่วนผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียรวม 3.97 ซ่ึงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการตลาดทางตรงมีค่าเฉล่ียรวม 3.96 ต่อมาคือดา้นดา้นการขายโดยพนกังาน มีค่าเฉล่ียรวม 
3.96 ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียรวม3.88 และดา้นโฆษณามีค่าเฉล่ียรวม 3.81 ส่วนผลการศึกษา
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าหวัขอ้ท่านตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบ
รนด์ยูนิโคล่ดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดคือ 4.51 รองลงมาคือหัวขอ้ท่านจะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยนิู
โคล่อีกในคร้ังถดัไป มีค่าเฉล่ียรวม 4.31 ต่อมาหวัขอ้ท่านจะแนะน า บอกต่อเพ่ือน / สมาชิกครอบครัวให้ซ้ือเส้ือผา้
แบรนดย์นิูโคล่ มีค่าเฉล่ียรวม 4.14 หวัขอ้ท่านมีการประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ 
มีค่าเฉล่ียรวม 3.84 หัวขอ้ก่อนตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ท่านจะหาแหล่งขอ้มูล ติดตามข่าวสารจากการ
โฆษณา มีค่าเฉล่ียรวม มีค่าเฉล่ียรวม  3.64 และหัวขอ้ท่านสอบถามขอ้มูล ความคิดเห็น ค าแนะน าจากเพ่ือน / 
สมาชิกครอบครัว ก่อนตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่มีค่าเฉล่ียรวม มีค่าเฉล่ียรวม  3.22  
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์และการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ 
ยนิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้Anova 
ประชากรศาสตร์ ผลการศึกษา 
เพศ ค่าสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั (Sig = 0.028) ดงันั้น เพศ มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
อาย ุ ค่าสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั (Sig = 0.007) ดงันั้น อาย ุ มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
สถานภาพ ค่าสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั ซ่ึงถือว่ามากกว่าระดบันยัส าคญัสถานภาพจึง

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
การศึกษา ค่าสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั ซ่ึงถือว่ามากกว่าระดบันยัส าคญัสถานภาพจึง

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
อาชีพ ค่าสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั (Sig = 0.036) ดงันั้น อาชีพ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
รายไดต่้อเดือน ค่าสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ระดบันยัส าคญั (Sig = 0.007) ดงันั้น รายไดต่้อเดือน     มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล ่
 
จากผลการวิจยัพบว่า เพศส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยเพศหญิงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่าเพศชาย ดา้น

อายุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจน้อยท่ีสุด ด้านอาชีพส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือ โดยอาชีพท่ีมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ือน้อยท่ีสุดคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ดา้นรายไดต่้อเดือนส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ สูงกว่า 40,001 บาท 
 
ตารางที่ 2 Coefficients 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร B Std. Error Beta t Sig. 
Constant 1.612 .153  10.536 .000 
ดา้นการโฆษณา .145 .046 .190 3.175 .002* 
ดา้นการขายโดยพนกังาน .046 .033 .065 1.402 .162 
ดา้นการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์   .054 .052 .066 1.045 .297 
ดา้นการส่งเสริมการขาย .157 .037 .211 4.201 .000* 
ดา้นการตลาดทางตรง .193 .044 .246 4.333 .000* 

a. Dependent Variable: Satisfaction 
  

จากผลการวิจยัพบว่า 
1.  ดา้นการโฆษณา Beta = 0.190 Sig = 0.000 ซ่ึงถือว่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั ดงันั้น ดา้นการโฆษณาจึงมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
2.  ดา้นการขายโดยพนกังาน Beta = 0.065 Sig = 0.162 ซ่ึงถือว่ามากกว่าระดบันยัส าคญั ดงันั้น ดา้นการขายโดย

พนกังานจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์ูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญั 

3.  ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ Beta = 0.066 Sig = 0.297ซ่ึงถือว่ามากกว่าระดบันยัส าคญั ดงันั้น ดา้น
การประชาสมัพนัธ์จึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ดา้นการส่งเสริมการขาย Beta = 0.211 Sig = 0.000 ซ่ึงถือว่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั ดงันั้น ดา้นการส่งเสริม
การขายจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

5.  ดา้นการตลาดทางตรง Beta = 0.246 Sig = 0.000 ซ่ึงถือว่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั ดงันั้น ดา้นการตลาด
ทางตรงจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

โดยสรุปการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรทั้ง 5 ดา้น (X2) มีจ านวน 3 ดา้น คือ 
ดา้นการโฆษณา , ดา้นการการส่งเสริมการขาย , ดา้นการตลาดทางตรง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์  
ยนิูโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Y) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. ด้านการโฆษณา พบว่าในหัวข้อส่ือออนไลน์ เช่น Website, Fanpage Facebook, Instagram เป็นหัวข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแบบสอบถามการวิจัยในคร้ังน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.42) นอกจากน้ียงัมีหัวข้อ การใช้ส่ือโฆษณา
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กลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง, ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร ซ่ึงค่าเฉล่ียรวมของดา้นการโฆษณาถือว่ามี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆแสดงให้เห็นว่าลูกค้าท่ีตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบั ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และ ส่ือโฆษณากลางแจง้เท่าท่ีควร 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการส่งเสริมการขาย เช่น  มีสินคา้ลดราคาพิเศษอพัเดททุก
สปัดาห์, ให้สมคัรสมาชิกยนิูโคล่ประเทศไทย เพ่ือติดตามรับข่าวสาร และโปรโมชัน่ของยนิูโคล่ทางแอปพลิเคชัน่,  
แจกคูปอง รับโคด้ส่วนลด ในการซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์ูนิโคล่ พบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นการส่งเสริมการขาย มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิู
โคล่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัมากกบัโปรโมชัน่ การลดราคาสินคา้ แจกโคด้ส่วนลด เป็นตน้ 

3. ด้านการตลาดทางตรง เป็นด้านท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือเ ส้ือผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ซ่ึงหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการตลาดทางตรง เช่น ข้อมูลสินค้ามีการเปิดตวัโดย 
Influencer บุคคลท่ีมีช่ือเสียง, เสนอรายละเอียดสินค้าผ่านโบชวัร์, มีบริการแจ้งเตือนข้อมูลสินค้า เช่น Line 
Official, Facebook แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือ และ
สร้างความพึงพอใจในดา้นมีบริการแจง้เตือนขอ้มูลสินคา้ต่อบุคคลผา่นช่องทางต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

1.  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในดา้นการโฆษณา หวัขอ้ส่ือออนไลน์ เช่น 
Website , Fanpage Facebook , Instagram เป็นอนัดบัแรก ดงันั้นบริษทัควรเน้นความส าคญัวางแผนกลยุทธ์การ
โฆษณา สร้างสรรค์ข่าวสารท่ีมีเอกลกัษณ์ดึงดูดใจในสายตา และการรับรู้ของผู้รับข่าวสารเป้าหมาย เลือก
แพลตฟอร์มให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บข่าวสารเป้าหมาย เช่น Gen Y กลุ่มอายุ 25-39 ปี และ Gen Z อายุ
ไม่เกิน 24 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะห์ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบ
รนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Gen Y เน้นติดตามข่าวสารผ่าน Facebook และ Twitter ควร
ส่ือสารภาพโฆษณาท่ีสวย ชดัเจน และส่ือความหมายสะทอ้นไลฟ์สไตล ์ส่วน Gen Z เน้นติดตามข่าวสารโดยใช้
แพลตฟอร์ม Instagram Tiktok และTwitter ควรส่ือสารโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มเป็นภาพท่ีสวย หรือคอนเทนต์
วีดีโอ เช่น โฆษณา 30 วินาที น าเสนอวิธีการเล่าเร่ืองแบบใหม่เนน้ความสนุก ดูแลว้แชร์ต่อไดง่้าย 

2. การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั กบัหวัขอ้มีสินคา้ลดราคาพิเศษอพัเดททุกสปัดาห์ ขอ้เสนอแนะ 
คือเพ่ิมการลดราคาเฉพาะสินคา้ ในช่วงเทศกาล โดยหาโอกาสให้ลูกคา้รู้สึกจ าเป็นจะตอ้งซ้ือสินคา้ตอนลดราคา 
เช่น เส้ือลายเทศกาล Limited เฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือไดใ้นทนัที 
และเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

3. การตลาดทางตรง หัวขอ้มีบริการแจง้เตือนขอ้มูลสินคา้ เช่น Line Officail , Facebook เป็นหัวขอ้ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในดา้นการตลาดทางตรงมากท่ีสุด บริษทัควรเน้นความส าคญัวางแผน เม่ือมีคอล
เลคชัน่ใหม่ๆ หรือ ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัสินคา้ โดยส่งขอ้มูลคอลเลคชัน่ใหม่นั้นไปให้ลูกคา้ท่ีมีความสนใจโดยตรง
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการย  ้าเตือนความจ าผูบ้ริโภคมีโอกาสเห็นตราสินคา้ เพ่ือรักษาลูกคา้ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อจ ากัดในการศึกษา  
 
เน่ืองจากผูวิ้จยัมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามจ ากดั และ อยู่ในช่วงระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  
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พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้าที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชากรในจังหวดัขอนแก่น 
Online Shopping’s Consumer Behavior and the Marketing Mix on Customers 

Perspective in Covid-19 Product Healthy of the Population in Khon Kaen 
Province 

 

สกลุลกัษณ์ เอ็นดู1 และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ2 
Sakullak  Endu1 and Bussagorn Leejoeiwara2 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผ่านส่ือดิจิทลั ของประชากรในจงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษา ส่วนใหญ่ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามยัแบบทั่วไป 
หนา้กากอนามยัแบบผา้ และสเปรยแ์อลกอฮอล ์โดยมีกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 72.25 ท่ีท าการตดัสินใจซ้ือผา่นช่องทาง
ออนไลน์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินค้า สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าไดผ้่านส่ือดิจิทลั  พนักงานมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ความรวดเร็วในการตอบค าถามและให้บริการ  มีการช้ีแจงรายละเอียดการใชง้านสินคา้ ร้านคา้
ออนไลน์ง่ายต่อการใชง้าน แมจ้ะเป็นการใชง้านเป็นคร้ังแรก การออกแบบของร้านคา้ออนไลน์มีความสวยงาม 
สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินคา้ โดยมีความแม่นย  าในการท านายอยู่ท่ี
ร้อยละ 81.25 
 
ค ำส ำคัญ: ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนำมัยและป้องกันโรค, โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019, พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัย
ส่วนประสมทำงกำรตลำดในมมุมองของลูกค้ำ 
 

Abstract 
 This study aims (1) to study online shopping’s consumer behavior and the marketing mix factor in customer 
perspectives on purchasing Covid-19 product healthy via digital media among the population in Khon Kaen 
Province. The questionnaires were collected data from a sample of 400 people. The results found that most of the 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
2 อาจารยป์ระจ า วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
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respondents bought gel, alcohol washing hands, conventional mask, cloth mask, and alcohol spray. The 72.25% 
of the sample group made a decision to purchase Covid-19 product healthy through online channels. The 
marketing mix factors on Customers Perspective influence the decision to buy Covid-19 product healthy through 
online channels at the 0.05 level significantly, which included brand reputation and reliability, the product 
information through digital media, employees was knowledgeable about the products as well, prompt response 
and service, there were details on how to use the product, the online store was easy to use if the first time, the 
design of the online store was beautiful, the attention of customers, and the online store has video tutorials. The 
prediction accuracy was 81.25%. 
 
Keywords: Covid-19 Product Healthy, Coronavirus (Covid-19), Consumer Behavior, Marketing Mix Factor in 
Customer Perspectives 
 

1. บทน า 
 

โรคไวรัส โคโรนา (COVID-19) เป็นโรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีเรียกว่า SARS-CoV-2 พบคร้ัง
แรกในหวู่ฮัน่สาธารณรัฐประชาชนจีน (World Health Organization [WHO], 2020) จากสถานการณ์การการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทัว่โลกน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชนชาวไทย
เน่ืองจากการอุบติัใหม่ มนุษย์ยงัไม่เคยประสบกับโรคน้ี การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ 
สุขอนามยัในช่วงโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงของการระบาดเป็นเร่ืองส าคญั ประชาชนต้องดูแล
สุขภาพ สุขอนามยัดว้ยการติดตามสถานการณ์และการเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์สุขอนามยัป้องกนัโรคระบาดน้ี ในช่วง
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พฤติกรรมการผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไป เน่ืองจากมาตรการล๊อคดาวน์ ท า
ให้ผูบ้ริโภคใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน ปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั การเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ดว้ยการตลาดดิจิทลัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้เป็นช่องทางการขายและติดต่อส่ือสารกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายส าหรับลูกคา้ (ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั , 2563) แต่เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลิตภณัฑ์เฉพาะทางและตอ้งใชก้บัมนุษย ์(วิลาวณัย ์พิเชียรเสถียร, 
2563) การตดัสินใจเลือกซ้ือผา่นช่องทางการตลาดดิจิทลัน้ีจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งการตดัสินใจก่อนซ้ือแน่นอน 

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ผูศึ้กษาท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสุขอนามยัและป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอ้งการพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของประชากรในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมยอดขายดว้ยช่องทางการตลาดผ่านส่ือ
ดิจิทลัของผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้ี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมตวัให้พร้อมกบัสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือ
การเติบโตทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2555) อธิบายว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการวิจัยหรือคน้หาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของตวัเอง ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้
สามารถจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยค าถามท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปด้วย Who? What? Why? Whom? When? 
Where? และ How? เพ่ือค้นหาค าตอบ 7Os ได้แก่ ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objective) วัตถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) แหล่ง (Outlets) หรือช่องทาง (Channel) และขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Operations) 

Kotler, Kartajaya and Setiawan (2016) อธิบายกระบวนการตดัสินใจซ้ือในยุคการตลาดดิจิทลั ผูบ้ริโภคจะถูก
โนม้นา้วดว้ยปัจจยัส าคญั 3 อยา่ง ปัจจยัแรก คือ การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือ เช่น โฆษณาในโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์
ขอ้ความประชาสมัพนัธ์ ส่ือดิจิทลั (Digital) ปัจจยัท่ี 2 คือ ถูกเพ่ือนและครอบครัวชกัจูง และปัจจยัท่ี 3 คือ ขอ้มูลท่ี
ตนรู้มาและทศันคติท่ีมีต่อแบรนด์ อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  ธุรกิจตอ้งหันมาท าการตลาดดิจิทลั 
(Digital Marketing) โดยเฉพาะผลจากการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์มือถือท่ีเพ่ิมจ านวนข้ึนมาก เทคโนโลยี
น้ีท าให้เกิดความเช่ือมโยงแบบเพ่ือนถึงเพ่ือน มีการติดต่อส่ือสาร ผา่น หรือการส่ือสารออนไลน์มากข้ึน 

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2556) ไดอ้ธิบายไวว้่า ธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ตวัท่ีกล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกิจท่ีเป็นให้บริการ ทั้งน้ีการบริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 7 ดา้น ไดแ้ก่ คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
(Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ความสบาย (Comfort) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารสุขภาพทางส่ือโฆษณาออนไลน์ในช่วงการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจากการระบาดของเช้ือโรคดงักล่าวส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้าน
สาธารณสุขของคนในสังคมอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้ตวัเอง และครอบครัว จากเช้ือโรค การขาย
สินค้าออนไลน์ท่ีน าเสนอเก่ียวกับข้อมูลของสุขอนามยั แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยผูบ้ริโภค เป็นการสร้าง
บุคลิกภาพในตราสินคา้ เพ่ือให้ตราสินคา้มีความเหมาะสมและแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งขนั สะทอ้นให้เห็นถึงความ
มัน่คงสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความจดจ าในตราสินค้าและเกิดความภาคภูมิใจเม่ือใช้สินค้า อนัจะให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาด ซ่ึงจะท าให้สินคา้ขายไดใ้นช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 

พฤกษา เกษมสารคุณ, บงกชกร หงส์สาม และกนัตพิชญ ์ศกัด์ิสวสัด์ิ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอ้มูลจากจากประชาชนท่ีมีอายรุะหว่าง 18 – 60 ปี ใน
พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อความ
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สะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ใจง่าย และการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
มีความรวดเร็ว ตามล าดบั ส่วนในระดบัปานกลาง คือ ดา้นสีสนัสวยงามน่าสนใจ และดา้นขอ้มูลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 
2.3 กรอบแนวคดิ 
 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของประชากรในจงัหวดัขอนแก่น ดงัรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) ด้วยการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม 
 
 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือ
สุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ือดิจิทลัทีใ่ช้ 
- เวบ็ไซต ์ - เฟซบุก๊ 
- ไลน ์  - กูเก้ิล  
- ยทููป  - อินสตาแกรม 
- ทวิตเตอร์ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
1. คุณค่าที่ไดรั้บ (Customer Value) 
2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 
3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
6. ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ 
(Completion) 
7. ความสบาย (Comfort) 
 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของผูบ้ริโภค 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สุขอนามยัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ค านวณหากลุ่มตวัอย่างตามสูตรไม่ทราบประชากรของ Cochran (1977) ท าให้ไดก้ลุ่ม 384 ตวัอย่าง ผูศึ้กษาจึงได้
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเป็น 400 ตวัอยา่ง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งในทุกช่วงอายแุละทุกอาชีพมากข้ึน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล 

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของผูบ้ริโภค เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) มีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ โดยใช้
มาตรวดันามบญัญติั  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือดิจิทลัท่ีใช ้โดยสอบถามถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีใช ้ มีขอ้ค าถาม
จ านวน 7 ขอ้ โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้มาตรวดัเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 
ระดบั แบบสอบถามส่วนน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค อลัฟา (α- Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.83-0.87 และ
ความทั้งฉบบั เท่ากับ 0.88  ซ่ึงค่ามากกว่า 0.8 ถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่ยู่ในระดบัดี (Sekaran and Bougie, 2013) 
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การส ารวจน้ีใชใ้นการส ารวจน้ีใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่น
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในกูเก้ิลฟอร์ม (Google Form) แลว้ส่งลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทาง
ของกลุ่มเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น และช่องทางแอปพลิเคชัน่ไลน์ 
 
3.4 วธีิการทางสถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.4.1 สถิติพรรณนา ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปรผลวิเคราะห์ 
ประมวลผล และน าเสนอค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑอ์ตัราภาคชั้น  

3.4.2  สถิติเชิงอนุมาน การใชก้ารวิเคราะห์แบบจ าลอง Logistic Regression Analysis เพ่ือหาความน่าจะเป็น
ของปัจจยัท่ีส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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4. ผลการวจิยัและอภปิราย 
 

4.1 ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 35.25) อายรุะหว่างอาย ุ36 - 45 ปี (ร้อยละ 43.00) ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 45.75) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 32.00) และรายไดต่้อเดือนมากกว่า 
30,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 29.25) รองลงมารายได ้15,000-20,000 บาท (ร้อยละ 23.00) 

4.2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือหรือเคยซ้ือเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ (ร้อยละ 8.150) หน้ากากอนามยัแบบ
ทัว่ไป (ร้อยละ 69.75) หนา้กากอนามยัแบบผา้ (ร้อยละ 63.50) สเปรยแ์อลกอฮอล ์(ร้อยละ 57.25) หนา้กากอนามยั
เกรดทางการแพทย์ (ร้อยละ 55.50) สบู่ เหลวล้างมือ (ร้อยละ 54.00) ว ัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขอนามยัและป้องกนัโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 เพราะมีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์นั้นเอง (ร้อยละ 77.75) 
และเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 77.25)  โดยเลือกซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ และ
ร้านขายยาท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ด้วย (ร้อยละ 64.50) เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเน่ืองจากราคาเหมาะสม (ร้อยละ 74.00) 
คุณภาพดี มีประสิทธิภาพ ทนทาน (ร้อยละ 58.75)  

 กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจซ้ือด้วยตนเอง (ร้อยละ 65.50) ความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 62.50) 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ 200 - 500 บาท (ร้อยละ 43.75) โดยส่วนใหญ่ยงัให้ความส าคญักบัการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในอนาคตแมส้ถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโร
น่าจะลดลง (ร้อยละ 95.75) ซ่ึงผลิตภณัฑ์สุขอนามยัและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท่ี
ตอ้งการซ้ือ ไดแ้ก่ หนา้กากอนามยัแบบทัว่ไป (ร้อยละ 58.25) เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ (ร้อยละ 54.00) และหนา้กาก
อนามยัเกรดทางการแพทย ์ (ร้อยละ 49.75) โดยมีการจดัส่งสินค้าผ่านทางบริษทัขนส่ง Kerry Express  (ร้อยละ 
60.25) 

4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทัล พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านส่ือดิจิทลัประเภท เฟซบุ๊ก 
(ร้อยละ 93.25) ไลน์ (ร้อยละ 88.25) กูเก้ิล (ร้อยละ 67.75) และยูทูป (ร้อยละ 64.00) วตัถุประสงค์ในการใชส่ื้อ
ดิจิทลั เพ่ือค้นหาข้อมูลสินค้า (ร้อยละ 88.75)  เพ่ือซ้ือสินค้าและบริการ (ร้อยละ 67.75)  เพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ (ร้อยละ 66.25) ช่วงเวลาท่ีใชส่ื้อดิจิทลับ่อยท่ีสุด คือ ช่วงกลางคืน เวลา 19.00 - 24.00 น. (ร้อยละ 
60.75)  โดยมีระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลั 4-6 ชัว่โมงต่อ(ร้อยละ 40.00) ความถ่ีในการใชส่ื้อดิจิทลัประมาณ 7 วนั
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 65.50) และตอ้งการการรับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์ผ่านเฟซบุ๊ก (ร้อยละ 58.50) เพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (ร้อยละ 72.25) 

4.4 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
ประชากรในจังหวดัขอนแก่น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.62-4.51 มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด จึงท าการวิเคราะห์ Logistic Regression Analysis ไดปั้จจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยั
และป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ค่าสัมประสิทธิ์  
(B) 

ค่าคลาดเคล่ือน 
(S.E.) 

Wald ระดับ
นัยส าคญั 

Odd 

1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 0.938 0.361 6.759 0.009* 2.555 
2. ประสิทธิภาพในการป้องกนัโรค -0.075 0.473 0.025 0.873 0.927 
3. ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและไดม้าตรฐาน 0.372 0.480 0.603 0.437 1.451 
4. บรรจุภณัฑมี์ความสะอาดปลอดภยั -0.592 0.488 1.472 0.225 0.553 
5. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต 0.627 0.431 2.118 0.146 1.871 
6. ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน -0.580 0.384 2.283 0.131 0.560 
7. การรับประกนัสินคา้ -0.443 0.379 1.366 0.242 0.642 
8. การก าหนดราคาเป็นมาตรฐาน 0.126 0.379 0.111 0.739 1.135 
9. ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ -0.411 0.393 1.095 0.295 0.663 
10. การต่อรองราคาเพื่อใหส่้วนลด -0.067 0.259 0.067 0.795 0.935 
11. การช าระเงินดว้ยบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต 0.197 0.200 0.972 0.324 1.218 
12. การน าเสนอสินคา้บนส่ือดิจิทลัเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการ
เลือกซ้ือ 

0.645 0.350 3.386 0.066 1.905 

13. มีช่องการขายออนไลน์ท่ีหลากหลายสะดวกต่อการเลือกซ้ือ 0.085 0.440 0.038 0.846 1.089 
14. มีบริการจดัส่งสินคา้ 0.633 0.386 2.699 0.100 1.884 
15. มีบริการเก็บเงินปลายทาง -0.096 0.309 0.097 0.756 0.908 
16. ช่วงเวลาใหบ้ริการและติดต่อมีความสะดวก 0.350 0.369 0.896 0.344 1.419 
17. ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท ์และช่องทางออนไลน์ 0.320 0.439 0.530 0.467 1.377 
18. สามารถติดต่อ สอบถาม เพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ ผา่นส่ือดิจิทลั 0.515 0.463 1.239 0.266 1.674 
19. มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือดิจิทลั 0.087 0.371 0.055 0.815 1.091 
20. สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้า่นส่ือดิจิทลั 1.436 0.477 9.070 0.003* 0.238 
21. มีการใหข้อ้มูลรายละเอียดแนะน าสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลัท่ี
ครบถว้นและเป็นประโยชน์ 

0.371 0.523 0.501 0.479 1.449 

22. การสาธิตใชก้ารใชผ้ลิตภณัฑผ์า่นส่ือดิจิทลั -0.416 0.437 0.907 0.341 0.660 
23. การจดักิจกรรมการตลาด ลด แลก แจก แถม สินคา้ ผา่นส่ือ
ดิจิทลั 

0.093 0.358 0.067 0.796 1.097 

24. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 1.052 0.493 4.554 0.033* 2.862 
25. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ และอธัยาศยัท่ีดี -0.573 0.558 1.051 0.305 0.564 
26. พนกังานสามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูลไดค้รบถว้นถูกตอ้ง และ
ชดัเจน 

-0.491 0.514 0.912 0.340 0.612 

27. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ 0.425 0.524 0.658 0.417 1.530 
28. พนกังานขายสามารถตอบขอ้สงสัยและแกปั้ญหาใหลู้กคา้ได้ 0.740 0.498 2.207 0.137 2.097 
29. กล่าวทกัทายสวสัดีและขอบคุณ 0.196 0.367 0.284 0.594 1.216 
30. ความรวดเร็วในการตอบค าถามและใหบ้ริการ 0.930 0.462 4.052 0.044* 0.395 
31. มีการช้ีแจงรายละเอียดการใชง้านสินคา้ 1.149 0.424 7.328 0.007* 0.317 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ค่าสัมประสิทธิ์  
(B) 

ค่าคลาดเคล่ือน 
(S.E.) 

Wald ระดับ
นัยส าคญั 

Odd 

32. การจดัส่งสินคา้รวดเร็ว เม่ือมีปัญหาก็สามารถรับผดิชอบ และ
จดัการแกปั้ญหาได ้

0.301 0.351 0.734 0.392 1.351 

33. การบริการหลงัการขายท่ีดี -0.039 0.413 0.009 0.925 0.962 
34. ร้านคา้ออนไลน์ง่ายต่อการใชง้าน แมลู้กคา้จะใชง้านเป็นคร้ัง
แรกก็ตาม 

0.973 0.422 5.313 0.021* 2.646 

35. การออกแบบของร้านคา้ออนไลน์มีความสวยงาม สามารถ
ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

1.440 0.402 12.805 0.000* 0.237 

36. ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินคา้ 0.732 0.319 5.277 0.022 2.079 
Constant 2.958 1.145 6.671 0.010 0.052 

หมายเหตุ: * ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เพ่ือสุขอนามยัและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้่านส่ือดิจิทลั  
พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ความรวดเร็วในการตอบค าถามและให้บริการ  มีการช้ีแจง
รายละเอียดการใชง้านสินคา้ ร้านคา้ออนไลน์ง่ายต่อการใชง้าน แมลู้กคา้จะใชง้านเป็นคร้ังแรกก็ตาม การออกแบบ
ของร้านคา้ออนไลน์มีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินค้า 
สามารถท านายการเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 การจ าแนกกลุ่มส าหรับค่าท่ีแทจ้ริงกบัค่าท่ีพยากรณ์  

กลุ่มตวัอย่าง 

ผลการพยากรณ์ 

การตดัสินใจซ้ือ ร้อยละของความ
ถูกต้อง ไม่ซ้ือ ซ้ือ 

Step 1 การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ไม่ซ้ือ 48 63 43.24 
ซ้ือ 12 277 95.85 

รวม 81.25 

 
จากตารางท่ี 2 ตวัแปรตน้ทั้ง 8 ตวัแปรนั้น สามารถท านายการเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและ

ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์ ไดถู้กตอ้งแม่นย  าร้อยละ 81.25 
 
4.6 อภปิรายผล 
 

จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
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0.05 ไดแ้ก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้่านส่ือดิจิทลั  พนกังานมี
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี ความรวดเร็วในการตอบค าถามและให้บริการ  มีการช้ีแจงรายละเอียดการใช้
งานสินค้า ร้านค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน แม้ลูกค้าจะใช้งานเป็นคร้ังแรกก็ตาม การออกแบบของร้านค้า
ออนไลน์มีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ณฐวฒัน์ คณารักสมบติั (2563) พบว่า การส่ือสารสุขภาพทางส่ือโฆษณาออนไลน์ในช่วงการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการซ้ือสินคา้ขายไดใ้นช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 เป็นการสร้างบุคลิกภาพในตรา
สินคา้ สร้างความน่าเช่ือถือ และสร้างความจดจ าในตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พฤกษา เกษมสารคุณ 
และคณะ (2563) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ใจง่าย และการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความรวดเร็ว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์
 

5.  สรุปผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ หนา้กากอนามยัแบบทัว่ไป หนา้กาก
อนามยัแบบผา้ สเปรยแ์อลกอฮอล ์หน้ากากอนามยัเกรดทางการแพทย ์สบู่เหลวลา้งมือ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 
72.25 ท่ีท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผา่น
ช่องทางออนไลน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ไดแ้ก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ สามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้ไดผ้่านส่ือดิจิทลั  พนกังานมี
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี ความรวดเร็วในการตอบค าถามและให้บริการ  มีการช้ีแจงรายละเอียดการใช้
งานสินค้า ร้านค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน แม้ลูกค้าจะใช้งานเป็นคร้ังแรกก็ตาม การออกแบบของร้านค้า
ออนไลน์มีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินคา้ โดยมีความ
แม่นย  าในการท านายอยูท่ี่ร้อยละ 81.25 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

 จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางออนไลน์  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1) ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ การออกแบบของร้านคา้ออนไลน์มีความ
สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ร้านคา้ออนไลน์มีวิดีโอแนะน าสินคา้ ร้านคา้ออนไลน์ง่ายต่อการใช้
งาน แมลู้กคา้จะใชง้านเป็นคร้ังแรกก็ตาม 

 2) ร้านตอ้งมีการให้ขอ้มูลสินคา้ไดผ้่านส่ือดิจิทลัเพ่ือให้ลูกคา้สอบถามได ้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เป็นอยา่งดี ความรวดเร็วในการตอบค าถามและให้บริการ และมีการช้ีแจงรายละเอียดการใชง้านสินคา้  
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 3) ไดเ้สนอแนะแนวทางการเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขอนามยัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผา่นส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ การออกแบบส่ือออนไลน์ให้ง่ายต่อการใชง้าน พนกังานขายออนไลน์มืออาชีพ 
และการจดัการคลงัสินคา้ออนไลน์ และการจดัท าวิดีโอคอนเทนต ์COVID-19 

 5) การศึกษาในคร้ังต่อไป อาจท าการศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 6)การศึกษาต่อไปควรมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ตวัแปรใหม่ ๆ ในการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่น การใชโ้มเดล 5A ท่ีส่งต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์  
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Developing Online Survey for Senior Citizens Accommodation Services 

 

สมเจตต์ เดชาโภคนิ1 และ และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Somjet Dechapokin1 and Pattaragit Netiniyom2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการออมท่ีเหมาะสมส าหรับการใชบ้ริการท่ีพกัผูสู้งอายุ โดยแบ่งวิธี
การศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย Gen x จ านวน 400 ราย และน ามาวิเคราะห์ผล โดยการ
วิเคราะห์ t test, ANOVA จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาเพ่ือจดัท าโปรแกรมประเมินระดบัการออมท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทของการให้บริการท่ีพกัของผูสู้งอาย ุผลการศึกษาพบว่า ผลวิจยัพบว่า กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
สถานะภาพสมรส พกัอาศยัอยูใ่นเขตเมืองหลวง และไม่มีบุตร โดยเพศหญิงมีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัสูงกว่า
เพศชาย ผูท่ี้มีสถานภาพโสดเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัสูงกว่ากลุ่มท่ีมีสถานะสมรส ผูท่ี้มีเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัชนบท
มีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และผูท่ี้ไม่มีบุตรมีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัสูงกว่ากลุ่มท่ีมี
จ านวนบุตร 2 คน โดยโปรแกรมประเมินระดบัการออมท่ีเหมาะสมตามประเภทของการให้บริการท่ีพกัของผูสู้งอายุ
จะช่วยให้การวางแผนในการออมเพ่ือเลือกท่ีอยูภ่ายหลงัการเกษียณเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ: กำรวำงแผนกำรเงิน, ท่ีพักส ำหรับผู้สูงอำย,ุ เจเนอเรช่ัน X  
 

Abstract  
This research aimed to study the appropriate savings level to be use senior citizens accommodation services. The 
study method was divided into 2 parts: questionnaires were collected from 400 people of Gen X and were analyzed 
by t test and ANOVA. After that, the data was developed for create an online survey to assess the appropriate 
savings based on the type of senior citizens accommodation services to be use. The research found that majority 
of the study group were males, have marital status, reside in the capital area, and have no children. Where females 
having choose accommodation service more than males, people with unmarried status choose accommodation 
service more than marital status, people with rural residential areas were choose accommodation service less than 
other groups, and People without children choose accommodation service more than people with 2 children. 
Which assesses the appropriate savings retirement program will help plan the appropriate post-retirement savings 
plan. 
 
Keywords: Financial planning, Accommodation for the elderly, Generation X 
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1. บทน า 
 
ในปี 2564 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรราว 67-68 ลา้นคน จดัเป็นผูสู้งวยัหรือมีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน

ประมาณ 12 ลา้นคน (ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, 2563) หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากร
ทั้งหมด และในอนาคตไม่ก่ีปีขา้งหน้าผูท่ี้เกิดในยคุ Gen X ท่ีมีจ านวนประมาณ 16 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 
ของประชากรทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) 

บา้นพกัส าหรับผูสู้งอายจึุงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูท่ี้ก าลงัยา่งเขา้สู่วยัสูงอายยุคุใหม่ก าลงัให้ความสนใจ เน่ืองจาก
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายยุคุใหม่ไดม้ากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบับา้นพกัคนชรารูปแบบเดิม (อลิ
อนัซ์อยธุยาประกนัชีวิต, 2563) โดยเฉพาะการตอบรับกบัรูปแบบสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีการ
ใช้บ้านร่วมกันส าหรับผูสู้งอายุนั้นมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่นั้นยงัคงมีความเป็นส่วนตวัและ
สามารถท ากิจกรรมเพลินเพลินผ่อนคลายในพ้ืนท่ีของตน อย่างไรก็ตามบ้านพักส าหรับผู้สูงอายุนั้ นมีอยู่
หลากหลายรูปแบบและมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตามระดบัของการให้บริการช่วยเหลือผูสู้งอาย ุซ่ึงเม่ือบา้นพกั
ส าหรับผูสู้งอายุมีการให้บริการการดูแลในการใชชี้วิตสูงก็จะส่งผลให้เกิดค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัท่ีสูงดว้ยเช่นกนั 
ท าให้บา้นพกัส่วนตวัจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายของพ้ินท่ีหรือท่ีพกั แต่โดยภาพรวมแลว้
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่างๆ ในบา้นพกัส าหรับผูสู้งอายนุั้นจะมีราคาต ่ากว่าค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเหล่านั้น
จากบา้นพกัส่วนตวัเป็นอย่างมาก เช่น การท่ีตอ้งว่าจ้างบุคลากรทางการแพทยห์รือพยาบาลมาให้การดูแลเพ่ิมเติม 
หรือการซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยบ์างอยา่งท่ีจ าเป็นในการใชชี้วิตมาไวใ้นบา้นพกัส่วนตวั   

จากแนวโน้มท่ีจ านวนผู้สูงว ัยจะเพ่ิมมากข้ึนอย่างมากในอนาคตและความต้องการของกลุ่มผู ้สูงอายุท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ท าให้ทั้งผูท่ี้ก าลงัย่างเขา้สู่วยัสูงอายุหรือผูป้ระกอบการต่างต้องมีการปรับตวัและ
เตรียมความพร้อมต่อความเปล่ียนแปลง โดยท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการต่างๆให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ส่วนผูท่ี้ก าลงัยา่งเขา้สูวยัสูงอายหุรือผูบ้ริโภคก็จะตอ้งมี
การวางแผนทางการเงินเพ่ือให้สามารถเลือกใชบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของตน 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเน้ือหาให้ครอบคลุมทุกประเด็นและเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายผูป้ระกอบการ
และผูบ้ริโภค คือ 1) ศึกษาความตอ้งการในการใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอาย ุ (ตามปัจจยัประชากรศาสตร์) เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาท่ีพกัผูสู้งอายุจากกิจกรรมท่ีผูย้า่งเขา้สู่วยัสูงอายุในอนาคตมีความตอ้งการ 2) ศึกษา
ระดบัการออมท่ีเหมาะสมของผูท่ี้ย่างเขา้สู่วยัสูงอาย ุ (ตามประเภทของท่ีพกั) ซ่ึงท าการสร้างโปรแกรมการค านวณ
โดยน าทฤษฎีค่าของเงินตามเวลาท่ีเป็นปัจจยัส าคญัเม่ือมีตวัแปรช่วงเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใชเ้พ่ือให้ได้
ผลลพัธ์ของระดบัการออมท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  

ในการศึกษาวตัถุประสงค์ทั้งสองนั้นเป็นการศึกษาภายใตมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัจากด้านผูป้ระกอบการและ
ผูบ้ริโภค แต่สามารถท าการศึกษาไดพ้ร้อมกนัโดยการพฒันาแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับจดัท าท่ีพกัผูสู้งอายท่ีุมี
ฟังก์ชัน่ในการค านวณขอ้มูลเงินออมท่ีเหมาะสมตามการเลือกใชบ้ริการ และเก็บขอ้มูลบริการท่ีเลือกใชส้ าหรับ
วิเคราะห์รูปแบบการพฒันาท่ีพกัผูสู้งอายสุ าหรับผูป้ระกอบการ ซ่ึงแบบส ารวจออนไลน์ท่ีมีฟังก์ชัน่ในการค านวณ
ระดบัเงินออมท่ีสร้างข้ึนนอกจากใชใ้นการวิจยัแลว้ยงัสามารถเปิดให้ผูท่ี้สนใจสามารถใชว้างแผนทางการเงินของ
ตน หรือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองทางธุรกิจในการเสนอขายสินคา้เก่ียวกบัการให้บริการท่ีพกัผูสู้งอายไุด ้
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการของผุสู้งอาย ุ คือความตอ้งการสากลท่ีผูสู้งอายใุนโลกตอ้งแสวงหาให้ไดม้า 

อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกายตามอายุท่ีส่งผลให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัท าไดล้  าบากมาก
ยิ่งข้ึน (พนัธ์ุทิพย ์รามสูตร, 2540) โดยสามารถสรุปความตอ้งการของผูสู้งอายอุอกมาเป็น 3 ปัจจยั คือ (1) ความ
ตอ้งการทางร่างกาย เช่น ความตอ้งการน ้ า ตอ้งการอาหาร ตอ้งการอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เป็นตน้ (2) ความตอ้งการทาง
จิตใจ เช่น ความตอ้งการไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่ ตอ้งการความมัน่คงในชีวิต การไดรั้บความยอมรับนบัถือ
จากบุคคลอ่ืน เป็นตน้ และ (3) ความตอ้งการทางสงัคม เช่น การพบปะเพ่ือน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การเขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นตน้ (ส านกัส่งเสริมสุขภาพ, 2564) ซ่ึงความตอ้งการต่างๆ เหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามยุคเทคโนโลยี ยุคสมยั และค่านิยมในสังคม ดงันั้นกิจกรรมภายในท่ีพกัผูสู้งอายุท่ีสมควรให้บริการจะต้อง
ตอบสนองความตอ้งการทั้ง 3 ปัจจยัไดอ้ยา่งครบถว้น 

2.1.2 แนวคิดรูปแบบการให้บริการดา้นท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายขุองไทย ผูป้ระกอบการธุรกิจดูแลผูสู้งอายใุน
ประเทศไทยใน ปี 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 800 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคลจ านวน 169 และบุคคลธรรมดาจ านวน 631 ราย 
(Sanook, 2560) โดยธุรกิจดูแลผูสู้งอายุในประเทศไทยแบ่งไดอ้อกเป็น 6 รูปแบบ คือ สถานดูแลผูสู้งอายุช่วง
กลางวนั (Day Care) ธุรกิจสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ท่ีอยู่อาศยัเฉพาะผูสู้งอายุ บริการส่งผูดู้แลไป
ดูแลท่ีบา้น สถานสงเคราะห์ และสถานส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงสามารถแบ่งจดักลุ่มตามประเภทท่ีพกัออกตามภาวะการ
พึงพิง คือ ผูสู้งอายุท่ีไม่ตอ้งการการพ่ึงพิง ผูสู้งอายุก่ึงพ่ึงพิง และผูสู้งอายุท่ีตอ้งพ่ึงพิง (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2563) ออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) รูปแบบเขา้พกั มีจุดเด่นในเร่ืองของการให้บริการจาก
แพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย แต่มีข้อเสียในเร่ืองของราคาในการ
ให้บริการรายเดือนท่ีสูงกว่าประเภทอ่ืน (2) ซ้ือกรรมสิทธ์ิ คือการเช่าซ้ือกรรมสิทธ์ิของห้องพกัในบา้น หรือการซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในบา้น โดยท่ีพกัประเภทน้ีจะมีการให้บริการพ้ินฐานส าหรับผูสู้งอายใุนบริเวรท่ีพกัแบบไม่คิดค่าใชจ่้าย 
หรือตั้งอยูใ่กลก้บัสถานพยาบาลเพ่ือให้สามารถดูแลผูสู้งอายไุดส้ะดวก และ (3) ท่ีพกัอาศยัเดิม หรือการอยูท่ี่บา้นท่ี
พกัอาศยัเดิมเม่ือยามสูงอายุ ซ่ึงสามารถท าให้ผูสู้งอายุไดอ้ยู่กบัครอบครัวหรือลูกหลาน ซ่ึงมีขอ้ดีคือไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกั แต่มีขอ้เสียในเร่ืองของการให้บริการดา้นสุขภาพท่ีตอ้งเดินทางไปสถานพยาบาล หรือจา้ง
ผูดู้แลมาท าหนา้ท่ีท่ีบา้น 

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัมูลค่าของเงินตามเวลา การลงทุนในโครงการต่าง ๆ เงินทุนและผลตอบแทนจะ
เกิดข้ึนต่างช่วงเวลากัน ซ่ึงท าให้ไม่สามารถน าเงินทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนมาเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง 
เน่ืองจากมีปัจจยัระยะเวลาเป็นตวัก าหนดมูลค่าของเงิน โดยจะตอ้งน าตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไปค านวณ
เพ่ือให้อยู ่ณ ค่าเวลาเดียวกนัจึงจะสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้(มหาลยัราชภฏันครพนม, 2563) ประเภทของ
มูลค่าเงินตามเวลา ประกอบดว้ย มูลค่าอนาคต (Future Value) และมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการวจิัย 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาความต้องการเก่ียวกับบริการภายในท่ีพกัผู ้สูงอายุ และระดบัการออมท่ี

เหมาะสมส าหรับการใชบ้ริการท่ีพกัผูสู้งอายุ ดงันั้นผูวิ้จัยจึงไดอ้อกแบบการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ (1) ศึกษาความตอ้งการในการใชบ้ริการกิจกรรมในท่ี
พกัผูสู้งอาย ุโดยจ าแนกตามตามปัจจยัประชากรศาสตร์ และ (2) ศึกษาระดบัการออมท่ีเหมาะสมของผูท่ี้ยา่งเขา้สู่วยั
สูงอายุ โดยจ าแนกตามประเภทของท่ีพกั โดยท าการสร้างโปรแกรมค านวณระดบัการออมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเม่ือน า
ส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวตัถุประสงค์ท่ี 1 และวตัถุประสงค์ท่ี 2 ส่วนของการค านวณระดบัการออมท่ี
เหมาะสมมารวมกนั สามารถเรียกไดว้่าแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับจดัท าท่ีพกัผูสู้งอาย ุ

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูท่ี้อยู่ในช่วง Gen X ในประเทศไทยหรือผูท่ี้มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 56 ปี มี
จ านวนทั้งหมด 16,279,085 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงเปิด
ตารางจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีค่าความคาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบับริการท่ีเลือกใชใ้นท่ีพกัผูสู้งอายุ 
โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล มีขอ้ค าถามรวม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ เขตชุมชนท่ีอยุ่อาศยั จ านวนบุตร มีลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และค่า
เดินทางไป-กลบัโดยเฉล่ียในการเดินทางไปใชบ้ริการท่ีสถานพยาบาล ลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open ended) (2) 

ขอ้มูลผูต้อบ
แบบสอบถาม 
- เพศ  
- สถานภาพ  
- เขตชุมชนท่ี
พกัอาศยั  
- จ านวนบุตร  

ตวัแปรตน้ 

บริการภายในท่ีพกั
ผูสู้งอาย ุ
- ดา้นร่างกาย 
- ดา้นจิตใจ 
- ดา้นสงัคม 

 

ตวัแปรตาม 

โปรแกรมการวางแผนทางการเงิน
ส าหรับระดบัการออมท่ีเหมาะสม 

ประเภทท่ีพกั 
- รูปแบบเขา้พกั 
- ซ้ือกรรมสิทธ์ิ 
- ท่ีพกัอาศยัเดิม 

ทดสอบสมติฐาน 
- Chi – Square 
- t – test 
- ANOVA (F test) 

ทฤษฎีมูลค่าของเงิน
ตามเวลา  

- อายขุองผูต้อบ
จนถึงเกษียณ 

 

ความตอ้งการเก่ียวกบับริการ
ภายในท่ีพกัผูสู้งอาย ุ

ขอ้มูลการ
เลือกใชบ้ริการ 

ขอ้มูลการเลอืกใช้

บริการ ราคา และ

ค่าเดินทาง 

ผูป้ระกอบการ 

ผูบ้ริโภค 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2542 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

รูปแบบบา้นพกัท่ีเลือกใช ้ มีขอ้ค าถาม 1 ขอ้ มีลกัษณะค าถามแบบตรวจสอบรายการ และ (3) บริการท่ีตอ้งการรับ  
มีขอ้ค าถามรวม 28 ขอ้ มีลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ 2 ค าตอบ (Dichotomous) ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานส าหรับ
วตัถุประสงค์ท่ี 1 ผูวิ้จยัเลือกใชส้ถิติทดสอบ t-test และ F-test(ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐานในภาพรวม 
เน่ืองจากค่าของตวัแปรตามถูกค านวณค่าเฉล่ียเป็นรายด้านหรืออยู่ในมาตรวดัแบบช่วง (Interval) แต่ในการ
ทดสอบสมมุติฐานส าหรับตวัแปรตามรายขอ้ ผูวิ้จยัเลือกใชส้ถิติทดสอบแบบไคสแควร์เพ่ือทดสอบเน่ืองจากตวั
แปรตามมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบเลือกตอบ 2  ค าตอบ ซ่ึงจัดเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือมาตรวัดนามบญัญติั 
(Nominal) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วนหลกั โดยส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติพรรณนา เพ่ือ

อธิบายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส  นอกจากน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัในเขตชุมชนเมืองหลวง ไม่มีบุตร และมีค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางต่อคร้ังเพ่ือไปเขา้รับบริการนอ้ยกว่า 100 บาท  

ส่วนท่ี 2 รูปแบบและกิจกรรม/บริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายท่ีุกลุ่ม Gen X เลือกใชบ้ริการ ใชส้ถิติพรรณนา เพ่ือ
อธิบายข้อ พบว่า (1) ด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการตรวจสุขภาพสูงท่ีสุด รองลงมาคือบริการรับส่ง
สถานพยาบาล และบริการนวดแผนไทย (2) ดา้นจิตใจ ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการผูดู้แล (ท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาล) สูงท่ีสุด รองลงมาคือบริการทางศาสนา(นอกสถานท่ี) และบริการทางศาสนา(ในสถานท่ี) และ (3) ดา้น
สงัคม ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือพ้ินท่ีสาธารณะ(สวน/สนาม/บ่อน ้า) และกิจกรรมสนัทนาการ 

ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาวตัถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาความต้องการในการใช้บริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายุ เป็นการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมานโดยแบ่งตวัแปรตน้ออกเป็น 4 ตวั คือ เพศ สถานภาพ เขตชุมชนท่ีพกัอาศยั และ
จ านวนบุตร ตวัแปรอิสระคือความตอ้งการเก่ียวกบับริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายซ่ึุงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ร่างกาย 
จิตใจ และสงัคม โดยมีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามเพศกับบริการภายในที่พักผู้สูงอายุ พบว่าในภาพรวมเพศ
หญิงมีในการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายุภายหลงัการเกษียณสูงกว่าเพศชายอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
(ตารางท่ี 1) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าในดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ เพศหญิงมีในการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกั
ผูสู้งอายภุายหลงัการเกษียณสูงกว่าเพศชาย  

 
ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบับริการภายในท่ีพกัผูสู้งอาย ุ

กจิกรรม/บริการ 
ค่าเฉลีย่ 

t Sig. 
ชาย หญงิ 

1. ดา้นร่างกาย 0.46 0.57 -3.572 .000* 
2. ดา้นจิตใจ 0.35 0.37 -0.684 .495 
3. ดา้นสงัคม 0.55 0.64 -3.148 .002* 

รวม 0.45 0.52 -2.933 .004* 
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3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามสถานภาพ เขตชุมชนที่พักอาศัย และจ านวนบุตร/ธิดากับ 
บริการภายในที่พกัผู้สูงอายุ  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไป พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีในการเลือกใชบ้ริการ
ภายในท่ีพกัผูสู้งอายุภายหลงัการเกษียณแตกต่างกัน โดยเม่ือทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD พบว่ากลุ่มผู ้ท่ีมี
สถานภาพโสดการมีวางแผนในการเลือกใช้บริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายุมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานะสมรสอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 แต่ เม่ือพิจารณารายดา้น ไม่พบว่าในแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เขตชุมชนท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีในการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายภุายหลงัการเกษียณแตกต่างกนั 
โดยเม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD พบว่าผุท่ี้มีเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัในเขตชนบทมีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ี
พกัผูสู้งอายนุอ้ยกว่ากลุ่มท่ีพกัอาศยัแบบอ่ืนทั้งหมดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัมีในการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายภุายหลงัการเกษียณแตกต่างกนั โดยเม่ือ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD พบว่าผูท่ี้ไม่มีบุตรมีในการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายสูุงกวา่กลุ่มท่ีมีจ านวน
บุตร 2 คน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ในทุกรายดา้นจ านวนบุตรท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการเลือกใช ้บริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายภุายหลงัการเกษียณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปกบับริการภายในท่ีพกัผูสู้งอาย ุ

ปัจจัย F Sig. 
สถานภาพ 3.202 .042* 

เขตชุมชนท่ีพกัอาศยั 3.418 .017* 
จ านวนบุตร 4.688 .003* 

* นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 2 ศึกษาระดบัการออมท่ีเหมาะสมของผูท่ี้ยา่งเขา้สู่วยัสูงอาย ุเป็นการศึกษา
ระดบัการออมต่อเดือนของผูท่ี้ยา่งเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งท าการออม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 โปรแกรมทางการเงนิเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุ ในการค านวณหาจ านวนเงินท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งท า
การออม จ าเป็นจะตอ้งสร้างสูตรท่ีใชใ้นการค านวณข้ึนจากตวัแปรต่างๆ โดยตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อเงินท่ีตอ้ง
ออมประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมต่างๆ ประเภทของท่ีพกั ค่าเดินทางเฉล่ียในการเขา้ไปใชบ้ริการ อายุคาด
เฉล่ียของประชากรไทยตามเพศ และจ านวนปีก่อนการเกษียณของผูต้อบสอบถาม โดยผูศึ้กษาท าการการคน้หาตวั
แปรราคาของกิจกรรมการให้บริการต่างๆ จากการสอบถามราคา จากสถานพยาบาลและแหล่งให้บริการเก่ียวกบั
สุขภาพ 10 แห่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลราคาของการบริการในแต่ละประเภทท่ีอย่างละเอียดและถูกต้องมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัน าไดน้ าทฤษฎีค่าของเงินตามเวลามาประยกุต์ใชก้บัจ านวนเงินท่ีตอ้งท าการออม เน่ืองจากกลุ่ม Gen 
X ส่วนใหญ่ยงัมีเวลาอีกหลายปีก่อนท่ีจะถึงอายเุกษียณ ท าให้ไม่สามารถค่าเงินในปัจจุบนัในการก าหนดเป้าหมาย
ในการออมไดเ้พราะเงินมีภาวะเส่ือมราคาหรือท่ีเรียกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาซ่ึงจะท าให้มูลค่าของเงินท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนันั้นดอ้ยค่าลงเร่ือยๆในอนาคต ดงันั้นผูวิ้จยัจึงจดัท าโปรแกรมข้ึนเพ่ือใชว้างแผนทางการเงินให้กบัผูท่ี้ก าลงั
จะเกษียณอายใุนอนาคต โดยใชภ้าษา PHP ซ่ึงโปรแกรมทางการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายใุนงานวิจยัไดท้ าการ
เผยแพร่ผา่นทางเวปไซต ์https://suparich.co.th/project_health/home.php โดยผูใ้ชง้านตอ้งท าการกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 
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(1) ขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ เขตชุมชนท่ีพกัอาศยั และจ านวนบุตร (2) รูปแบบบา้นพกั 
ประกอบด้วย ประเภทบา้นพกัท่ีต้องการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉล่ียของท่านในการเดินทางไปใช้
บริการ ท่ีโรงพยาบาลใกลบ้า้น แต่ละคร้ัง (3) บริการท่ีเลือกใชบ้ริการ (ดงัรูปท่ี 2)   
 

 
 
รูปที่ 2 โปรแกรมประเมินระดบัการออมท่ีเหมาะสมตามประเภทของการให้บริการท่ีพกัของผูสู้งอายุ 

 
โดยผลลพัธ์จากการใชง้านจะแสดงถึง ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี (1) อายุปัจจุบนั อายุคาดการณ์ ระยะเวลาก่อนเกษียณ 

และระยะเวลาหลงัเกษียณ (2) รูปแบบบา้นพกัท่ีเลือก (3) Timeline แสดงแผนการเงิน ท่ีประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
ของกิจกรรมท่ีเลือก (ณ เวลาปัจจุบนั) ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมท่ีเลือก (ณ เวลาเกษียณอายุ/Future Value) และ
ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดภายหลงัการเกษียณจนถึงปีอายุคาด (Future Value) และ (4) จ านวนนวนเงินท่ีคุณตอ้งท าการ
ออมต่อเดือน (Present Value) (ดงัรูปท่ี 3) 

 

 1 

 2 

 3 
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รูปที่ 3 ผลลพัธ์จากการใชโ้ปรแกรมประเมินระดบัการออมท่ีเหมาะสม 
 

4.2 ระดับการออมที่เหมาะสมของผู้ที่ย่างเข้าสู่วยัสูงอายุ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จากโปรแกรม
ประเมินระดบัการออมสามารถจ าแนกระดบัการออมของกลุ่ม Gen X ท่ีจะย่างเขา้สู่ผูสู้งอายุไดต้ารางท่ี 3 คือ ผูท่ี้
เลือกประเภทท่ีพกัรูปแบบเขาพกัอาศยัจะตอ้งออมเงินส าหรับใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายหลงัการเกษียณเฉล่ีย ประมาณ 
10,690.86 บาทต่อเดือน ส่วนผูท่ี้เลือกประเภทท่ีพกัแบบซ้ือกรรมสิทธ์ิจะต้องออมเงินส าหรับใช้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายหลงัการเกษียณเฉล่ีย ประมาณ 5,110.16 บาทต่อเดือน และผูท่ี้เลือกประเภทท่ีพกัแบบท่ีพกัอาศยัเดิม จะตอ้ง
ออมเงินส าหรับใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายหลงัการเกษียณเฉล่ีย ประมาณ 21,137.21 บาทต่อเดือน 
 
ตารางที่ 3 ระดบัการออมเฉล่ียจ าแนกตามประเภทท่ีพกั 

ประเภทท่ีพกั จ านวนตวัอยา่ง การออมเฉล่ียต่อเดือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รูปแบบเขา้พกั 95 10,690.86 18,462.23 
ซ้ือกรรมสิทธ์ิ 123 5,110.16 2,158.87 
ท่ีพกัอาศยัเดิม 182 21,137.21 12,405.39 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการบริการภายในท่ีพกัผูสู้งอาย ุ 
1) ปัจจยัเพศ พบว่า เพศหญิงมีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายภุายหลงัการเกษียณสูงกว่าเพศชายอย่างมี

นยัส าคญัในทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเพศหญิงมีความเส่ียงต่อโรคมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะโรคท่ีเป็นได้
เฉพาะเพศหญิง ท าให้กลุ่มเพศหญิงมีความตอ้งการดูเอาใจใส่สุขภาพมากกว่า ประกอบกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของ
เพศหญิงท่ีมีแนวโน้มความตอ้งการดา้นสุขภาพหรือบริการดา้นความสะดวกสบายมากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบั 

 1 

 2 

 3 

 4 
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จิณณ์ณิชา พงษดี์ และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2558) ท่ีท าการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย พบว่า เพศเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรับรู้ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุและเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพ 

2) ปัจจยัอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัมีการเลือกใชบ้ริการภายในท่ีพกัผูสู้งอายุภายหลงัการ
เกษียณไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นบุคคลท่ีอยู่ในยคุของ Gen X ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508 –พ.ศ. 2523 หรือมีอายุอยูร่ะหว่าง 41 - 56 ปี ท าให้กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มคนท่ีมี
สภาพแวดลอ้มทางดา้นยุคสมยัท่ีเหมือนกนั เช่น แนวคิดค่านิยมในการด าเนินชีวิต หรือสภาพบริบทของสังคมท่ี
เติบโตและด าเนินชีวิตอยู่ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีพฒันาในยุคนั้นซ่ึงเป็นยุคท่ีอินเตอร์เน็ตได้เร่ิมมีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิต โดยท่ีกลุ่ม Gen X มีความคุ้นเคยในเทคโนโลยีเหล่าน้ีเพราะเกิดและเติบโตในช่วงท่ีมีการพฒันา
เทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดดท าให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดง่้าย จนกระทัง่กลายเป็นความ
จ าเป็นท่ีตอ้งการในเร่ืองของการใชชี้วิตประจ าวนัหรือในการท างานซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคนมีความตอ้งการ
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เวียง แซ่อุ ้ย (2560) ท่ีพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุต่างกัน มีระดบัความต้องการไดรั้บ
สวสัดิการสงัคมไม่แตกต่างกนั 

3) ปัจจยัสถานภาพ พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพโสดมีความตอ้งการใชบ้ริการในท่ีพกัผูสู้งอายุสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งน้ี
เพราะผูท่ี้มีสถานภาพสมรสส่วนมากจะพกัอาศยัอยู่ดว้ยกนัจึงท าให้สามารถช่วยเหลือจุนเจือกนัและกนัไดใ้นยาม
จ าเป็น สามารถดูแลกันยามป่วยไข้หรือรับส่งไปยงัสถานพยาบาลได้ แตกต่างกับผูท่ี้มีสถาพโสดซ่ึงเม่ือเกิด
เหตุการณ์ผิดปรกติข้ึน ก็จ าเป็นตอ้งว่าจ้างหรือใชบ้ริการบุคคลอ่ืน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น
เหล่านั้น สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลดัดา บุญเกิด (2557) ท่ีพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายแุตกต่างกนัอยา่ง 

4) ปัจจยัเขตชุมชนท่ีพกัอาศยั พบว่า ผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองหลวงหรือตวัเมืองจะมีความตอ้งการในการบริการท่ี
มากกว่าผูท่ี้อาศยัในเชตชานเมืองหรือชนบท อาจเป็นเพราะผูท่ี้พกัอาศยัในเขตเมืองหลวงมีความเคยชินในการ
ด าเนินชีวิตท่ีประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ หรือบริการท่ีหลากหลายในการตอบสนองความ
ตอ้งการ โดยเฉพาะการบริการเก่ียวกบัดา้นความสะดวกสบาย เช่น บริการรับส่ง บริการท าความสะอาดบา้นพกั 
บริการซ้ือของเคร่ืองใชท่ี้ตอ้งการ บริการอาหารท่ีเหมาะสม และบริการซักผา้ ซ่ึงเม่ือย่างเขา้สู่วยัสูงอายุก็ยงัคงมี
ความตอ้งการใชบ้ริการส่ิงเหล่านั้นอยู ่ 

5) ปัจจยัจ านวนบุตร พบว่า ผูท่ี้ไม่มีบุตรมีความตอ้งการใชบ้ริการในท่ีพกัผูสู้งอายสูุงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สังคมของไทยในการมีบุตรนั้นมกัให้บุตรท่ีโตข้ึนอยู่พกัอาศยักบัผูป้กครอง จึงท าให้มีลกัษณะโครงสร้างสังคม
แบบอาศยัอยูก่บัครอบครัวขนาดใหญ่ แตกต่างกบัค่านิยมในสังคมของกลุ่มประเทศตะวนัตกท่ีมีโครงสร้างสงัคม
เป็นเครือข่ายครอบครัวขนาดเลก็ท่ีให้ลูกหลานของตนแยกออกไปด าเนินชีวิตกบัครอบครัวใหม่เน่ืองจากค่านิยม
ความตอ้งการเป็นอิสระหรือการมีความเป็นส่วนตวัสูง นอกจากน้ีสังคมไทยยงัมีค่านิยมให้ลูกหลานเป็นผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีดูแลบิดามารดายามสูงอาย ุดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้จ านวนบุตรเปรียบเสมือนผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผูสู้งอาย ุเม่ือมี
จ านวนบุตรท่ีมากข้ึนก็เปรียบเสมือนมีผูดู้แลตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของผูสู้งอายท่ีุมากข้ึนดว้ย ส่งผลให้ผูท่ี้
ไม่มีบุตรมีความตอ้งการในใชบ้ริการในท่ีพกัผูสู้งอายสูุงกว่ากลุ่มอ่ืนเน่ืองจากไม่ผูค้อยท าหนา้ท่ีดูแล สอดคลอ้งกบั 
จิณณ์ณิชา พงษ์ดี และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2558) ท่ีศึกษา ปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุน
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The impacts of deposit tax regulation’s remodeling plan and economic factors 

that Affect returns for financial sector in Stock Exchange in Thailand. 
 

สัญญเมธ โพธ์ิเรือง1 และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ2 
Sanyamet Phorueng and Eakapat Manitkajornkit 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงิน
ฝากและปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน คร้ังน้ีแบ่งกลุ่มธุรกิจใน
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนและ
หลกัทรัพย ์และกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ เป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 - 2563 รวม 60 เดือน ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการศึกษาได้แก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, อตัราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย,์ ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, ดชันีราคา
สินคา้เขา้-ออก โดยใชวิ้ธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลง
ของดชันีตลาดหลกัทรัพย,์ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออก และ
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ, ภำษีดอกเบีย้เงินฝำก, อุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน, อัตรำผลตอบแทน 
 

Abstract 
This research aimed to study the impacts of deposit tax regulation’s remodeling plan and economic factors that 
affect the financial business returns. This study is divided into 3 business groups in the financial business industry: 
1. Commercial banking business. 2. Business group of finance and securities companies and 3. Insurance and life 
insurance business group. Secondary data was collected monthly from 2016 - 2020 for a total of 60 months. The 
economic factors in this study were the Business Sentiment Index, the rate of change of the stock exchange index, 
private consumption index, private investment index and import-export price index. Methods used to analyze the 
impact are Multiple Linear Regression. The results of the study found that the rate of change of the stock exchange 
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index, business sentiment index,  private investment index,  import-export price index and the change of deposit 
tax regulation’s remodeling plan have a significant impact on return for  the financial business industry. 
 
Keywords: Economic factor, Deposit tax, Financial business industry, Rate of return  
 

1. บทน า 

 
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินไทยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบ่งหมวดธุรกิจเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวด

ธนาคาร หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนและ
พฒันาระบบเศรษฐกิจ ทั้งท าหน้าท่ีในการระดมทุน จดัสรรเงินทุนในแก่ภาคเศรษฐกิจ การบริหารความเส่ียงทาง
การเงิน รวมถึงการลงทุน การออม การวางแผนทางการเงินแก่บุคคลทัว่ไป 

ในปี 2562 ไดมี้ประกาศส าคญัจากกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 346, 
2562) เร่ืองของการก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินได ้โดยมีเน้ือหาว่า ดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นจะตอ้งไม่รวมในการค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนเงินฝากทุกบญัชีตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 20,000 บาท โดยให้ธนาคารซ่ึงเป็นผูจ่้ายดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนเงินฝาก น าส่งขอ้มูลดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนเงินฝากให้แก่กรมสรรพากร หากเจ้าของบญัชีเงินฝาก
ไม่ประสงค์ท่ีจะให้ธนาคารน าส่งขอ้มูลให้แก่กรมสรรพากร เจ้าของบญัชีสามารถแจง้ระงบัการส่งขอ้มูลดอกเบ้ีย
หรือผลตอบแทนเงินฝากได้ โดยจะไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และธนาคารผูจ่้าย
ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนเงินฝากมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีเจ้าของบญัชีเงินฝากจะมี
หนา้ท่ีในการแจง้แก่ธนาคารทราบเองเม่ือไดรั้บดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนเงินฝากเกิน 20,000 บาท เพ่ือให้ธนาคาร 
หกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 55, 2538) ท าให้เกิดการพยายามเล่ียงภาษีเป็นจ านวน
มาก โดยการปิดบญัชีเพ่ือรับดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนเงินฝาก เม่ือดอกเบ้ียสะสมใกลเ้กิน 20,000 บาท เพ่ือให้
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การเงินในดา้นของการวางแผนบริหารการลงทุนของนกัลงทุนและกระจายความเส่ียงต่าง ๆ ในตลาดการเงิน เกิด
การโยกยา้ยเงินฝากไปลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ จึงเป็นท่ีมาของความส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากและปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

2.1.1. แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 
แนวคิดท่ีมุ่งการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่า

ของหลกัทรัพย ์โดยประกอบดว้ย การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษทั เพ่ือ
น ามาใชป้ระกอบในการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
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2.1.2. แนวคิดภาษีกบัการลงทุน  
สาธิต บวรสนัติสุทธ์ิ (2560) กล่าวถึงเป้าหมายของการลงทุน คือการสร้างผลตอบแทนจะตอ้งค านึงถึง

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีตอ้งเสีย โดยค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัคือ ภาษี โดยแบ่งภาษีท่ีส่งผลกระทบจากการลงทุนออกเป็น 
3 แบบ คือ 1.เงินท่ีลงทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 อยา่ง สามารถเอาเงินท่ีลงทุนไปลดหยอ่นภาษีได ้และ
ผลตอบแทนท่ีไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษี 2. เงินท่ีลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษีเพียง 1 อยา่ง คือ ไม่สามารถเอาเงินลงทุน
ไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ผลตอบแทนท่ีได้ไม่ต้องเสียภาษี 3. เงินท่ีลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ผลตอบแทนท่ีไดต้อ้งภาษี 

 
2.1.3. ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) 

ถูกพฒันาโดย Stephen Ross (1976) จากแนวคิดกฎการมีราคาเด่ียว (law of one price) คือสินทรัพยท่ี์
เหมือนกนัควรมีราคาท่ีเท่ากนั เม่ือพบสินทรัพยท่ี์เหมือนกนัแต่ราคาไม่เท่ากนัจะเกิดการซ้ือขายสินทรัพยน์ั้นจน
ราคาเขา้สู่ดุลยภาพ และแนวคิดการแสวงหาโอกาสในการท าก าไรโดยปราศจากความเส่ียง (aribitrage) แบบจ าลอง
ของทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) จึงเป็นแบบจ าลองท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์ กับค่าชดเชยความเส่ียงจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัทรัพย์ Stephen Ross 
(1976) ยงัไดใ้ห้ความเห็นว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน่์าจะถูกก าหนดโดยปัจจยัมหภาคอีกหลาย ๆ แต่
มิไดร้ะบุปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ย่างชดัเจน และแต่ละปัจจยัส่งผลกระทบไปใน
ทิศทางบวกหรือลบ จึงตอ้งมีการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ์เพ่ือทดสอบปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนในแต่ละอุตสาหกรรม 

      
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบจากเปล่ียนหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากและปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ผลกระทบของหมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดบริษัทเงินทุนและ
หลกัทรัพย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

การศึกษา “ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย”์ 
ของบุญชยั เกียรติธนาวิทย ์(2534)  มีจุดประสงคท่ี์จะหาค าตอบของการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นทั้ง 2 กลุ่ม ว่ามี
ปัจจยัเศรษฐกิจใดบา้งท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนเฉล่ียต่อวนั การท่ีรัฐบาลไทยประกาศยอมรับพนัธะขอ้ 8 ของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ผลต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมและอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินและหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลและอตัราเงิน
เฟ้อ ต่อมาสุรางค ์บุญยะพงศไ์ชย (2540) ไดศึ้กษางานวิจยัในกลุ่มขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ไดแ้ก่กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์, กลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์โดยมีกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และดชันีราคาหลกัทรัพย์
รวม เพ่ิมข้ึนมาในศึกษา ประกอบกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้น มีตวัแปรท่ีเหมือนกนัคือดชันี
การลงทุนภาคเอกชนและมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และไดศึ้กษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม คือ อตัราดอกเบ้ีย
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กู้ยืมระหว่างธนาคาร อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมีระยะเวลา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี ก าไรสุทธิของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม เงินลงทุนน าเขา้จากต่างประเทศในธุรกิจสถาบนัการเงิน ตวัแปร
ความล่าชา้  

จากผลการศึกษาของบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ (2534) พบว่า หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้น ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน การยอมรับพนัธะขอ้ 8  มีอิทธิผลต่อราคาหุ้นในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั  และ อตัราดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาล และอตัราเงินเฟ้อมีอิทธิผลต่อราคาหุ้นในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคญั ในขณะท่ีผล
การศึกษาของ สุรางค์   บุญยะพงศ์ไชย (2540)  ไดร้ะบุว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
เงินลงทุนน าเขา้จากต่างประเทศในธุรกิจสถาบนัการเงิน มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์
อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินประจ า 1 ปี มีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

กรณีของการศึกษาหุ้นกลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยข์องบุญชยั เกียรติธนาวิทย ์(2534) นั้นมีผลการศึกษาว่า 
การซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชน การยอมรับพนัธะขอ้ 8 ผลต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม และอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมมีอิทธิผลต่อราคาหุ้นในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั ในขณะท่ี สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย (2540) ไดร้ะบุ
ว่ามีปัจจยัดา้น ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย ์เงินลงทุนน าเขา้จาก
ต่างประเทศในธุรกิจสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ส่วนปัจจยัอ่ืน ไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริษทัเงินทุนและ
หลกัทรัพย ์

ส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมวดประกันภยัและประกันชีวิต พิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกันชีวิต โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ในขณะท่ี ณัฐฐาวดี 
กุลศิริ (2561) ศึกษาในเร่ืองเดียวกนัโดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ, ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, นโยบายรัฐบาลลดหยอ่น
ภาษีและนโยบายรถคนัแรก และปริมาณการซ้ือคอนโด 

ผลการศึกษาของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) พบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1 
ปริมาณการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศ มีผลกระทบต่อ ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต อยา่ง
มีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั และดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนยัส าคญั 
ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ
ผลการศึกษาของ ณัฐฐาวดี กุลศิริ (2561) พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถน ามาพยากรณ์ดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวด
ประกนัภยัและประกนัชีวิตไดอ้ย่างมีนยัส าคญัไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และ ปริมาณการซ้ือคอนโด ใน
ทิศทางเดียวกนั 
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2.3 กรอบแนวคดิ 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
      

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “ผลกระทบจากเปล่ียนหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากและปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นแบบรายเดือนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยแยกออกเป็น 3 หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หมวดธุรกิจเงินทุนและ
หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยเก็บขอ้มูลตวัแปรตามจาก อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี
แต่ละกลุ่ม และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลแต่ละกลุ่ม รวมกนัเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และตวั
แปรอิสระจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และฐานขอ้มูล SETSMART  ตั้งแต่ เดือนมกราคม ประจ าปี 
2558 – ธนัวาคม ประจ าปี 2563 รวม 60 เดือน ในส่วนของเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ีย
เ งินฝากออมทรัพย์ จะเป็นการสร้างตัวแปรหุ้น (Dummy Variable) ซ่ึงมีช่วงของข้อมูลก่อนและหลังการ
เปล่ียนแปลง โดยช่วงเวลาก่อนการเปล่ียนแปลงจะนบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง มีนาคม 2562 และช่วงเวลา
หลงัการเปล่ียนแปลงจะนบัตั้งแต่ เดือน เมษายน 2562 ถึง ธนัวาคม 2563 มาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อผลตอบแทน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  โดยใชวิ้ธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 
Regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด OLS (Ordinary Least Squares) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอิสระหลายตวัสามารถอธิบายหรือก าหนดทิศทางความผนัแปรของตวัแปรตามแบ่งแบบจ าลองออกเป็น 3 
สมการ ตามตวัแปรตามแต่และหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ดงัน้ี 
 

TRBank = a + b1BSI + b2SET + b3PCI + b4PII + b5INEX + b6Dtax + ε 
TRFin = a + b1BSI + b2SET + b3PCI + b4PII + b5INEX + b6Dtax + ε 
TRIns = a + b1BSI + b2SET + b3PCI + b4PII + b5INEX + b6Dtax + ε 

ตวัแปรอิสระ (X: independent Variables) 

1. การเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑภ์าษี
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

2. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
3. อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์
4. ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

5. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
6. ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออก 

ตวัแปรตาม (Y:Dependent Variable) 

- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ธุรกิจธนาคาร 
 ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์
 ธุรกิจประภยัและประกนัชีวิต 
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โดย 
TRBank  หมายถึง  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
TRFin  หมายถึง  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์
TRIns  หมายถึง  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

a   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
b1, b2 … b6  หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
BSI หมายถึง  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  
SET หมายถึง  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
PCI หมายถึง  ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
PII หมายถึง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
INEX หมายถึง  ดชันีราคาสินคา้เขา้-สินคา้ออก 
Dtax                หมายถึง  ช่วงก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑภ์าษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable)  โดยก าหนดให้ 

Dtax เท่ากบั 0    หมายถึง  ช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑภ์าษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
Dtax เท่ากบั 1    หมายถึง  ช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑภ์าษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
ε หมายถึง  ค่าความคาดเคล่ือนของแบบจ าลอง 
 
ด าเนินการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Eviews ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่ิงของขอ้มูล 

(Stationary Test) ดว้ยวิธี Unit root test แบบ Augmented Dickey-Fuller Test และวิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity ดว้ย
วิธี Variance inflation factor จากนั้นวิเคราะห์เชิงปริมาณทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
linear Regression) และตรวจสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) จากค่า Durbin – 
Watson จากนั้นตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) โดยวิธีการ
ทดสอบ Breusch-Pagan-Godfrey 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการตรวจสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test ) ท่ีเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาตวัแปรอิสระแต่ละตวั ดว้ยวิธี 
Unit root test ผลการตรวจสอบพบว่าตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั มีตวัแปร ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และดชันีราคา
สินคา้เขา้-ออก สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได ้ณ ระดบั First Difference ค่า Prob. น้อยกว่า 0.05 ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ 
สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได ้ณ ระดบั level  ค่า Prob. นอ้ยกว่า 0.05 ขอ้มูลมีความน่ิง (Stationary)   

ผลการตรวจสอบปัญหา ปัญหา Multicollinearity  โดยพิจารณาค่า Correlation Coefficient มีค่าน้อยกว่า 0.7 
และตรวจสอบดว้ยวิธี Variance inflation factor มีค่าต ่ากว่า 10 สรุปได้ว่า แบบจ าลองทั้ง 3 ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity  

ผลจากการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation จากค่า Durbin-Watson โดยการเปิดตาราง Durbin-Watson Table 
ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จ านวน observations ท่ี 60 (n=60) และจ านวนตวัแปร 6 ตวั (k=6) ไดค้่า dLเท่ากบั 1.372 
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และ du เท่ากบั 1.808 เม่ือเปรียบเทียบค่า Durbin-Watson Statistic ของแบบจ าลองทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์ให้ผลค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.86  กลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ให้ผลค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 2.08 และกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต ให้ผลค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.99  โดยทั้ง 3 กลุ่ม ตกอยู่
ในช่วงระหว่าง du  และ 4-du แสดงว่าผลการทดสอบไม่มีปัญหา autocorrelation 

ผลตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) ในแบบจ าลอง พบว่า 
แบบจ าลองกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ มีค่า Prob. เท่ากบั 0.040 และแบบจ าลองกลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ค่า 
Prob. เท่ากบั 0.048 น้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละแบบจ าลองกลุ่มบริษทั
เงินทุนและหลกัทรัพย ์เกิดปัญหา Heteroskedasticity ส่วนแบบจ าลองกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต ค่า Prob. 
เท่ากบั 0.171 มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงแสดงว่าไม่มีปัญหา Heteroscedasticity 

 
ตารางที่  1  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

Variable 
BANK FIN INS 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 
D(BSI) 0.003102 0.1583 -0.00693 0.0375** -0.001009 0.6212 
SET 1.081599 0.0000*** 0.999094 0.0000*** 0.620248 0.0000*** 
PCI -0.000186 0.7877 -0.00089 0.3889 0.000818 0.2087 
PII 0.000954 0.0375** -7.15E-05 0.9153 -0.00039 0.3553 
D(INEX) -0.013005 0.0524* -0.01188 0.2312 -0.00352 0.5685 
Dtax 0.020477 0.0574* 0.0202 0.206 0.01197 0.2306 
R-squared (R2) 0.756724 0.585084 0.542184 
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 
Durbin-Watson stat 1.866342 2.087190 1.994954 

*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 99 
** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 95 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 90 
 

จากตารางท่ี  1  เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด OLS หลงัทดสอบ
และแก้ปัญหาทางสถิต ได้แก่ ตรวจสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary Test) ด้วยวิธี Unit root test แบบ 
Augmented Dickey-Fuller Test วิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity ด้วยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 
(Correlation Coefficient) และ วิธี Variance inflation factor  ตรวจสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation) จากค่า Durbin – Watson และตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี 
(Heteroscedasticity) โดยวิธีการทดสอบ Breusch-Pagan-Godfrey โดยให้ผลการศึกษาดงัน้ี จากค่า Coefficient of 
Determination (R2) แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีแต่ตวัแปรตาม ยิ่งมีค่าเขา้ใกล ้1 ตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดยจากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุทั้ง 3 แบบจ าลอง 
พบว่า มีค่า (R2) สูงถึง 75% 58% และ 54% ตามล าดบั หมายความว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง
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หลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากท่ีน ามาศึกษาสามารถอธิบายถึงผลกระทบต่อผลตอบแทนของอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงินได ้และพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรทุกตวัในแบบจ าลองจากค่า Prob(F-statistic) ให้ผลการศึกษา
เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  หมายความว่า ตวัแปรอิสระรวมกนัในแบบจ าลอง
สามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัส าคญั และเม่ือพิจารณการนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระทั้ง 
6  ตวั จากค่า Probability value (Prob.) และทิศทางความสมัพนัธ์จากเคร่ืองหมายหนา้ค่าสัมประสิทธ์ (Coefficient) 
มีตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัแปรอิสระ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากลงทุนของอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีราคาสินค้าเข้า-ออก (INEX) และการเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑ์ภาษี
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์(Dtax)  โดยอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ของทั้ง 3 แบบจ าลอง พิจารณาทิศทางความสมัพนัธ์จากค่า Coefficient อธิบายไดว้่า 
หากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี อตัราผลตอบแทนของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์และธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต จะเพ่ิมข้ึน 1.081 หน่วย 
0.999094 หน่วย และ 0.620248 หน่วย ตามล าดบั   ในส่วนของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
เฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
พิจารณาทิศทางความสัมพนัธ์จากค่า Coefficient เท่ากบั 0.000954  หมายความว่า หากดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี อตัราผลตอบแทนของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ จะเพ่ิมข้ึน 0.000954 และการ
เปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 
พิจารณาทิศทางความสัมพนัธ์จากค่า Coefficient เท่ากบั 0.020477 อธิบายไดว้่า การเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑ์
ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์มีผลท าให้อตัราผลตอบแทนของธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 0.020477 หน่วย 
ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออก มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 พิจารณาทิศทางความสมัพนัธ์จากค่า 
Coefficient เท่ากบั -0.013005 อธิบายไดว้่า ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออก เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ลดลง 0.013005 หน่วย และตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95 พิจารณาทิศทางความสัมพนัธ์จากค่า Coefficient เท่ากบั -0.00693 อธิบายไดว้่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี อตัราผลตอบแทนของธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยจ์ะลดลง 0.00693 หน่วย 

การศึกษาผลกระทบจากเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑภ์าษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์บว่า เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้
ธุรกิจธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ีองจากเป้าหมายของการลงทุนท่ี 
สาธิต บวรสันติสุทธ์ิ (2560) กล่าวไวว้่า การสร้างผลตอบแทนจะตอ้งมองค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียดว้ย และค่าใชจ่้ายท่ี
มากอีกตัวหน่ึงก็คือ ภาษีจากการลงทุน ต้องค านึงถึงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงท าให้นักลงทุนท่ีเสีย
ผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ปรับเปล่ียนวิธีการลงทุนโดยเน้นการลงทุนเพ่ือให้ไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในสินทรัพยท์างเลือกอ่ืนๆ มากกว่าท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทางภาษี ซ่ึงท าให้
ธนาคารมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนจากการท าธุรกรรมดงักล่าว 

จากผลการศึกษาผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ เม่ือเปรียบเทียบงานวิจยัในอดีตพบว่า ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ท่ีมีผลกระทบในทางบวกกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
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เงินทุนและหลกัทรัพย ์ เปรียบเทียบกบังานวิจยัของบุญชยั เกียรติธนาวิทย ์ (2534) และ สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย 
(2540) ดชันีการลงทุนภาคเอกชนให้ผลลพัทท่ี์สอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของทั้ง 2 ท่าน  

ผลการศึกษาในแบบจ าลองกลุ่มประกันภยัและประกนัชีวิต พบว่ามีปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียงปัจจยัเดียวท่ีมี
ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต (TRIns) นั้นคือ อตัราการเปล่ียนแปลง
ของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ (SET) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัตรงตามท่ีตั้งสมมุติฐานไว ้ เม่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจยักบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตพบว่า สอดคลอ้งงานวิจยัของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) และตวัแปรดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ผลการศึกษาของผูวิ้จยั มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีงานวิจยัของพิภพ ณัฐฐาวดี กุลศิริ (2561) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั จึงสรุปไดว้่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชนไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ
กลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต (TRIns) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเพียง
ธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ตามแนวคิดภาษีกบัการลงทุนของสาธิต บวรสันติสุทธ์ิ (2560) ท าให้นัก
ลงทุนปรับเปล่ียนสัดส่วนเงินฝากออมทรัพยม์าลงทุนในผลิตภนัฑ์อ่ืนๆ ของธนาคารมีผลท าให้ธนาคารมีสัดส่วน
รายไดส่้วนอ่ืนๆ และรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน และส่วนในของปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จากผลวิเคราะห์ของ
งานวิจยัพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการเงินแตกต่างกนั ยกเวน้ อตัรา
การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอตัราผลตอบแทนของทั้ง 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ส่วนของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีราคาสินค้าเข้า-ออก ท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยเ์พียงกลุ่มเดียว ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย์
ในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะท่ี ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงินทั้ง 3 กลุ่ม โดยผลการศึกษาสามารถท ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คดัเลือกหลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจ
การเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจผลกระทบต่อผลตอบแทน การจบั
จงัหวะเขา้ลงทุน วางแผนป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และยงัสามารถรับมือกบัจากเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีอาจจะ
มีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังในอนาคต การศึกษามีขอ้จ ากดัทางด้านขอ้มูลของระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เน่ืองจาก
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากเป็นเหตุการณ์ใหม่เกิดข้ึนในปี 2562 ซ่ึงอาจท าให้ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการศึกษาผลกระทบน้อยเกินไป หากระยะเวลาผ่านไปอาจท าให้ผลการศึกษาแตกต่างไปจากเดิม และยงัเป็น
การศึกษาถึงผลกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก อาจส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายอุตสาหกรรม เช่น อสงัหาริมทรัพย ์ประกอบกบัยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
อีกหลายปัจจยัท่ีมีความน่าสนใจในการน ามาศึกษา ผูวิ้จยัไม่ไดน้ ามาศึกษา และการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
ผลกระทบภาพรวมของอุตสาหกรรม ยงัไม่ไดเ้จาะลึกลงไปในรายหลกัทรัพย ์
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับปัจจัยในด้านคุณภาพของการ
ให้บริการและการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคต่อเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู ้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ประเภทรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 385 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปานกลาง  และ 2) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคต่อเว็บไซต์
จ าหน่ายรถยนตมื์อสองผา่นช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั 
 
ค ำส ำคัญ: กำรให้บริกำร, คุณภำพเวบ็ไซต์, ควำมเส่ียงของผู้บริโภค, รถยนต์มือสอง, ออนไลน์ 
 

Abstract 
The objective of this study was to study consumer opinions on factors of service quality and consumer risk 
perceptions of online used car dealerships. The sample 385 second-hand car consumers in Bangkok and used a 
questionnaire as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple linear regression. The study found that 1) Consumer opinions on factors of service 
quality of used car dealership website service through online channels most were at a moderate level and 2) 
consumer opinions of consumers' perceptions of online second-hand car sales websites. most of them were at the 
moderate level as well. 
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1. บทน า 

 
ส าหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2560 ท่ีผา่นมาศูนยวิ์จยักสิกรไทยกล่าวว่า มียอดขายรถยนต์ประมาณ 785,000 

ถึง 825,000 คนั เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีการฟ้ืนตวัและรัฐบาลไดส้นบัสนุนโครงการรถยนตค์นัแรก ท าให้รถยนต์ท่ี
ขายดี คือ รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก รถหรูสัญชาติตะวนัตก รถบรรทุก และรถกระบะแบบ 4 ประตู (Double Cab) โดย
กลุ่มรถยนต์นัง่มียอดขายโดดเด่นท่ี 3-8% หรือคิดเป็นจ านวน 337,000-355,000 คนั จากการซ้ือรถคนัใหม่เม่ือครบ
ก าหนดโครงการรถยนต์คนัแรกและการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภค ส าหรับทิศทาง
ของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของตลาดรวมในปี 2560 มีการฟ้ืนตวัท่ี 2-4% ส่วนการด าเนินธุรกิจในปี 2560 ของลีสซ่ิง
กสิกรไทยเนน้ท าการตลาดในเซ็กเมนตท่ี์มีศกัยภาพ เช่น กลุ่มรถยนตน์ัง่และกลุ่มรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์รวมถึงการ
ออกผลิตภณัฑ์และแคมเปญส่งเสริมการขายใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้กลุ่มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดย
ตั้ งเป้ายอดสินเช่ือคงค้างท่ี 96,430 ล้านบาทและตั้ งเป้าสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ไม่เกิน 1.82% 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 

ซ่ึงต่อมาเพียงสองปีอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองจากท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัสูง
ไดเ้ร่ิมลดน้อยถอยลงไป ท าให้ยอดขายในอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองค่อยๆ ถดถอยลงไปดว้ย ผูค้า้รถยนต์มือสอง
รายใหญ่อาจจะไม่ไดรั้บผลกระทบมากเท่าผูค้า้รถยนต์มือสองรายเล็ก เม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนผูค้า้รถยนตมื์อ
สองหลายๆ เตน้ท์ จึงตอ้งมีการปรับตวัในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของทุกๆ 
คนมากข้ึน เพ่ือสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจึงท าให้ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการเลือกซ้ือส่ิงของใดๆ จะมี
การคน้หาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจซ้ือก่อนเสมอ  (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) เพ่ือเป็นการกระตุน้อุตสาหกรรมรถยนต์
มือสอง ซ่ึงจากผลส ารวจพบว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ท่ี 1.01 ลา้นคนั หดตวัลง 3.3% จากฐานสูงในปี 
2561 ประกอบกบัสถาบนัการเงินเพ่ิมความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือตามสัญญาณเตือนจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเหตุเพ่ือลดการแข่งขนัดา้นราคา เน่ืองจากค่ายรถยนต์และตวัแทนจ าหน่ายออกแคมเปญกระตุน้ยอดขาย อาทิ ลด
เงินดาวน์ และเสนอเง่ือนไขในรูปแบบให้สินเช่ือเกินราคาประเมิน (สินเช่ือเงินทอน) นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงั
ระมดัระวงัการใชจ่้ายหลงัสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตวั เต็นท์รถมือสอง: รายไดจ้ากการจ าหน่ายหดตวัรุนแรงในปี 
2563 แต่คาดว่าจะกระเต้ืองข้ึนบา้งในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัท่ีรุนแรงและอุปทานรถยนต์ท่ีมีมาก 
และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี 2564-2565 จะเป็นปัจจยักดดนัผลประกอบการ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา การแข่งขนัดา้น
ราคาของรถใหม่ในตลาด และผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติ บริษทั
ในเครือของค่ายรถ และแพลตฟอร์มตลาดซ้ือขายรถยนต์มือสองออนไลน์ จะกดดนัอตัราก าไรของผูป้ระกอบการ
ลดลง (ศูนยวิ์จยักรุงศรี, 2564) 

อีกทั้งผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวยัท างานซ่ึงมีก าลงัซ้ือจากการประกอบอาชีพและดว้ยพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในแต่ละวนั มีมากกว่าผูบ้ริโภคในช่วงวยัอ่ืนๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองหลายรายจึงเล็งเห็น
ว่าแพลตฟอร์มตลาดซ้ือขายรถยนต์มือสองออนไลน์มีประโยชน์ จึงมีการปรับรูปแบบธุรกิจ โดยไดน้ ารายละเอียด
ของรถยนตมื์อสองในแต่ละคนัในสังกดัของตนเองป้อนเขา้สู่ระบบช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยตอ้งอาศยัความ
น่าเช่ือถือรวมถึงความปลอดภยัและปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ ของเว็บไซต์ซ่ึงทั้งหมดน้ี ถือว่าความน่าเช่ือถือ เม่ือเทียบกบั
ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจรถยนต์มือสองเป็นส่ิงส าคญั แต่ยงัคงไม่สามารถยืนยนัแก่ผูบ้ริโภคไดว้่ารถยนต์มือ
สองท่ีจ าหน่ายบนเวบ็ไซต ์ ท่ีผา่นทางเวบ็ไซตอ์าจจะยงัไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีสนใจได ้แมจ้ะ
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มีการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมกบัสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือปล่อยสินเช่ือรถยนต์มือสองเพ่ือกระตุน้การใช้
จ่ายของผูบ้ริโภคแต่ก็ยงัมีผูบ้ริโภคอีกบางส่วนท่ียงัมีความกลวัต่อการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า 51.1% คือกลวัการถูกหลอกโดยเฉพาะสินค้าท่ีมี
มูลค่าสูงอยา่งรถยนต์เพราะหากผูซ้ื้อไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัรถยนตมื์อสองท่ีตนเองสนใจหากซ้ือมาแลว้
มีปัญหาในการใชง้านในภายหลงั ก็อาจน าไปสู่การเสียเงินในการซ่อมบ ารุงท่ีมากจนเกินความจ าเป็นได ้ (ETDA, 
2560)  

ดงันั้นจากขอ้มูลดงักล่าวท่ีกล่าวมา ขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต์
และการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน าไปพฒันาหาแนวทางในการลดความเส่ียงของเว็บไซต์และ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้บริโภคต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์อนัจะมีประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปและเพ่ือการเติบโตของตลาดรถยนตมื์อสองท่ีจะเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ 

 
คุณภาพการให้บริการของเวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความไวว้างใจ เช่ือใจ มัน่ใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่าน

เวบ็ไซตน์ั้นๆ ซ่ึงปัจจยัในดา้นขอ้มูลบนเวบ็ไซตท่ี์ก่อให้เกิดความไวว้างใจเช่ือใจ มัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคมีอยูห่ลากหลายปัจจยัท่ี
จะตอ้งพิจารณาในหลายมิติก่อนท่ีจะท าให้เกิดเว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพได้ รนิดา จนัทร์พรหม (2559) จึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองมือ
การตรวจสอบเว็บไซต์เพ่ือวดัคุณภาพเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า การวดัคุณภาพเว็บไซต์จะต้องท าการ
ตรวจสอบรูปลกัษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเปิดเขา้ถึงเวบ็ ตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขียนเวบ็ ตรวจสอบ
ลิงคเ์สีย การรองรับการเปิดผา่นอุปกรณ์โมบาย อายขุองเวบ็ไซต ์ความนิยมของเวบ็ไซต ์และตรวจสอบคุณภาพเวบ็
ผา่น SEO ซ่ึงการวดัคุณภาพเวบ็ไซตท่ี์ กล่าวมาขา้งตน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีความเส่ียงของผู้บริโภค 

 
การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคระหว่างการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์กบัการเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านค้า

โดยตรง เป็นความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือว่าหากซ้ือรถยนต์มือสองผ่านเว็บไซต์แลว้จะเสียเงินในการซ่อม
บ ารุงรักษามากกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กานต ์ภกัดีสุข (2561) กล่าวว่า ความเส่ียงของผูบ้ริโภค หมายถึง 
การรับรู้ความเส่ียงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภคถึงแมว้่าใน
ปัจจุบนั จะมีการพฒันากลไกดา้นความปลอดภยัในการท าธุรกรรมหลายอยา่ง แต่ผูบ้ริโภคยงัคงรู้สึกไม่สบายใจ (มี
ความเส่ียง) ในการท่ีจะตอ้งท าธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น กรรณิการ์ โตบุญมี (2561) กล่าวว่า 
การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภค ไดมี้การแบ่งมิติของการรับรู้ความเส่ียงไวอ้ยา่งหลากหลาย แต่ยงัคงแนวความคิด
ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือซ ้ ากนั โดยเสนอความเส่ียงในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยั ความเส่ียงดา้นคุณภาพขอ้มูล และความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 
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3. วธีิการศึกษา 
  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย โดยกลุ่ม
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ประเภทรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรเป้าหมายท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ประเภทรถยนต์มือสอง เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั คือ สูตรของ Cochran (1977) อา้งถึงใน บุญชม 
ศรีสะอาด (2560) ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 จึงได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 385 คน โดยผูวิ้จัยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) คือ การท าแบบสอบถามออนไลน์ ให้ผู ้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ประเภทรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถเข้าถึงขอ้มูลไดง่้ายและสะดวก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจากทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ รถสปอร์ต ญ่ีปุ่ น "Sport car japan", (ซ้ือ ขาย) กะบะซ่ิง มือสอง, ALTIS CLUB 
และ TOYOTA ALTIS CLUB THAILAND และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงและน าเสนอในรูปแบบความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมติฐานดว้ย  Multiple Linear Regression 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ านวน 193 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.1  มีอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 สถานภาพโสด  จ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี  จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และมีรายไดต่้อเดือน 
20,000-40,000 บาท จ านวน 126  คน คิดเป็นร้อยละ 32.7   

จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนตมื์อสอง พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการเว็บไซต์จ าหน่ายรถยนต์มือสองทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ ในล าดบัแรก  รองลงมา ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นปัจจยัดา้น
ความเป็นส่วนตวั ดา้นการติดต่อ ดา้นความพร้อมของระบบ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ และดา้นการ
ชดเชยเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด ตามล าดบั   

จากการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคต่อเวบ็ไซต์จ าหน่ายรถยนต์มือสอง พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
การรับรู้ความเส่ียงต่อเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนตมื์อสอง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั ในล าดบัแรก  รองลงมาดา้นการเงิน ดา้นคุณภาพขอ้มูล และดา้นช่ือเสียงของ
เวบ็ไซต ์ตามล าดบั   

จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองผา่นช่องทางออนไลน์  พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยพบว่า ตดัสินใจเลือกคดั
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กรองรถยนต์ ผ่านเว็บไซต์เพราะท าให้ท่านประหยดัเวลา  รองลงมาคือ เว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือสูงและมีความ
ปลอดภยั และเลือกใชเ้วบ็ไซต์ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองเพราะท่านเองไม่มีเวลา และใชง้านเว็บไซตด์ว้ย
ความเตม็ใจ 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์จ าหน่าย

รถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคต่อเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์
มือสองผา่นช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นคุณภาพขอ้มูล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุป จากการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์และการรับรู้ความเส่ียงของ
ผูบ้ริโภคต่อเว็บไซต์จ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผลให้ยอมรับสมมติฐาน 

 
การอภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษาผูวิ้จยัสามารถอภิปรายผล เพ่ือตอบวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
1. ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์มือสอง

ผา่นช่องทางออนไลน์ สามารถอภิปรายผลแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 
1.1 ปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซตใ์นดา้นความมีประสิทธิภาพ พบว่าไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเว็บไซต์มีการบอก
ขอ้มูลไม่ชดัเจนในการซ้ือขายรถยนต์ภายในเว็บไซต์ ดงันั้นคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ ในดา้นความมี
ประสิทธิภาพ จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติ มณีวงศ์ (2558) 
พบว่า การพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ตอ้งตดัสินใจดว้ยหลกัเหตุผลเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือเลือกท่ีจะปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ  
ทาง ย่อมไดรั้บการพิจารณาอย่างถ่ีถว้นแลว้ว่าถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุด ดงันั้นหากประสิทธิภาพไม่ตรงตาม
หลกัเหตุผลจะไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รนิดา จนัทร์พรหม (2559) พบว่า
ประสิทธิภาพในการวดัคุณภาพเว็บไซต์ คือ จะตอ้งเปิดเขา้ถึงเว็บไซค์ไดร้วดเร็ว จึงจะท าให้ ผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์
ประทบัใจกบัเวบ็ไซคท่ี์ใชเ้วลานอ้ยกว่าในการเยี่ยมชมและส่งผลให้ไม่เปล่ียนใจไปเปิดดูเวบ็ไซคอ่ื์นแทน ซ่ึงหาก
เวบ็ไซคน์ั้นๆ ไม่สามารถท าให้เวบ็ไซคข์องตนมีประสิทธิภาพได ้ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่มีการตอบสนองต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

1.2 ปัจจัยในด้านคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ ในด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริโภคสัมผสัในการให้บริการเว็บไซต์จ าหน่ายรถยนต์มือสองอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการแจ้งขอ้มูล
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รายละเอียดบนเว็บไซต์ ระบบการจดัการการส่งค าสั่งเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ การอพัเดทขอ้มูล มีการยืนยนัตวัตน มี
เจ้าหน้าท่ีคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชม. และให้ความชดเชยไดต้ามท่ีลูกคา้ร้องขอยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควรจึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการในเวลา
ต่อมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติ มณีวงศ์ (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือป้าย
ทะเบียนประมูลรถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคผา่นทางสงัคมออนไลน์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (S-commerce) 
พบว่า คุณภาพของช่องทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ การอพัเดทขอ้มูลของรถ ความเป็น
ส่วนตวั และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิเรข ศรีแสนสุข 
(2561) พบว่า คุณภาพของโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ การไม่ถูกถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การแจง้
ขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ เป็นตน้ 

1.3 ปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์ในดา้นความพร้อมของระบบ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะบางคร้ังระบบไม่พร้อม
ให้บริการท าให้เกิดการแสดงผลผิดพลาด ดงันั้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์ในดา้นความพร้อมของระบบ 
จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติ มณีวงศ์ 
(2558) พบว่า ความพร้อมของระบบ จะตอ้งเกิดจากตวัของเวบ็ไซตท่ี์สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่เกิดอาการ
ติดขดัระหว่างการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบ ดงันั้นหากเว็บไซต์ไม่มีความพร้อมในด้านของระบบจะส่งผลให้ไม่
ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รนิดา จนัทร์พรหม (2559) พบว่าความ
พร้อมของระบบเว็บไซต ์จะตอ้งไม่มีลิงคเ์สีย และสามารถเช่ือมต่อและเปิดผ่านคอมพิวเตอร์ปัจจุบนัไดดี้ ดงันั้น
หากไม่สามารถท าไดห้รือ มีลิงคเ์สียระหว่างท าธุรกิจใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

1.4 ปัจจัยในด้านคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ ในด้านความเป็นส่วนตวั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัมีมิจฉาชีพ
ออนไลน์เยอะจึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความกงัวลในขอ้มูลของตนเอง ดงันั้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์ในดา้น
ความเป็นส่วนตวั จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติ มณีวงศ ์(2558) 
พบว่า ความเป็นส่วนตวัของเว็บไซต์ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคให้มีความ
ปลอดภยัสูงสุดไม่ให้ขอ้มูลมีการร่ัวไหลไปสู่สาธารณะถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั ดงันั้นหากผูบ้ริโภครู้สึกถึงความไม่
ไว้วางใจในเร่ืองของความปลอดภยัของข้อมูลตนเอง จะไม่ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนฐรุจ อุปถมัภ์ (2561) พบว่า ผูบ้ริโภคจะรู้สึกลงัเลเม่ือตอ้งให้ขอ้มูลส่วนตวักบัผูอ่ื้น 
ดงันั้นหากผูบ้ริโภครู้สึกว่าเวบ็ไซตไ์ม่มีคุณภาพในการเก็บขอ้มูลความเป็นส่วนตวั จะไม่ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค 

1.5 ปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ ในดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้นผูบ้ริโภคจะสามารถสอบถามขอ้มูลตอนไหนก็ได ้แต่หากผูข้าย
ไม่สามารถตอบค าถามผูบ้ริโภคไดต้ามเวลาท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ จะส่งผลให้คุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์ใน
ดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ มติ มณีวงศ ์(2558) พบว่า การตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ขา้มาใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซต์
ประสบพบเจอกบัปัญหาระหว่างการใชง้านใดๆก็ตาม ตวัของเว็บไซต์จะสามารถเขา้มาแก้ปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ ดงันั้นหากเวบ็ไซตไ์ม่สามารถสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จะส่งผลให้ไม่ก่อให้เกิด
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเวลาต่อมา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนฐรุจ อุปถมัภ์ (2561) พบว่า 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ จ าเป็นตอ้งให้เกิดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการไดเ้หมือนในอดีต 
ดงันั้นหากผูใ้ห้บริการไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมือนท่ีเคยท าในอดีตแลว้ จะไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ 

1.6 ปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์ ในดา้นการชดเชยเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภค
กงัวลใจว่าจะไดรั้บรถยนต์ไม่มีคุณภาพ เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดจึงท าให้กลวัว่าจะไม่ไดรั้บการชดเชยเงินคืน ดงันั้น
คุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต ์ในดา้นการชดเชยเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ
สอง ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติ มณีวงศ ์(2558) พบว่า การชดเชยเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด
ของเว็บไซต์จะเกิดข้ึนเม่ือตวัของเว็บไซต์ท าส่ิงใดๆ ผิดพลาดต่อผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ และเว็บไซต์สามารถมอบส่ิง
ทดแทนความเสียหายให้แก่ผูเ้ข้ามาใช้บริการได้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ โดยหากไม่สามารถชดเชยได้ตาม
คาดหวงัของผูบ้ริโภค ก็จะไม่สามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิเรข ศรี
แสนสุข (2561) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความกงัวลใจเป็นตน้ทุนภายในจิตใจเป็นส่วนหน่ึงก่อนการซ้ืออยู่แลว้ หากได้
สินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ หรือเกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกไม่ไว้วางใจจนไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือได ้

1.7 ปัจจยัในดา้นคุณภาพของการให้บริการเวบ็ไซต์ ในดา้นการติดต่อ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ
สองผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคตอ้งรอระยะเวลาการ
ติดต่อกลบัจากผูข้ายในระยะเวลาท่ีนาน จึงท าให้รู้สึกเส่ียงท่ีจะซ้ือรถยนต์มือสองผ่านเวบ็ไซต์ ดงันั้นคุณภาพของ
การให้บริการเวบ็ไซต์ ในดา้นการติดต่อ จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มติ มณีวงศ ์(2558) พบว่า การติดต่อกบัทางเวบ็ไซตต์อ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการใน
หลากหลายช่องทาง ดงันั้นหากเว็บไซต์ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ตามคาดท่ีหวงั ก็จะไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนฐรุจ อุปถมัภ์ (2561) ท่ีพบว่าเวบ็ไซต์ท่ีมีคุณภาพ
จะตอ้งสามารถติดต่อระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี หากไม่สามารถท าไดต้ามท่ีลูกคา้คาดหวงั
ไว ้ก็จะไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2. ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคต่อเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์   

2.1 การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน  ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ส่งผลให้ประชาชนประหยดัการใชจ่้าย 
ดงันั้นประชาชนจึงมีการชะลอการซ้ือจึงส่งผลให้ความเส่ียงดา้นการเงิน  ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ
สอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ โตบุญมี (2561) พบว่า ความเส่ียงดา้นการเงิน เป็นทศันคติความเช่ือ
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายหรือจ านวนเงินท่ีอาจสูญเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้ริการ หรือความรู้สึกในการตดัสินใจใช้
บริการ ณ ตอนนั้น ว่าอาจจะไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งเสีย เพราะอาจจะมีบริการในลกัษณะเดียวกนัท่ีน าเสนอ
บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีความคุม้ค่าหรือดีกว่า ดงันั้นจึงก่อให้เกิดการไม่ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนฐรุจ อุปถมัภ์ (2561) พบว่า ความเส่ียงทางดา้นการเงินเป็นการรับรู้ความเส่ียงของ
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ผูบ้ริโภคระหว่างการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากไม่ไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้โดยตรงจึงกลวัว่า
จะได้สินค้าไม่ตรงตามการคาดหวงัจึงอาจท าให้สูญเสียเงินในการซ้ือสินค้าในคร้ังนั้นได้ ซ่ึงจะท าให้มีการ
ตดัสินใจลงัเลหรืออาจไม่ซ้ือสินคา้ในคร้ังนั้นไดเ้ลย 

2.2 การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงจึงไม่สามารถตรวจสอบสภาพรถ
ก่อนซ้ือได ้ดงันั้นจึงถือเป็นความเส่ียงส าหรับการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งดูปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น
การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บวรลกัษณ์ พูลสวสัด์ิ (2561) พบว่า การกงัวลว่าขอ้มูลจะถูกตดัออกและถูกดดัแปลงแกไ้ขจากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
และอาจไดสิ้นคา้หรือบริการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หากผูบ้ริโภครับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัดงักล่าวแลว้ 
จะไม่ก่อให้เกิดการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ โตบุญมี (2561) พบว่า 
การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัเป็นความรู้สึกว่าอาจไม่ไดรั้บความปลอดภยัจากการใชบ้ริการท่ีเพียงพอ ซ่ึง
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่าง ๆ เช่น การถูกโจรกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล การถูกโจรกรรมโดยการแก้ไขเลขท่ีบญัชี
ปลายทางในระหว่างการท าธุรกรรม การถูกลกัลอบเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้ จึงท าให้
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

2.3 การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพขอ้มูล ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคสมัผสัถึงความเส่ียงในการใชบ้ริการเว็บไซต์
อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการซ้ือขายรถยนต์ตอ้งใชเ้งินสูง และเวบ็ไซตก์็ท าให้ซ้ือขายรถยนต์มือสองง่ายข้ึน 
และสะดวกมากยิ่งข้ึน แต่บางคร้ังระบบหลงับา้นของเวบ็ไซต์อาจเกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความ
เส่ียง ดงันั้น จึงท าให้ส่งผลให้มีการตดัสินใจซ้ือในดา้นคุณภาพขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานต ์ภกัดีสุข 
(2561) พบว่า ผูบ้ริโภคกงัวลเร่ืองความเส่ียงในการใช้งาน ความสะดวกในสถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีครอบคลุม และ
เขา้ถึงบริการไดง่้าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รุจิเรข ศรีแสนสุข (2561) พบว่า ผูบ้ริโภคยงัพบความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 
เน่ืองจาก ปัญหาท่ีพบบ่อยจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย คือ ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 2.4 การรับรู้ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงของเว็บไซต์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเวบ็ไซต์ในปัจจุบนัท่ีขายรถยนต์มือสองมีมายมาย 
ดงันั้นหากเว็บไซตมี์การให้ผูบ้ริโภคเขา้มารีวิว ผูบ้ริโภคจะเขา้ไปอ่านเพ่ือดูรีวิวการให้บริการ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคใช้
บริการของเวบ็ไซตท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน เวบ็ไซตเ์หล่านั้นก็อาจน าขอ้มูลของผูบ้ริโภคไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเสียหายได ้ดงันั้นในดา้นช่ือเสียงของเว็บไซต์ จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 
ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ โตบุญมี (2561) พบว่า ความเส่ียงในดา้นช่ือเสียง จะ
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ ท่ียากแก่การระบุหรือประเมินไดอ้ย่างชดัเจน เพราะอาจจะไดรั้บอิทธิพลหรือเก่ียวพนักบั
ประเดน็ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในขณะใดขณะหน่ึง รวมถึงเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อการใช้
บริการนั้น ๆ เป็นการเฉพาะดว้ยซ่ึงท าให้ไม่ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นนฐรุจ อุปถมัภ ์(2561) พบว่า ช่ือเสียงของเวบ็ไซตน์ั้นมีความส าคญัหากไม่มีการวดัหรือเปรียบเทียบ
ด้วยการรีวิวสินค้า ผูบ้ริโภคอาจจะไปซ้ือสินค้าหรือบริการกับเว็บไซต์อ่ืนได้ทนัที ดงันั้นจึงไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
สรุป 

  
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในดา้นคุณภาพ

ของการให้บริการเวบ็ไซตจ์ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วน
ใหญ่ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นในดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ รองลงมา ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้น
ปัจจยัดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นการติดต่อ ดา้นความพร้อมของระบบ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ และ
ดา้นการชดเชยเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด ตามล าดบั และ 2) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของ
ผูบ้ริโภคต่อเวบ็ไซต์จ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นในดา้นความปลอดภยั รองลงมาดา้นการเงิน ดา้นคุณภาพขอ้มูล และดา้นช่ือเสียงของ
เวบ็ไซตต์ามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 
1. จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของการให้บริการเว็บไซต์เท่าท่ีควร จึงส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือในดา้นการตอบสนอง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีการปรับปรุงเวบ็ไซตอ์ยูเ่สมอเพ่ือให้มีเถียรภาพใน
การใชง้าน เช่น การแจง้ขอ้มูลรายละเอียดบนเวบ็ไซต ์ระบบการจดัการการส่งค าสัง่เก่ียวกบัการสัง่ซ้ือ การอพัเดท
ขอ้มูลรถยนตมื์อสอง มีการยืนยนัตวัตน มีเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชม. และให้ความชดเชยไดต้ามท่ีลูกคา้
ร้องขอ เป็นตน้ 

2. จากการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงพบว่า ผูบ้ริโภคยงัรู้สึกถึงความเส่ียงในการใชง้านจ าหน่ายรถยนต์มือสอง
ผา่นช่องทางออนไลน์ เน่ืองจาก ระบบหลงับา้นของเวบ็ไซตย์งัเกิดขอ้ผิดพลาดในบางคร้ัง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึง
ควรมีระบบการจดัการขอ้มูลส ารองของเวบ็ไซต์หากเกิดขอ้ผิดพลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจและมัน่ใจในการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง เน่ืองจากการช าระเงินท่ีมากจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคาดหวงัมากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั 

3. นอกจากนั้นเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการจ าหน่ายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ควรมี
การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายระหว่างผูป้ระกอบการในตลาดรถยนต์มือสองโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนยบ์ริการครบ
วงจร (One stop service) อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองเชิงปริมาณจึงไดข้อ้มูลท่ียงัไม่

เพียงพอส าหรับการใชพ้ฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค จึงควรใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ มา
ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก โดยให้ลูกคา้สามารถน าเสนอความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษากบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากมีโอกาสควรจะมีการศึกษาในเขต
จงัหวดัอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของ
ลูกคา้ในแต่ละจงัหวดั 
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การศึกษาความพงึพอใจด้านคุณภาพอาหาร ด้านคุณภาพการบริการที่มีอทิธิพลต่อ
พฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใช้บริการซ ้าของลูกค้าร้านสุกีต้ี๋น้อย 

Studies regarding satisfaction with food quality and service quality influence 
the behavior of word of mouth and revisit to Suki Teenoi of its consumers  

 

สาริณ ีบุญเกื้อ 
Sarinee Boonkua 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพการบริการ 
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกค้าร้านสุก้ีต๋ีน้อย โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณท าการเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถาม ประชากรคือ
ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริโภคร้านสุก้ีต๋ีน้อย และค านวณทางสถิติจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 385 คน ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใช้
บริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค ำส ำคัญ : คุณภำพอำหำร, คุณภำพกำรบริกำร, กำรบอกต่อ, กำรกลับมำใช้บริกำรซ ำ้ 
 

Abstract 

The objective of this research is to focus on studying and understanding the consumer behavior factors, the 
satisfaction in food quality, and the service quality that may have an influence on the word of mouth and revisit 
to Suki Teenoi of its consumers. This is quantitative study collected data through questionnaires: the population 
is the consumers who visit Suki Teenoi and was statistically calculated from a sample group of 385 persons in 
Descriptive Statistics such as frequency, percentage, and standard deviation by using Hypothesis testing and 
Multiple Linear Regression Analysis to test the relationship between the original and independent variables. The 
results of this study show that the satisfaction in food quality and the service quality that influence the word of 
mouth and revisit to Suki Teenoi of its consumers, which is statistically significant at a level of  0.05  

 
Keywords: food quality, service quality, word of mouth, and the return of using service. 
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บทน า 

 
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมีผูป้ระกอบกิจการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ธุรกิจ

ร้านอาหารนั้นมีการแข่งขนัท่ีขั้นขา้งสูง โดยมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 4 แสนลา้น
บาทต่อปี ท าให้ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่ ก้าวเขา้สู่ตลาดร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนั ร้านอาหารรายเดิม
ในตลาดก็ยงัเพ่ิมการลงทุน โดยการขยายสาขาเพ่ิม ส าหรับผูป้ระกอบกิจการท่ีเผชิญกบัภาวะขาดทุนก็เลิกกิจการ
หรือขายร้านอาหารไป ส่งผลให้วงจรการประกอบธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มสั้ นลง ในปี 2562 ตลาดธุรกิจ
ร้านอาหาร มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยปัจจยัสนับสนุนมาจากผูป้ระกอบกิจการยงัเล็งเห็นซ่ึงโอกาศจากท าธุรกิจ
ร้านอาหาร เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนยอ้นหลงั 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2552-2561) มีการใชจ่้ายส าหรับการรับประทานอาหารนอกบา้นเพ่ิมสูงมากข้ึน 
เฉล่ียร้อยละ 6.5 มากกว่าการใชจ่้ายซ้ือวตัถุดิบส าหรับปรุงอาหารเองท่ีบา้น ซ่ึงขยายตวัแค่ร้อยละ 2.1 เน่ืองมาจากวิถี
ชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัก็ไดถู้กเปล่ียนแปลงไป มีการด าเนินชีวิตในลกัษณะท่ีเร่งรีบและไม่ค่อยมีเวลา ทั้งจาก
การเดินทางและการท างาน แต่ยงัคงมีความตอ้งการ ท่ีจะไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ในการเลือกรับประทานอาหาร 
ท าให้ปัจจุบนัการเลือกรับประทานอาหาร มีความนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน โดยร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
เป็นร้านอาหารอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย รสชาติอร่อย  
มีราคาท่ีไม่สูงมากนกั มีหลายสาขาให้เลือกใชบ้ริการ แต่เม่ือผูบ้ริโภคมีตวัเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะท าให้ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบู มีผลประกอบการท่ีลดลงไปดว้ย อาจจะ
น าไปสู่ปัญหาการขาดทุนของกิจการได ้ ร้านสุก้ีต๋ีน้อยเป็นร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบูอีกร้านหน่ึงท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยม ซ่ึงมีช่วงเวลาเปิดปิดแตกต่างจากร้านบุฟเฟ่ตช์าบูทัว่ไป คือเร่ิมเปิดตอนเท่ียงวนัและปิดในตอนรุ่งสางคือ ตี5 ถือ
ว่าเป็นร้านอาหารท่ีสามารถจบักลุ่มทั้งลูกคา้ปกติและลูกคา้ท่ีมีชีวิตการท างานในตอนกลางคืนและอยากรับประทาน
บุฟเฟ่ต์ไดเ้ช่นกนั แต่ดว้ยธุรกิจร้านอาหารนั้นมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าควรศึกษา
ความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า
ของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย เพ่ือน าไปปรับใชแ้ละพฒันาธุรกิจ ให้มีโอกาศขยายตวัของสาขาและมีก าไรมากข้ึน เพ่ือสร้าง
ความมัน่คงต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ 
 
Millet (2012) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสร้างความ

พึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ โดยการพิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการผูใ้ช้บริการทุกคนจะ

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการ 
2. การให้บริการอย่างทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการดว้ยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา น ามา

ซ่ึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง จ านวนอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการและสถานท่ี
ให้บริการอยา่งเพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ มีวนัและ
เวลาท่ีระบุเปิดปิดอยา่งชดัเจน 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง มีการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา และพร้อม
แกไ้ขจุดบร่องพร่องต่างๆอยูเ่สมอ 

สรุประดบัความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ระดบัของความรู้สึกเม่ือมีการเทียบระหว่างบริการท่ีรับรู้กบัส่ิงท่ีคาดหวงั
ของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถรู้สึกถึงระดบัความพึงพอใจไดด้งัน้ี 

1. ถา้การบริการท่ีรับรู้ต ่ากว่าความคาดหวงัจะรู้สึกไม่พึงพอใจ 
2. ถา้การบริการท่ีรับรู้เท่ากบัความคาดหวงัจะรู้สึกพึงพอใจ 
3. ถา้การบริการท่ีรับรู้นั้นสูงกว่าท่ีความคาดหวงัจะรู้สึกพึงพอใจมาก 
 

แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร 
 
คุณภาพของอาหาร หมายถึง ลกัษณะในดา้นต่างๆ ของอาหารท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท ์2556) ประกอบไปดว้ย 4 ลกัษณะ 
1. คุณค่าทางโภชนา คือ ปริมาณของสารอาหารต่างๆท่ีส าคญัท่ีร่างกายมนุษย์ต้องการ ท่ีประกอบรวมกันใน

อาหาร เช่น โปรตีน เป็นส่วนประกอบส าคญัของร่างกาย อนัดบัสองรองจากน ้ า มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโต
และการเสริมสร้างเน้ือเยื่อเซลลส่์วนท่ีสึกหรอ เม่ือรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีน ร่างกายจะน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ 
(อรอุมา วงศางาม 2556) 

2. คุณลกัษณะทางกายภาพ เป็นคุณภาพท่ีสามารถสัมผสัรับรู้ รับรส ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั เรียกว่าคุณลกัษณะ
เชิงประสาทสัมผสั (Sensory Properties หรือ Organoleptic Properties) ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 ประเภทดว้ยกนั 
คือ  

1) เน้ือสมัผสั (Texture) เป็นคุณสมบติัท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการสัมผสั หรือรับรู้จากการ ขบัเค้ียว ล้ิมรสเช่น ความเหนียว 
ความแขง็ รสเปร้ียว รสขม และรสหวาน เป็นตน้  

2) กล่ินรส (Flavor) เป็นคุณสมบติัท่ีรับรู้ ไดด้ว้ยการดมกล่ิน เช่น กล่ินหอม กล่ินเหมน็ 
3) สี (Color) เป็นคุณสมบติัท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการมองดว้ยตา ซ่ึงมี อิทธิพลต่อความชอบในผลิตภณัฑ์อาหาร ถา้มีสี

ผิดเพ้ียนไปจากธรรมชาติก็อาจจะถือว่าดอ้ยคุณภาพ 
3. คุณค่าทางโภชนาการ หมายถึง ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบทางเคมี ซ่ึงมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ 

และการเก็บรักษา  
4. ความปลอดภยัต่อการบริโภค คือ ความปลอดภยัของอาหาร เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด โดยความอนัตรายต่อการ

บริโภค มี 3 ประเภทคือ 
1) อนัตรายทางชีววิทยาประกอบดว้ยแบคทีเรีย ปรสิต เช้ือรา และไวรัส ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นอาหารท่ีผ่านการจดัการท่ี

ไม่ดีหรือผา่นทางการปนเป้ือนจากแหล่งภายนอก 
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2) อนัตรายทางเคมี คือ สารอนัตรายอย่างยาฆ่าแมลง หรือสารปรุงแต่งอาหารจ านวนมากเกินพอดี อนัตราย
เหล่าน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการเตรียมอาหาร  

3) อนัตรายทางร่างกาย คือวตัถุต่างๆ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของอาหาร แต่เขา้ไปอยู่ในอาหารไดด้ว้ยสาเหตุบางอยา่ง 
เช่น เศษแกว้ เศษผม เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

 
แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 
ยุวดี มีพรปัญญาทวีโชค (2553) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ คือ ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสัและ

สามารถประเมินออกมาได ้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นการทราบถึงความพึงพอใจท่ีลูกคา้มีต่อร้านคา้อย่าง
แทจ้ริง ในดา้นของร้านคา้หากตอ้งการสร้างคุณภาพการบริการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ควรศึกษาความรู้ 
และฝึกฝนความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ รวดเร็ว มี
กิริยามารยาทท่ีดีในการให้บริการ ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ และเกิดความมัน่ใจว่า
ไดรั้บการบริการดีท่ีสุดในคร้ังต่อไปท่ีมาใชบ้ริการ 

 
เคร่ืองมือการวัดคุณภาพการบริการ 

 
Ziethaml, Parasuraman and Berry (2013) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคน

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการบริการในการให้บริการ ลูกคา้จะวดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นการวดั
คุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจับต้องได้มี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์ บุคลากรท่ีให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในการ
เขา้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการจะท าให้ลูกคา้สามารถรับรู้ว่ามีความตั้งใจในการให้บริการ และ
ลูกคา้สามารถเห็นภาพไดช้ดัเจน 

2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability) หมายถึง การให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม และ
มีความสม ่าเสมอ มีพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ และมีกฎขอ้บงัคบัในการให้บริการอยา่งชดัเจน 

3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว มี
ความกระตือรือร้น และกระบวนการในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกับ
ลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

4. การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีทกัษะในการบริการ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที มี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ และรู้สึกปลอดภยัสร้างความมัน่ใจว่าลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีดี 

5. การใส่ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึง การให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่และเป็นกนัเอง มีการติดต่อส่ือสาร
ท่ีดี และเขา้ใจลูกคา้ รับฟังความตอ้งการของลูกคา้แลว้ใชเ้ป็นแนวทางการให้บริการลูกคา้แต่ละรายให้เกิดความพึง
พอใจ 
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Douglas (2007) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service quality) หมายถึง ทศันคติท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว
เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งหมด 

Kotler (2010) กล่าวไวว้่า การบริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการดงัน้ี 
1.ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) หมายความว่า บริการไม่สามารถมองเห็นไดก่้อนท่ีจะมีการซ้ือ ดงันั้น

ผูข้ายควรมีหลกัประกนัให้กบัผูซ้ื้อ ว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีไดจ้ากสถานท่ี หรือ ตวับุคคล  
2. ไม่แน่นอน มีความหลากหลาย (Variability) หมายความว่า คุณภาพของบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัว่าผูข้าย

บริการเป็นใคร จะให้บริการเม่ือใด ท่ีไหน และอยา่งไร 
3. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) หมายความว่า ลกัษณะของการให้บริการมีความไม่

แน่นอนสูงข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ตวัผูใ้ห้บริการ ช่วงเวลาท่ีให้บริการ สถานท่ีท่ีให้บริการ 
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ ถ้าความต้องการมีสม ่าเสมอการ

ให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการมีไม่แน่นอน จะท าให้เกิดปัญหาคือบริการไม่ทนั หรือในบาง
กรณีก็ไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการ 

 
แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองพฤติกรรมการบอกต่อ 

 
พฤติกรรมปากต่อปาก (WOM) เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารโดยเป็นในลกัษณะของการช้ีแนะ 

แนะน า และเสนอความคิดเห็น โดยตรงจากลูกคา้รายหน่ึงไปสู่ลูกคา้อีกรายหน่ึง โดยตน้ทางมกัจะเป็นลูกคา้ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้และบริการ แลว้เกิดความรู้สึกประทบัใจข้ึนมา 

Solomon (2011) กล่าวว่า ธุรกิจในปัจจุบนัเร่ิมให้ความส าคญักบัการส่ือสารแบบบอกต่อ เพราะการส่ือสารแบบ
บอกต่อมีอิทธิพลมาจากความประทบัใจในสินคา้หรือบริการนั้นจึงตอ้งการบอกเล่าประสบการณ์และผลลพัธ์ไปยงั
บุคคลอีกบุคคลหน่ึง วิธีการส่ือสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลในการจูงใจและโนม้นา้วลูกคา้ให้เกิดความสนใจได ้

Rosen (2000) กล่าวว่า Buzz Marketing เป็นกลยทุธ์ในการบอกต่อข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอยา่งบคุคลหน่ึง 
Buzz Marketing แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Word of Mouth Marketing คือ การส่ือสารแบบปากต่อปากจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคล หน่ึงหรืออีกกลุ่ม
หน่ึง ท าให้เกิดเป็นเร่ืองท่ีคนพูดถึง เรียกว่า Talk of the town 

2. Viral Marketing คือการส่งขอ้มูลต่อกนัโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook LINE youtube มีความรวดเร็ว
ในการกระจายข่าวสาร ท าให้การกระจายขอ้มูลในรูปแบบ Viral Marketing มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Rozen, 2002) 

 
แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองการกลับมาใช้บริการซ ้า 

 
Kim (2012) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการกบัผูใ้ห้บริการรายเดิม มีผลมาจากผูบ้ริโภคเกิดความพึง

พอใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละการบริการดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังแรก โดยพิจารณาการ
ตดัสินใจซ้ือในสินคา้หรือบริการซ ้ า ในระยะเวลาหน่ึงแลว้ จึงตดัสินสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการรายเดิม
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัเป็นการแสดงออกรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงออกอย่างชดัเจนเร่ืองความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ ซ่ึงแสดงถึงความอยูร่อดของบริษทัในระยะยาว 
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     Gottardi, Maurin & Monnet (2015) กล่าวว่า การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า คือ สถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคคนเดิม มี
การซ้ือสินค้าหรือบริการจากร้านค้าร้านเดิมมากกว่าหน่ึงคร้ัง โดยรูปแบบการกลบัมาใช้บริการซ ้ านั้นมีความ
หลากหลาย เช่น โปรโมชัน่ คุณภาพ ราคา ความพึงพอใจ และทศันคติของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของวิจยั 

 

วธีิการศึกษา  

 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีน้อย ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยประชากรส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยบริโภคร้านสุก้ีต๋ีน้อย โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกค้าร้านสุก้ีต๋ีน้อย 
จ านวน 385 คน ในการสุ่มเลือกสาขาเพ่ือแจกแบบสอบถามใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) จากสาขาท่ีให้บริการ ทั้งหมด 26 สาขา โดยการจบัฉลากเพ่ือคดัเลือกสาขา ท่ีจะท าการสุ่มตวัอยา่ง 5 สาขา 
สาขาละ 77 คน ไดแ้ก่สาขา สุก้ีต๋ีนอ้ย ลาดพร้าววงัหิน, สาขา สุก้ีต๋ีนอ้ย รัชดา18, สาขา สุก้ีต๋ีนอ้ย ล าลูกกา คลอง 2, สุ
ก้ีต๋ีนอ้ย เลียบทางด่วน1, สุก้ีต๋ีนอ้ย วิคตอร่ี ฮบั อนุสาวรีย ์  หลงัจากผูวิ้จยัไดแ้บบสอบถามครบตามจ านวนท่ีก าหนด
ไวแ้ลว้ ผูวิ้จยัจึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก หลงัจาก
นั้นน าข้อมูลมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส น าไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statics) เป็นการศึกษาข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใช้
บริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 
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ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
การศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอก

ต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท สถานะภาพโสด ความถ่ีในการบริโภค 2 
คร้ัง/เดือน ช่วงเวลาในการบริโภค 18.01 - 00.00 น. ใชร้ะยะเวลาในการบริโภค 80 นาที มกัเลือกบริโภควนัเสาร์
บ่อยท่ีสุด เร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีสุดในการเลือกบริโภคเป็นดา้นรสชาติอาหาร 

 
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรต้น ความพึงพอใจด้านคุณภาพอาหาร 
คุณภาพการบริการ ตวัแปรตาม พฤติกรรมการบอกต่อ การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

ตวัแปร  ̅x S.D. แปลผลระดบัความ 
คิดเห็น 

ดา้นคุณภาพอาหาร    
คุณภาพทางกายภาพ 4.03 .489 มาก 
คุณภาพทางประสาทสัมผสั 4.29 .652 มากท่ีสุด 
คุณค่าทางโภชนา 4.20 .766 มาก 
ความปลอดภยัต่อการบริโภค 4.37 .510 มากท่ีสุด 
คุณภาพการบริการ    
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.11 .420 มาก 
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริหาร 4.06 .398 มาก 
การตอบสนองต่อลูกค้า 4.08 .401 มาก 
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 4.03 .407 มาก 
การใส่ใจลูกค้า 4.03 .392 มาก 
พฤติกรรมการบอกต่อ 3.97 .445 มาก 
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 4.00 .445 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในปัจจยัดา้นดา้นคุณภาพอาหาร ไดแ้ก่ 

คุณภาพทางประสาทสัมผสั และความปลอดภยัต่อการบริโภค รองมาเป็นปัจจยัในดา้นคุณภาพการบริการซ่ึงมี
ระดบัความคิดเห็นอยูท่ี่มาก 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2575 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การวิเคราะข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 
 

การสร้างสมการถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression Analysis เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานตวัแปรคุณภาพอาหาร 
คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

สมมตฐิานที่ 1 (H1) ความพงึพอใจด้านคุณภาพอาหารส่งผลต่อพฤตกิรรมการบอกต่อของลูกค้าร้านสุกีต้ีน้๋อย 
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของลูกค้าร้านสุกีต้ี๋

น้อย 
จากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ สามารถสรุปไดว้่า คุณภาพอาหาร คุณภาพการ

บริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบอกต่อของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

พฤติกรรมการบอกต่อ 
ของลกูคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

B Std. Error Beta t P-value 

ค่าคงท่ี 
คุณภาพอาหาร 
คุณภาพการบริการ 

.658 .212  3.110 .002 

.445 .040 .483 11.098 .000 

.354 .056 .276 6.349 .000 
R=.658a  R2=.433  AdjustR2 =.430  SE=.33647  Sig=.000 

 
จากตารางท่ี 2  ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ มีค่า P-value 0.000 อย่างมี

นยัส าคญั 0.05 (P<0.05) สามารถสรุปไดว้่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) (H3) และงานวิจยัของ ณฐัวุฒิ รุ่งเสถียร
ภูธร(2558), ยาพร เสมอใจ (2456) งานวิจยัก่อนหนา้น้ีสามารถสนบัสนุนสมมติฐานท่ีไดท้ าการศึกษา 

สมมตฐิานที่ 2  ความพงึพอใจด้านคุณภาพอาหารส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ ้าของลูกค้าร้านสุกีต้ีน้๋อย 
สมมตฐิานที่ 4  ความพงึพอใจด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ ้าของลูกค้าร้านสุกีต้ีน้๋อย 
จากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ สามารถสรุปไดว้่า คุณภาพอาหาร คุณภาพการ

บริการ ส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติของสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการ
กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
ของลกูคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย 

B Std. Error Beta t P-value 

ค่าคงท่ี 
คุณภาพอาหาร 
คุณภาพการบริการ 

.928 .226  4.110 .000 

.372 .043 .403 8.691 .000 

.370 .060 .289 6.216 .000 

R=.595a  R2=.354  AdjustR2 =.351  SE=.35922  Sig=.000 
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จากตารางท่ี 3  ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ มีค่า P-value 0.000 อย่างมี
นยัส าคญั 0.05 (P<0.05) สามารถสรุปไดว้่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H2) (H4) และงานวิจยัของ ปัญญา หมัน่เก็บ 
(2559), นวลอนงค ์ผานดั (2556) งานวิจยัก่อนหนา้น้ีสามารถสนบัสนุนสมมติฐานท่ีไดท้ าการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการ

กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกค้าร้านสุก้ีต๋ีน้อยสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้  อย่างมีนยัส าคญั 0.05 โดยขอ้มูล
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน 233 คน คิด เป็นร้อยละ 60.51 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.25 และมีสถานะภาพโสด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43.11 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชบ้ริการร้านอาหารท่ีความถ่ี 2 คร้ัง/เดือน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.74 โดยใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01 -00.00 น. จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07 ในการบริโภคใชร้ะยะเวลา 80 
นาที จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 วนัเสาร์เป็นวนัท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคบ่อยท่ีสุด 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.87 โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในดา้นรสชาติอาหารมากท่ีสุด จ านวน 
351 คน คิดเป็นร้อยละ 91.16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง ความพึงพอใจด้านคุณภาพอาหาร 
คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีน้อย มีระดบั
คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูร่ะหว่าง 4.21-5.00 ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพอาหารดา้นความปลอดภยัต่อการบริโภค (x¯ = 4.37) 
รองมาปัจจยัคุณภาพอาหารดา้นคุณภาพทางประสาทสัมผสั (x¯ = 4.29) ปัจจยัคุณภาพอาหารดา้นคุณค่าทางโภชนา 
(x¯ = 4.20) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (x¯ = 4.11) ปัจจยัดา้นคุณภาพการ
บริการดา้นการตอบสนองต่อลูกค้า (x¯ = 4.08) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการ
บริการ (x¯ = 4.06) ปัจจยัดา้นคุณภาพอาหารดา้นคุณภาพทางกายภาพ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ และ ปัจจยัดา้นการใส่ใจลูกคา้ ซ่ึงมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี (x¯ = 4.03) ตามล าดบั ซ่ึงท าให้
พฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีนอ้ย มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ พฤติกรรมการ
บอกต่อ(x¯ = 3.97) และการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า (x¯ = 4.00) 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการเพ่ือน าไปใช้งานธุรกิจ ด้านคุณภาพอาหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัร้านอาหาร ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของ คุณภาพวตัถุดิบส าหรับใช้ในการประกอบอาหาร ความ
สะอาด รสชาติอาหาร สีสันของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีผู ้บริโภคควรจะได้รับจากการ
รับประทานอาหาร เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและรู้สึกคุ้มค่า ในการใช้บริการในคร้ังน้ี แล้วจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังต่อไป ดา้นคุณภาพการบริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ร้านอาหาร ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพการบริการและความเป็นมาตรฐานความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ควรมีการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั เพ่ือให้พนกังานมีมาตรฐานในการให้บริการ
ท่ีเท่าเทียมกนั มีความสุภาพ มีอธัยาศยัดี สามารถให้บริการและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่าง
กระตือรือร้น รวดเร็ว ถูกตอ้ง พนกังานควรให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่
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ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจในการใชบ้ริการ และตดัสินใจใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง
ต่อไปในอนาคต 
     ขอ้สนอแนะของการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจจะ
มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของลูกคา้ร้านสุก้ีต๋ีน้อย 
เพ่ือท่ีจะสามารถคน้หาปัจจยัท่ีส าคญัเพ่ิมเติม ในอนาคตอาจสามารถท าการวิจยัเชิงลึก หรือเฉพาะเจาะจงไดต่้อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความส าคญัและผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการ
บริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร และเพ่ือประเมินปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของ
บริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามวดัความส าคญัและผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ 7 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 73 คน และ
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA) ในการประเมินผล  ผลการศึกษาพบว่า มี 4 ขอ้ ใน 
3 ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริม 2 ขอ้ ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑแ์ละดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย ดา้นละ 
1 ขอ้  ท่ีท าดีอยูแ่ลว้ตอ้งรักษาไวแ้ละมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่งด าเนิน การแกไ้ข ดงัน้ี ดา้นกลยทุธ์การจดัการร้านคา้ ดา้นกล
ยุทธ์สินคา้โภคภณัฑ์ ดา้นความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดา้นละ 2 ขอ้ ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริมและดา้น
คุณภาพบริการหลงัการขาย ดา้นละ 1 ขอ้ 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรบริกำร, ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ, กำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและผลกำรปฏิบัติงำน                 
                                              

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the importance and performance of the critical success factors of service 
quality and to evaluating the critical success factors of service quality of ABC Company Limited, Bangkok 
Metropolis. Questionnaire survey of 7 dimensions with 30 items of critical success factors of service quality  
was used to measure the importance and performance of the critical success factors of service quality with 73 
samples. The results from the survey were than evaluated using the Importance-Performance Analysis (IPA) 
technique. The results shows that 2 items from promotion strategy dimension and one each from commodity 
strategy and after-sale service quality dimensions must be keeped up to good work. Two items each from store 
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management strategy, commodity strategy and price competitiveness dimensions and 1 item each from Promotion 
strategy and after-sale service quality dimensions needs to focus on improving their performances. 
 
Keywords: Service Quality, Critical Success Factors, Importance-Performance Analysis 
 

1. บทน า 
 
ดว้ยปัจจุบนัเคร่ืองมือแพทย ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในวงการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ดงันั้นบทบาทท่ีส าคญัของ

เคร่ืองมือแพทยใ์นดา้นการบริการมีส่วนส าคญัอยา่งมาก ในการท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษยดี์ข้ึน แต่ในอีกดา้นหน่ึง 
ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามยัของประชาชนไดเ้ช่นกัน หากเคร่ืองมือแพทย์ดงักล่าวไม่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภยั นอกจากน้ี การบริการยงัมีส่วนส าคญัในการช่วยท าให้ผูใ้ชต้ดัสินใจในการเลือกใช้
บริการเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณภาพมากข้ึน จากสถิติการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูผ้ลิต
วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวนทั้งส้ิน 131 แห่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มวสัดุทางการแพทย์ 82 แห่ง กลุ่มครุภณัฑ์ทาง
การแพทย ์24 แห่ง กลุ่มน ้ายาและชุดวินิจฉัยโรค 11 แห่ง และกลุ่มอ่ืนๆอีก 14 แห่ง เป็นผูส่้งออกเคร่ืองมือแพทย์ราย
ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน (สถาบนัพลาสติก, 2560) ประกอบกบัธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนก าลงัเร่งปรับตวัเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพทางการแพทย ์ท าให้มีการน าเขา้อุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ือรองรับบริการของผูป่้วยเพ่ิมมากข้ึน ในขณะ
ท่ีอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยส่์วนใหญ่ของไทยยงัขาดการพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเป็นของตนเอง 
แมป้ระเทศไทยจะมีผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ป็นจ านวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน และกลุ่มผลิตภณัฑ์ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดบักลาง เช่น เคร่ืองรังสีเอก็ซ์ เคร่ืองน่ึง
เคร่ืองวดัความดนัโลหะ เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกวสัดุและครุภณัฑ์ทางการแพทยเ์ป็นมูลค่าส่งออก
สูงถึง 81,027.57 ล้านบาท และมีอตัราการเติบโต ร้อยละ 3.1 ต่อปี ส่วนครุภณัฑ์ทางการแพทย์มีมูลค่าส่งออก 
15,459.23 ลา้นบาท มีอตัราเติบโตเฉล่ีย ต่อปีร้อยละ 3.3 (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2560) 

บริษทั ABC จ ากัด เป็นร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภณัฑ์และเวชภณัฑ์ ท่ีได้น าเข้าและขายปลีก เภสัชภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทย ์และมีบริการซ่อมแซมหลงัการขาย มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร มีลูกคา้อยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นฐานลูกคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล และปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัของบริษทั ABC จ ากดั เป็น
การร้องเรียนบริษทัดา้นคุณภาพการบริการ ซ่ึงพนกังานของบริษทัไดถู้กร้องเรียน คุณภาพการบริการและอยากให้
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพของการบริการให้ดีข้ึน เน่ืองจากพนกังานของบริษทัไดใ้ห้บริการลูกคา้ท่ีเป็นโรงพยาบาลรัฐ 
ของเขตสุขภาพท่ี 7 โดยขาดการดูแลเอาใจใส่งานด้านการบริการ จากการร้องเรียนดงักล่าวจึงท าให้ผูบ้ริหารมี
แนวคิดท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีข้ึนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ ของเขต
สุขภาพท่ี 7 โดยจะเคร่ืองมือในการวดัความความส าคญัและความพึงพอใจในการท าแบบส ารวจการวดัคุณภาพการ
บริการ ซ่ึงผูศึ้กษาเองเป็นพนกังานของบริษทั ABC จ ากดั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดา้นน้ีของ
บริษทั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา แนวทางการปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ
ของบริษทั ABC จ ากดั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐ เขตสุขภาพท่ี 7  เพ่ือน าผลการศึกษา
ไปใช้ในการพฒันาและปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงปัจจัยแห่ง
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ความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABCจ ากดั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัธุรกิจโรงพยาบาล
รัฐ เขตสุขภาพท่ี 7 เพ่ือให้มีการปรับตวัในการเพ่ิมรายไดม้ากข้ึน   ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจจดัซ้ือเภสัช
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท คือ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 7 
ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด รวม 4 จงัหวดั จ านวน 73 
โรงพยาบาล ซ่ึงมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลจ านวน 73 คน ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือ  
1) เพ่ือศึกษาความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 3)  เพ่ือประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC 
จ ากดั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปพฒันาบริษทั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิและทฤษฎี 
 

คุณภาพการบริการ 
Parasuraman, Ziethaml and Berry (2013) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการบริการ ว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

จากการประเมินของลูกคา้ ซ่ึงเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงักบัการบริการท่ีลูกคา้รับรู้จริง ซ่ึงหาก 
ผูบ้ริการสามารถให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือมากกว่าระดบัท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้แสดงถึงการมี
คุณภาพการบริการ 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor: CSF)  
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีตอ้งท าให้มีหรือให้เกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสยัทศัน์ 

หรือก็คือเป็นการให้หลกัการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองคก์รจะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ได ้แต่ละองค์กรจะมีปัจจยั
แห่งความส าเร็จเป็นหลกัหมาย ท่ีเป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบติังานทุกระดบั ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกนั 
ท าให้เจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหารขององค์กรรู้ว่าตอ้งท าส่ิงใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิขององค์กรตอบสนองวิสัยทศัน์ 
หากปราศจากปัจจยัแห่งความส าเร็จแลว้ วิสยัทศัน์ขององคก์รจะไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลปัจจยัแห่งความส าเร็จเป็นเสมือนเคร่ืองมือ หรือวิธีการฝึกการแยกแยะและวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีจะ
เร่งด าเนินการให้ดีท่ีสุด เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการประกอบการท่ีเหนือกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ (Thompson, 
Peteraf, Gamble, & Strickland III , 2011) 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อุไรวรรณ อูปแก้ว และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2563)ไดศึ้กษาการประเมินคุณภาพการให้บริการการปฏิบติังาน
ของสหกิจศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความส าคญั
ของคุณภาพการให้บริการสหกิจศึกษาเพ่ือศึกษาผลการปฏิบติังานของคุณภาพการให้บริการสหกิจศึกษาและเพ่ือ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการการปฏิบติังานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากคณาจารยจ์ านวน 30 คน และนกัศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 145 คนมี
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แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดแรกวดัความส าคญัของคุณภาพบริการตามแนวคิดของ SERVQUAL 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มี
จ านวน 20 ขอ้ ใชม้าตรวดัความส าคญั 5 ระดบั ขอ้ 2 วดัผลการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น จ านวน 20 ขอ้ใชม้าตรวดัผลการ
ปฏิบติังาน 5 ระดบั น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการ
ด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะการมีความพร้อมในการปฏิบติังานท่ีไดจ้ากการสอบถามคณาจารย ์และ
การรักษาค าพูดท่ีให้ไว ้ ท่ีไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา เป็นคุณลกัษณะถือว่าเป็นจุดอ่อนส าคญัท่ีสุด จึงควรท่ีจะตอ้ง
หาแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาอยา่งเร่งด่วน  

จุฑาทิพย ์นนทพิ์สุทธ์ิเมธาและ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ  (2563) ไดศึ้กษาการประเมินความพึงพอใจของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดของบริษทั สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญั
และบทบาท โดย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ศึกษาระดบัความพึง
พอใจของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ศึกษาความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มกบัระดบัความพึงพอใจของส่วน
ประสมการตลาด และศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของลูกคา้ของ
บริษทั สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากดัโดยใชแ้บบสอบถามวดัระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ระดบัความความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น จ านวน 35 ขอ้ โดยมีกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ จ านวน 
330 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ในรายขอ้ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด และความพึงพอใจมากท่ีสุดผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของลูกคา้แต่ละกลุ่ม
กบัระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในรายขอ้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 แนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มีเพียง 7 ข้อ ท่ีอยู่ใน ท่ีอยู่ใน
องคป์ระกอบท่ี 4 ท่ีจะตอ้งให้ความเอาใจใส่ 

 

2.3  กรอบแนวคดิ   
 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

ความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
1. กลยทุธ์การจดัการ           2. กลยทุธ์ดา้นสินคา้ 
3. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม 4. ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา 
5. คุณภาพบริการหลงัการขาย  6. บริการดา้นระบบสารสนเทศ 
7. ภาพลกัษณ ์

ผลการปฏิบตัิงานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC 
จ ากดั กรุงเทพมหานคร 
1. กลยทุธ์การจดัการ           2. กลยทุธ์ดา้นสินคา้ 
3. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม 4. ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา 
5. คุณภาพบริการหลงัการขาย  6. บริการดา้นระบบสารสนเทศ 
7. ภาพลกัษณ ์

ประเมินคุณภาพการ
ปรับปรุงปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของคุณภาพ
การบริการของบริษทั ABC 
จ ากดั กรุงเทพมหานคร 
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3.วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey)  
 

3.1   ประชากรที่ใช้ในการท าการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 7 

ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอด็ รวม 4 จงัหวดั จ านวน 73 
โรงพยาบาล จ านวน 73 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 3 ส่วนดงัน้ีคือ   
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนกท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน 

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ   
ส่วนท่ี  2 ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร  โดยดดัแปลงจากปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการให้บริการ ของ Wu , Tang and Shyu (2010) 
ท่ีผูศึ้กษาได้น ามาใช้เพ่ือเป็นค าถามในแบบแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 7 ด้าน ดงัน้ี 1) ด้าน 
กลยุทธ์การจดัการร้านคา้ 2) ดา้นกลยุทธ์สินคา้โภคภณัฑ์ 3) ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริม 4) ดา้นความสามารถในการ
แข่งขนัดา้นราคา 5) ดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย 6) ดา้นบริการระบบสารสนเทศ 7) ดา้นภาพลกัษณ์ ใชม้าตรวดั
ระดบัความ ส าคญั 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ แบบสอบ ถามมีค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัน้ี ด้านกลยุทธ์การจดัการร้านคา้ มีค่าเท่ากับ  0.776 ด้านกลยุทธ์สินคา้โภค
ภณัฑ์ มีค่าเท่ากบั 0.906  ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริม มีค่าเท่ากบั  0.886 ดา้นความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา มีค่า
เท่ากบั 0.782  ดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย มีค่าเท่ากบั 0.814  ดา้นบริการระบบสารสนเทศ มีค่าเท่ากบั 0.823 ดา้น
ภาพลกัษณ์ มีค่าเท่ากบั  0.842 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลผลการปฏิบัติตามปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ ของบริษัท ABC จ ากัด
กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จเพ่ือการพฒันาคุณภาพการให้บริการการ ของ Wu, Tang 
and Shyu (2010) ท่ีผูศึ้กษาไดน้ ามาใชเ้พ่ือเป็นค าถามในแบบแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 7 
ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นกลยทุธ์การจดัการร้านคา้ 2) ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑ ์3) ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริม 4) ดา้นความ 
สามารถในการแข่งขนัด้านราคา 5) ด้านคุณภาพบริการหลงัการขาย 6) ด้านบริการระบบสารสนเทศ 7) ด้าน
ภาพลกัษณ์ ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและร้อย
ละ แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัน้ี ดา้นกลยุทธ์การจดัการร้านคา้ มีค่าเท่ากบั  0.723 
ดา้นกลยุทธ์สินคา้โภคภณัฑ์ มีค่าเท่ากบั 0.869  ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริม มีค่าเท่ากบั  0.920 ดา้นความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นราคา มีค่าเท่ากับ 0.881 ด้านคุณภาพบริการหลงัการขาย มีค่าเท่ากับ 0.835  ด้านบริการระบบ
สารสนเทศ มีค่าเท่ากบั 0.726 ดา้นภาพลกัษณ์ มีค่าเท่ากบั  0.914 
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3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ส าหรับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการ
บริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร และขอ้มูลผลการปฏิบติัตามปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการ
บริการ ของบริษทั ABC จ ากดักรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็น
ร้อยละ   ส าหรับขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพ
การบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร และขอ้มูลผลการปฏิบติัตามปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพ
การบริการ ของบริษทั ABC จ ากดักรุงเทพมหานคร มาสร้างผงัความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (Importance – 
Performance Analysis) ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบัติงาน (Importance-Performance 
Analysis: IPA) ( Oh , 2001) และพิจารณาปัจจยัท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
        

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้   
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30  เพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.70 มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90 และมีอายตุ ่ากว่า 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.10 มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68.49 และปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.51 

 

4.2 ผลการศึกษาความส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษาความส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเ ร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่  2 ผลการศึกษาความส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร  
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ค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC

จ ากดั กรุงเทพมหานคร

ส าคญัมาก
ที่สุด 
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จากรูปท่ี 2 พบว่าค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุดในทุกขอ้ 
  

4.3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ียผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร มีการแสดงรายละเอียดดงัรูป ดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 3 พบว่า ค่าเฉล่ียผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  

 
จากรูปท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ียผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC 

จ ากดั กรุงเทพมหานคร มีเพียง 2 ขอ้ ท่ีอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด คือ มีการให้ค าแนะแบบมืออาชีพทางออนไลน์
(IS1) จดัให้มีการบริการออนไลน์ เช่น การแนะน าผลิตภณัฑ์และสอบถามราคา (IS2) นอกนั้นอยู่ในระดบัส าคญั
มาก 
 
4.4   ผลการศึกษาประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษัท ABC 
จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษาประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร มีการแสดงรายละเอียดดงัรูป ดงัน้ี 
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ค่าเฉล่ียผลการปฎิบัติงานของปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ
ของบริษัท ABC จ ากัด กรุงเทพมหานคร

ส าคญัมาก
ที่สุด 
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รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังานประสิทธิผลการท างานเป็นทีมประเมินคุณภาพการ
ปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดในรูป
ท่ี 4 ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ท าดีแลว้ รักษาเอาไว ้มี 4 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัสูงและผลการปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 
ดงันั้นตอ้งรักษาไว ้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นจุดแขง็ชองทีม  

ส่วนท่ี 2 มีโอกาสล้มเลิก มี 8 ปัจจัยท่ีได้รับการพิจารณาว่ามีความส าคญัในระดบัต ่าแต่ผลการปฏิบติัอยู่ใน
เกณฑดี์   จึงเป็นการท่ีทีมใชค้วามพยายามในการท างานแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิผล 

ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า มี 5 ปัจจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัในระดบัต ่าและผลการปฏิบติัอยู่
ในระดบัต ่า จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการปรับปรุง 

ส่วนท่ี 4  เพ่งความสนใจ มี 8 ปัจจยัไดรั้บการพิจารณาว่ามีความส าคญัสูงและผลการปฏิบติัอยูใ่นระดบัต ่าคือ 
จึงตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขและเป็นจุดอ่อนของทีม 

การวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน (IPA)  ผลการศึกษาพบว่า มี 4 ปัจจยั ใน 3 ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์
การส่งเสริม 2 ขอ้ ดา้นกลยุทธ์สินคา้โภคภณัฑ์และดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย อย่างละ 1 ขอ้  ท่ีตอ้งรักษาไว ้
เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่งด าเนิน การแก้ไข ดงัน้ี ดา้นกลยุทธ์การจดัการร้านคา้ ดา้นกลยทุธ์

ส่วนที่ 4 

เพ่งความสนใจ 

ส่วนที่ 1 

“ท าดีแล้ว รักษาเอาไว้”   

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ล าดับความส าคัญต่ า 

ส่วนที่ 2 

“มีโอกาสล้มเลิก” 
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สินคา้โภคภณัฑ ์ดา้นความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดา้นละ 2 ขอ้ ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริมและดา้นคุณภาพ
บริการหลงัการขาย ดา้นละ 1 ขอ้ 

 
4.5 อภิปรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคญัและผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพ

การบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร และเพ่ือประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาแบบสอบถามมา
จากแนวคิดตามโมเดลปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการให้บริการ 7 ด้าน ดงัน้ี 1) ด้านกลยุทธ์การจดัการ
ร้านคา้ 2) ดา้นกลยุทธ์สินคา้โภคภณัฑ์ 3) ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริม 4) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา  
5) ดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย 6) ดา้นบริการระบบสารสนเทศ 7) ดา้นภาพลกัษณ์  รวมทั้งหมด 30 ขอ้ ใช้
มาตรวดั 5 ระดบัมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 73 คนและประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพ
การบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร  โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน 
(IPA)  ผลการศึกษาพบว่า มี 4 ปัจจยั ใน 3 ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริม 2 ขอ้ ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑ์และ
ดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย อย่างละ 1 ขอ้  ท่ีตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่ง
ด าเนิน การแกไ้ข ดงัน้ี ดา้นกลยทุธ์การจดัการร้านคา้ ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑ ์ดา้นความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นราคา ดา้นละ 2 ขอ้ ดา้นกลยุทธ์การส่งเสริมและดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย ดา้นละ 1 ขอ้ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อุไรวรรณ อูปแกว้ และ ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2563)ไดศึ้กษาการประเมินคุณภาพการให้บริการการ
ปฏิบติังานของสหกิจศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลกัษณะการมีความพร้อมในการปฏิบติังานท่ีไดจ้ากการสอบถามคณาจารย ์และการรักษาค าพูดท่ีให้ไว ้ท่ีได้
จากการสอบถามนกัศึกษา เป็นคุณลกัษณะถือว่าเป็นจุดอ่อนส าคญัท่ีสุด จึงควรท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการปรับปรุง 
และพฒันาอยา่งเร่งด่วน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 
ค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุดในทุกขอ้ ค่าเฉล่ียผลการปฏิบติังานของปัจจยัแห่งความส าเร็จของคุณภาพการบริการ
ของบริษทั ABC จ ากัด กรุงเทพมหานคร ประเมินคุณภาพการปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จของคุณภาพการ
บริการของบริษทั ABC จ ากดั กรุงเทพมหานคร  โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบติังาน 
(IPA)  ผลการศึกษาพบว่า มี 4 ปัจจยั ใน 3 ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริม 2 ขอ้ ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑ์และ
ดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย อย่างละ 1 ขอ้  ท่ีตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจากปฏิบติัการดีแลว้ และมีปัจจยัท่ีตอ้งเร่ง
ด าเนิน การแกไ้ข ดงัน้ี ดา้นกลยทุธ์การจดัการร้านคา้ ดา้นกลยทุธ์สินคา้โภคภณัฑ ์ดา้นความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นราคา ดา้นละ 2 ขอ้ ดา้นกลยทุธ์การส่งเสริมและดา้นคุณภาพบริการหลงัการขาย ดา้นละ 1 ขอ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
(1)  การศึกษาโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ ากดัในการอา้งอิงเชิงเหตุและผลของ

ความตอ้งการของลูกคา้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือช่วยใน
การอธิบายกระบวนการท่ีท าให้บุคคลถูกใจการบริการ  

 (2)  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ท่ีอาจส่งผลต่อการเลือกซ้ือและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ รวมถึงควร
จะมีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้
งานวิจยัมีความลึกซ้ึงในทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจและความ
ต้องการกลบัมาใช้บริการซ ้าของผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Study of the relationship between Service Quality and Satisfaction and 
Intention to Return of Bangkok-based independent (non-chained)  

coffee shops’ customers. 
 

สิริกร สุคนธ์พงเผ่า1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Sirikorn Sukonpongpao and Dr. Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตุัประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจและความ
ตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา คือผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า
ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี 
อาชีพลูกจา้ง หรือพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ี
ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
 
ค ำส ำคัญ: คุณภำพกำรให้บริกำร, ควำมพึงพอใจ, ควำมต้องกำรกลับมำใช้บริกำรซ ำ้ 
 

Abstract 

The purpose of this research is to study of the relationship between Service Quality and Satisfaction and Intention to 
Return of Bangkok-based independent (non-chained) coffee shops’ customers. The population and sample size used in 
this study was a total of 400 customers who used the service of independent coffee shops situated within Bangkok. The 
study's findings concluded that the majority of the selected population comprised of single women age 20-35 who were 
either pursuing a bachelor's degree, working as an employee, or an entity's personnel with salaries around 10,001-20,000 
Thai Baht. The overall Satisfaction level and Intention to return of customers who used the service of independent coffee 
shops situated within Bangkok were high.  
 
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Intention to Return 
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1. บทน า 
 

ธุรกิจร้านกาแฟ ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจยอดนิยม เน่ืองจากวิถีชีวิตชาวกรุงท่ีเปล่ียนไป ใชชี้วิตนอกบา้นมากข้ึน 
สามารถท างานได้อิสระมากข้ึน สามารถนั่งท างานท่ีได้ทุกสถานท่ี ท าให้ธุรกิจร้านกาแฟเป็นท่ีต้องการของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงไม่แปลกท่ีคนท่ีอยากจะเร่ิมตน้ท าธุรกิจเป็นของตวัเองจะคิดถึงธุรกิจร้านกาแฟเป็นอนัดบัแรกๆ 
และในปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของร้านกาแฟจ านวนมาก และมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีชดัเจน ซ่ึงท าให้เกิดการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านกาแฟ ซ่ึงการจะเป็นหน่ึงในผูอ้ยู่รอด หรือจะประสบความส าเร็จในธุรกิจร้านกาแฟ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแลกมาดว้ยการลงทุน ตอ้งศึกษาขอ้มูลตลาด และคู่แข่งอยา่งรอบคอบ มีการวางแผนอยา่งดี
เพ่ือฝ่าฟันวิกฤติและปัญหาต่าง ๆ  ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างจุดเด่นของร้านท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืนให้ชดัเจน และ
ยงัตอ้งค านึงถึงคุณภาพของกาแฟ และคุณภาพของการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด 

โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ระดบัคุณภาพการบริการ ระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ระดบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ า ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบั
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ พฤติกรรมการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ า และคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ของผลงานวิจยัในการพฒันาแนวคิดและทฤษฎี คือ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจและความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ และเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับนกัวิจยัหรือผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความพึง
พอใจและความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการต่อไปในอนาคต และประโยชน์ในการบริหารจดัการ
เพ่ือน าผลขอ้มูลไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน เพ่ือจดัหาสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้ง
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 
ทฤษฎีประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง แนวคิดเก่ียวกบัประชากร มีรากศพัท์ภาษากรีก มาจากค าว่า 

”Demo“ หมายถึง ”People“ แปลว่าประชากร และค าว่า ”Graphy” หมายถึง “Description” มีความหมายว่า ลกัษณะ 
เม่ือน าศพัทท์ั้งสองมารวมกนัจะไดค้วามหมายว่า วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสงค์, 
2521) 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

 
เสาวนีย ์บุญโต (2553) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม การกระท าของผูใ้ชห้รือผูซ้ื้อสินคา้ท่ีเกิดข้ึน

ก่อน หรือปัจจุบนั และหลงัการเปล่ียนมือในการสินคา้และบริการนั้น ๆ กระบวนการน้ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ 
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ความรู้ และการสรรหา ในการจบัจ่ายใชส้อยในตวัสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดรั้บความพึงพอใจท่ี
จะส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่ในอนาคต 

ธงชยั สันติวงษ์ (2546) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ในฐานะผูบ้ริโภค จะมีการแสดงออก และการกระท า  
เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ การบริโภคสินคา้ การจดัหาสินคา้นั้น ๆ ว่าภายใตส้ถานการณ์อะไร 
เม่ือใด จนขั้นตอนสุดทา้ยจะตอ้งใชสิ้นคา้นั้นอย่างไร คือ การท้ิง และการก าจดัส่ิงท่ีบริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการ หรือตราสินคา้นั้น ๆ อยูก่่อนแลว้ ถือเป็นตวัก าหนดท่ีก่อให้เกิดการกระท า 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 
ชชัวาลย ์ทตัศิวชั (2552, หน้า 113) คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

ให้กบัผูบ้ริโภค ของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยการเสนอคุณภาพการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

พิรุณ รัตนวนิชและ สุวดี ชูสุวรรณ (2544, หน้า 5) คุณภาพการบริการ หมายถึง คุณสมบัติโดยรวมของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของผูใ้ห้บริการในการตอบสนองความต้องการท่ีชดัเจนของ
ผูรั้บบริการ เพ่ือส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ ส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจ และยินดีท่ีจะจ่ายเงินในราคาท่ีเสนอ 

 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
กาญจนา (2546) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึงพอใจ

ของมนุษย์ท่ีเป็นนามธรรม ไม่อาจมองเห็นเป็นรูปร่างได้ เราจะสามารถทราบได้ว่าบุคคลใดมีความพึงพอใจ
หรือไม่ โดยการสังเกตจาก ส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความต้องการ ท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และการแสดงออกท่ี
สลบัซบัซ้อนของบุคคลนั้น ดงันั้นส่ิงเร้าถือเป็น แรงจูงใจท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 

พิทกัษ ์(2538) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของ กระบวนการประเมินความ
พึงพอใจ โดยเกิดจากปฏิกิริยาของความรู้สึก ต่อส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมา ไม่ว่าผลการประเมิน
จะมีลกัษณะในทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ เลยต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้า 

 
Kim, Galliers, Shin, Han & Kim (2012) อธิบายการตั้งใจซ้ือซ ้ าว่า เป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการจาก

ผูผ้ลิตรายเดิม มีผลมาจากความพึงพอใจในตวัสินคา้ และบริการ ท าให้การตดัสินใจซ้ือใชใ้นคร้ังแรกอาจเกิดได้
จาก ปัจจยัทั้งภายใน และภายนอก ของผูบ้ริโภคเองเป็นหลกั 

คุลิกา วฒันสุวกุล (2555) อธิบายการตั้งใจซ้ือซ ้ าว่า การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แผนกเดิม และผูบ้ริโภคซ้ือซ ้ าอีกใน
อนาคต รวมถึง การสมคัรสมาชิกเพ่ือ ซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการของทางร้านในคร้ังต่อไป 
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2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
กาญจนา เผือกพูลผล (2562) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อินทนิล โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านสด อินทนิล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ในด้านเพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านกาแฟสด อินทนิล เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  

กานดา เสือจ าศิล (2555) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
ปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการเขา้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยภาพรวมมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ภมร พงษศ์กัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อความมัน่ใจและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
คุณภาพการบริการและกลยทุธ์การตลาดของร้านกาแฟท่ีมีผลต่อความมัน่ใจและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พบว่า
การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เอกลกัษณ์ของกาแฟ  รสชาติของกาแฟ ความหอมของกาแฟ และราคาท่ี
ยอมรับได ้มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความมัน่ใจในร้านกาแฟของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในดา้นของความพึง
พอใจของลูกคาท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านกาแฟ 

ลทัธพล วีระยุทธบญัชา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสด
ยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการ กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสด
ยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

3. วธีิการศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ จ านวนผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Probability 

Sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจบัสลากเพ่ือเลือกร้านท่ีจะน า
แบบสอบถามไปเผยแพร่ โดยสุ่มได้ผลลพัธ์มา 8 ร้าน ได้แก่ Factory BKK, Varen, Single Lane, Walden Home 
Café, AS.IS, Ratio Coffee Realation, Taigakafei และBrother Hood Coffee Coffee Club  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์ค

แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็นระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson 
et al, 1991) 

 
Table 1 ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ตวัแปรตน้จ านวน 30 และ 400 ชุด 

ตัวแปร ค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha (n=30) 

ตัวแปรต้น  
คุณภาพการให้บริการ 0.91 
ตัวแปรตาม  
ความพึงพอใจ 0.73 
ความตอ้งการใชบ้ริการซ ้า 0.74 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ t-test independent, สถิติ One Way Anova 
หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
พบว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูร่ะดบั

ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง หรือพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มี
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  

เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ คุณภาพการให้บริการ
กบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Table 2 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 0.69 0.13  5.27 0.00 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 0.27 0.05 0.28 5.93 0.00* 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 0.15 0.05 0.16 3.07 0.00* 
การตอบสนองตอ่ลูกคา้ (Responsiveness) 0.08 0.05 0.09 1.68 0.09 
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 0.24 0.04 0.27 5.53 0.00* 
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 0.09 0.05 0.10 2.07 0.04* 

 
Table 3 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความ
ตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความต้องการกลับมาใช้บริการซ ้า 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 2.13 0.14  15.25 0.000 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 0.13 0.05 0.18 2.76 0.01* 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 0.11 0.05 0.14 2.06 0.04* 
การตอบสนองตอ่ลูกคา้ (Responsiveness) -0.06 0.05 -0.08 -1.26 0.21 
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 0.18 0.05 0.26 3.96 0.00* 
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 0.09 0.05 0.12 1.85 0.07 

 
4.2 อภิปราย 

 
อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 : ระดับคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขต

กรุงเทพมหานครมีค่าระดับสูง ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบว่า ระดบัคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟท่ีไม่มี
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าในดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานครมีค่าระดับสูง ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ี
ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
เน่ืองจากสถานท่ี การจดัตกแต่งร้าน ความสะอาดภายในร้าน มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อ
การใชบ้ริการ เน่ืองจากการให้บริการของพนกังาน และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ เน่ืองจากความรวดเร็วของ
การให้บริการ มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : ระดับความต้องการใช้บริการซ ้าของผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มี
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดับสูง ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบว่า ระดบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ า
ของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการกลบัมาใช้
บริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการไม่มีความตอ้งการกลบัไปใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านกาแฟเดิมท่ีเคยไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่ดีจาก
การให้บริการ มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความตอ้งการกลบัไปใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านกาแฟเดิมอีกในอนาคต 
และความตอ้งการกลบัไปใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านกาแฟเดิม แมว้่าจะมีร้านอ่ืน ๆ ท่ีดีกว่า มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 4 : ประชากรมีความแตกต่างกับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ
ที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ี
ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จาริณี อิศรางกูร ณ อยธุยา (2560) ท่ี
ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกคา้ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการบริการของร้านขนมไทยใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ดา้นกระบวนการบริการ 
และภาพรวม แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 5 : พฤติกรรมการใช้บริการมีความแตกต่างกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2563) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
ประเมินระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทย พบว่าค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น
การรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นท่ีแตกต่างกนันั้น จะท าให้มีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

ช่วงเวลาท่ีนิยมเขา้ใชบ้ริการ และผูมี้ส่วนในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จาริณี อิศ
รางกูร ณ อยุธยา (2560) ท่ีศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกคา้ชาวไทยในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงเวลาท่ีนิยมเขา้ใช้บริการ และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือขนมไทยแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจในด้านการบริการของร้านขนมไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 6 : คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการบริการมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 7 : ประชากรมีความแตกต่างกับความต้องการใช้บริการซ ้าของ
ผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้าน
กาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลทัธพล วีระยุทธบญัชา 
(2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสด ยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล พบว่าอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด ยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 8 : พฤติกรรมการใช้บริการมีความแตกต่างกับความต้องการใช้บริการ
ซ ้าของผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ี
ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลทัธพล วีระยุทธบญัชา (2556) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสด ยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ี
ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนิรุทธ์ ผ่องแผว้ (2553) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ขนมหวานส าเร็จรูปท่ีผลิตจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (อาเซียน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล พบว่าส่ิงกระตุ้น
ทางการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมหวานส าเร็จรูปท่ีผลิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนดา้นจ านวนเงิน
โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 9 : คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการใช้
บริการซ ้าของผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่ไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พบวา่ คุณภาพ
การบริการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ 
และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพของการบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการ

ให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า จากแบบสอบถามพบว่า ฝ่ายบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้อง ควรเพ่ิมความส าคัญกับ
กระบวนการบริการของพนกังานภายในร้าย เพราะพนกังานเป็นตวัแปรส าคญัในความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
และเป็นส่วนในการเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก ผูจ้ดัการร้านความให้ความส าคญักบัความ
รวดเร็ว หรือกระตือรือร้นในการให้บริการ ควรมีการฝึกซ้อมพนกังานภายในร้านกบัการรับมือในการตอ้นรับ
ผูใ้ชบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์
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ทางร้านควรมีการย  ้าเตือนเก่ียวกบัเร่ืองการท าเมนูต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความแม่นย  า และสามารถปรับเปล่ียนสูตรให้
เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยไม่เสียคุณภาพในดา้นรสชาติท่ีดีของทางร้านไป อีกหน่ึงส่ิงท่ีควร
ให้ความส าคญัคือ ความรู้ในเมนูภายในร้าน และความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองกาแฟต่าง ๆ โดยทางร้านควรมีการจดั
อบรมพนกังาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในดา้นความรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึนของพนกังาน เพ่ือท่ีจะสามารถแนะน าเมนูท่ี
เหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการได ้และสามารถตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสยัมาสอบถามในแต่ละคร้ัง 

เน่ืองจากคุณภาพของการบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางร้านจึดควรหาทางแกไ้ขเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 
เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจ

และความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึง
อาจจะท าให้ผลการวิจยัทราบเพียงเฉพาะความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น ผลงานวิจัยฉบบัน้ีจึงอาจจะไม่สามารถน าไปปรับใช้กับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการกบัความพึงพอใจและความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ในจงัหวดั
อ่ืน ๆ ได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
1. ขยายขอบเขตกลุ่มตวัอยา่งไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ หรือร้านกาแฟประเภทอ่ืน ๆ 
2. ควรท าการสัมภาษณ์ในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขาเพ่ิมเติม รวมถึงสัมภาษณ์ผูท่ี้ไม่เคยใช้

บริการร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา ว่ามีความเห็นอยา่งไรกบัร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขา 
3. เพ่ิมทฤษฎีในการศึกษาในดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม ยกตวัอยา่งเช่น การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในระยะท่ี 1 ของการศึกษาแนวทางการตลาดร้านอาหารเพ่ือ
สุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีสงัเกตไดข้องการตลาด
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีอุปนยั ดว้ยการวิจยัเอกสารจ านวน 30 ฉบบั และการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจ านวน 10 คน และก าหนดค่าความส าคญัของตวัแปรดว้ย
ความถ่ี พบตวัแปรสังเกตได ้36 ตวัแปร ท่ีมีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์มีความ
หลากหลาย 2) การตั้งราคาท่ีเหมาะสม 3) มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ 4) รสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม 5) 
ผลิตภณัฑมี์สารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการ 6) ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 7) มีการจดัโปรโมชัน่ดึงดูดลูกคา้ 
8) ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืม 9) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย 10) ท าเลท่ีตั้งร้านเขา้ถึงไดง่้าย 
11) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 12) ภายในร้านมีบรรยากาศท่ีดี 13) การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั 14) สินคา้มีคุณภาพ
ท่ีดี 15) มีการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 16) พนกังานมีความช านาญและมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 17) ความ
สวยงามของอาหาร 18) ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 19) มีการตอบสนองท่ีดีต่อลูกคา้ 20) มีการส่ือสารท่ีดีและ
ชดัเจนกับลูกค้า 21) การบริการอย่างมีคุณภาพ 22) มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน 23) ร้านมีท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอ 24) บรรจุภณัฑ์สะอาด ปลอดภยั สวยงาม 25) อาหารไม่มีสารปนเป้ือน/วตัถุกนัเสีย 26) การให้บริการท่ี
รวดเร็ว 27) มีการแสดงคุณค่าทางอาหารและพลงังานท่ีชดัเจน 28) มีความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 29) ร้านมีบริการ
จดัส่งถึงท่ี 30) มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้า 31) มีความปลอดภยัในการใช้บริการ 32) การให้บริการท่ี
แตกต่าง 33) มีการจดัอบรมพนกังานก่อนการให้บริการลูกคา้ 34) พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 35) ร้านมี
เวลาเปิด-ปิดท่ีชดัเจน 36) มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 
 
ค ำส ำคัญ: องค์ประกอบกำรตลำด, ร้ำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ  
 

Abstract 
This article is the study and results of the first phase of the study of “the Marketing Guidelines of the Healthy 
Food Restaurant in Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province”. The objective of this study was to study the 
observable variables of healthy food restaurant marketing latent variables. The researcher applied inductive 
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research by documentary research and in-depth interview as a methodology which were consist of documentary 
research 30 papers and in-depth interviews from 10 experts on the healthy food restaurant. The result found 36 
observable variables which significance frequency exceeds half of all variables as follows:  1) Variety of products 
2) Reasonable pricing 3) Advertising 4) Taste of food and beverages 5) The product contains complete nutrients 
6) Good quality ingredients 7) There are promotions to attract customers 8) Cleanliness of food and beverages 9) 
Various distribution channels 10) The location is easily accessible 11) The staff has a good personality 12) The 
restaurant has a good atmosphere. 13) Creating a service to be known 14) Good quality products 15) Creating new 
products 16) Professional and knowledgeable staff 17) Aesthetics of food 18) Reliability in Service 19) Have a 
good response to customers 20) Have good communication with customers 21) Good service 22) Facilities within 
the restaurant 23) Have adequate parking 24) Packaging is clean, safe, beautiful 25) Food is free of 
contaminants/preservatives 26) Fast service 27) Has clearly demonstrated the nutrition of food and calories 28) 
Understand the customer 29) Have delivery service 30) Good relationship with customers 31) Safety in the use of 
services 32) Providing different services 33) Employee training before serving customers 34) Clean attire 35) 
Have a clear opening-closing time 36) There are clear price 
 
Keywords: Marketing components, Healthy food restaurant 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดย
ในประเทศไทยไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองอนัมีสาเหตุมาจากกระแสการ
ใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้อาหารท่ีรับประทานนั้นมาช่วยสร้างสมดุลและภูมิคุม้กนัให้กบัร่างกาย 
และช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) ซ่ึงความนิยมในอาหารสุขภาพไม่ไดอ้ยู่ใน
วงจ ากดัเฉพาะผูสู้งอายุหรือคนวยัท างานเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีแมว้่าอายุยงัน้อย และไม่
ค่อยมีปัญหาสุขภาพก็ยงัคงเลง็เห็นถึงความส าคญั (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559)  

ปัจจุบนัประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หันมาใส่ใจสุขภาพและรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพกนัมากข้ึน แต่เน่ืองดว้ยการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบจึงไม่มีเวลามากพอท่ีจะท าอาหารดว้ยตนเอง อีกทั้งจ านวน
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นยงัมีจ านวนไม่มากนกั ท าให้ผูท่ี้ตอ้งการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพนั้นสามารถเขา้ถึงไดย้าก (พนัธ์ุทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562) และจากการคาดการณ์ว่า
ตลาดดา้นอาหารเพ่ือสุขภาพจะสามารถเติบโตและมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน โดยร้านอาหารเพ่ือสุขภาพนั้น
จะเนน้ให้บริการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใชว้ตัถุดิบสดใหม่ในการปรุงอาหาร ไม่ใชส้ารเคมีปรุงแต่งอาหาร
หรือผา่นการแปรรูปให้นอ้ยท่ีสุด ไม่ผา่นกระบวนการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปและคงไวซ่ึ้งคุณค่าสารอาหาร
ครบถว้น และมีการค านวณพลงังานท่ีร่างกายจะไดรั้บในม้ืออาหารนั้นไวด้ว้ย ดงันั้นผูศึ้กษาท่ีมีความสนใจใน
ธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจึงไดท้ าการศึกษาองคป์ระกอบของการตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือคน้หาตวัแปร
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ท่ีสังเกตได ้และน าตวัแปรท่ีไดเ้หล่าน้ีไปเป็นตวัแปรตั้งตน้ในการศึกษาระยะท่ี 2 และ 3 ของการศึกษาแนวทาง
การตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นต่อไป นอกจากน้ีผูท่ี้มีความสนใจ
หรือเห็นความส าคญัของการตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถน าตวัแปรเหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่าง
พ้ืนท่ีหรือต่างองคก์รได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

อาหารเพ่ือสุขภาพเป็นอาหารท่ีเม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้จะตอ้งดีต่อสุขภาพ ร่างกายสามารถน าสารอาหารท่ี
ไดไ้ปใชอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ดงันั้น อาหารเหล่าน้ีจึงไม่ควรส่งผลต่อน ้ าหนกั
ตวั ไม่ท าให้เกิดไขมนัสะสมเพ่ิม รวมไปถึงปริมาณน ้ าตาลในเลือดจนมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค ทั้งน้ี อาหารเพ่ือ
สุขภาพในขา้งตน้นั้น ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลกั คือ ผูรั้กสุขภาพ ผูท่ี้ตอ้งการมีรูปร่างดี 
และผูสู้งอายุ นอกจากน้ีอาหารเพ่ือสุขภาพ จึงอาจหมายถึง อาหารเฉพาะบุคคล ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มมีลกัษณะ
และความตอ้งการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนั (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560)  นอกจากน้ีผลส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบันิวนอร์มอล ของคนไทยจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่า 
45.39% หันมาให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพมากข้ึนดว้ยการออกก าลงักาย รับประทานผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยดูแล
สุขภาพของตนเองมากข้ึนอีกดว้ย (รุ่งนภา สารพิน, 2563) 
 
2.1 สถานการณ์การตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

ส าหรับตลาดอาหารสุขภาพของไทยพบว่าอาหารสุขภาพท่ีมาแรง คืออาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือคุณประโยชน์ 
(Functional Food and drink) มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดราว 60% ตามด้วยอาหารจากธรรมชาติท่ีดีต่อสุขภาพ 
(Naturally Healthy Food) 30% รองมาคือผลิตภณัฑวิ์ตามินและเสริมอาหาร และผลิตภณัฑส์มุนไพร (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2559) หากพิจารณาตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพตามชนิดสินคา้ จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ และอาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงปี 2560 ตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีมูลค่า 86,700 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 46.0 ของตลาดทั้งหมด ท่ีเหลืออีกร้อยละ 54.0 เป็นตลาดอาหารส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ อยา่งไรก็ตามคาด
ว่าในปี 2565 ตลาดจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 213,099 ลา้นบาท ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปี ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุนจาก
การใชชี้วิตเร่งรีบ ไม่มีเวลาออกก าลงักาย แต่ก็ยงัตระหนกัถึงการมีสุขภาพท่ีดี ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้เพ่ือ
สุขภาพท่ีดี (ยงยทุธ เสาวพฤกษ,์ 2561) ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี
จะพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือเขา้มารองรับแนวโนม้การเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ  
     จากการศึกษาผูศึ้กษาตอ้งการหาตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงท่ีวิจยั จึงมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 
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                                        ตวัแปรแฝง     ตวัแปรที่สังเกตได้   
  
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาระยะท่ี 1 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

บทความน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิธีการอุปนยัในระยะท่ี 1 ของการศึกษาการตลาดของร้านอาหารเพ่ือ
สุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดั โดยท าการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการวิจยัเอกสารจ านวน 30 ฉบบั ซ่ึง
เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการศึกษา เน่ืองจากขอ้มูลท่ีหาไดจ้ากการศึกษามีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของ
ตวัแปรทั้งหมด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) และการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพโดยเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ทั้งหมด 10 คน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลน ามา
วิเคราะห์สรุปเน้ือหาและจัดกลุ่มข้อมูลพร้อมทั้ งหาค่าความถ่ีของตวัแปรสังเกตได้ ท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์
องคป์ระกอบ โดยการวิจยัควรท่ีจะมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากการสมัภาษณ์ไม่นอ้ยกว่า 8 คน จึงจะเหมาะสมและน ามา
ท าการศึกษาเชิงคุณภาพได ้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2551)  

เม่ือไดต้วัแปรแลว้จึงจ าแนกดว้ยค่าความถ่ี โดยน าความถ่ีในส่วนของการวิจยัเอกสารรวมกบัค่าความถ่ีของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นค่าความถ่ีรวม และเลือกตวัแปรท่ีมีค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึงของตวัแปรทั้งหมด 
มาเป็นผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล , 2554) ซ่ึงผลการศึกษาระยะท่ี 1 น้ีจะน าไปใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษา
ระยะท่ี 2 และ 3 ต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

การตลาด

ร้านอาหารเพือ่

สุขภาพ 

ตวัแปรท่ีสงัเกตได ้

 

ตวัแปรท่ีสงัเกตได ้

ตวัแปรท่ีสงัเกตได ้

 ........................... n term 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลจากการวิจัยเอกสารจ านวน 30 ฉบบั และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญด้านธุรกิจร้านอาหารเพ่ือ
สุขภาพ จ านวน 10 คน พบตวัแปรท่ีสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงทั้งหมด 36 ตวัแปร และพบว่าค่าความถ่ีเกินก่ึงหน่ึง
ของค่าความถ่ีรวม เท่ากบั 18 จึงสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบได ้ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงการตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 

1 

ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย มีเมนูอาหารท่ีมีความหลากหลายเพ่ือไม่ให้เกิดความจ าเจ มีทั้ง
อาหาร และเคร่ืองด่ืม เป็นการเพ่ิมความหลากหลายให้กบัผูบ้ริโภค (สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และ

ศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปิยะพร 
มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา 
รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุมนา บวัผุด 
และคณะ, 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 2562; 
พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียร
สวสัด์ิ, 2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือ
ดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 
2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 
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2 

การตั้งราคาที่เหมาะสม ราคาท่ีตั้งจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของอาหาร 
และราคาไม่สูงจนเกินไป อยูใ่นระดบัท่ีลูกคา้สามารถยอมรับได ้(สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และ

ศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิ
ตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉตัร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; 
รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; ศศิอารียา แสวง
ทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2562; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีร
พล ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพช็ร, 2562; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน 
และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 
2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา 
สุวรรณวงษ,์ 2564) 
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3 

มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ใชส่ื้อออนไลน์เพ่ือให้ลกูคา้เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายมากข้ึน มีการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ (สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 

2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; จริยา จิรวฒันานนท,์ 
2559; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; 
สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล 
ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 
2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 
2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; 
รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

27 

4 

รสชาตขิองอาหารและเคร่ืองด่ืม รสชาติอาหารเป็นท่ียอมรับ รสชาติท่ีดีของอาหารมีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 

2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ทานตะวนั ตนัติทวีวฒันา, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิช
อิงอร, 2558; จริยา จิรวฒันานนท,์ 2559; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกลุ
, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล 
ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวน

27 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2603 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 
ทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิ
เมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

5 

ผลิตภณัฑ์มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการอยา่ง
ครบถว้น มีการพฒันาเมนูอาหารโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการจดัโภชนาการอาหารท่ีพอเหมาะในแต่ละ
วนั (สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 

2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ทานตะวนั ตนัติทวีวฒันา, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิช
อิงอร, 2558; วิชุดา รักช่ือ, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกลุ, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวง
ทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุล
กญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตร
เอ่ียมสุข, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย์
, 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

26 

6 

ใช้วตัถุดิบที่มีคุณภาพดี มีการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเป้ือนสารพิษ ดูแล
วตัถุดิบให้สะอาด ถูกหลกัอนามยั และใชข้องสดใหม่ตลอดเวลา (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิต

รา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ทานตะวนั ตนัติทวีวฒันา, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 
2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; สิรินทรา พรม
กระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต 
พิริยะรังสรรค,์ 2562; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร
, 2562; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 
2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; 
รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

26 

7 

มีการจดัโปรโมช่ันดึงดูดลูกค้า มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม สะสม
แตม้ สะสมสติกเกอร์เพ่ือน ามาแลกสินคา้ มีการให้สมคัรสมาชิกเพ่ือใชใ้นการรับส่วนลด (สุข หิบ, 

2554; จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 
2558; จริยา จิรวฒันานนท,์ 2559; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 
2559; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล 
ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 
2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 
2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

25 

8 

ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการรักษาคุณภาพของอาหารให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ
อยูเ่สมอ (สุข หิบ, 2554; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ณฐั

ภทัร วฒันถาวร, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; จริยา จิรวฒันานนท,์ 2559; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; วิ
ภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุม่ลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 
2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 2562; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล 
ทวีนนัท,์ 2562; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; 
กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา 
สุวรรณวงษ,์ 2564) 

25 

9 

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย มีความสะดวกในการซ้ืออาหารไดห้ลายช่องทาง 
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของร้าน เลือกซ้ือไดส้ะดวก มีช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้มาก
ข้ึน (สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี 

แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; สิรินท
รา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; 
ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; จรรยา วงันิยม 

24 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2604 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 
และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; วชิราภรณ์ เครือ
ดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 
2564) 

 10 

ท าเลที่ตั้งร้านเข้าถึงได้ง่าย ผูป้ระกอบการควรพิจารณาหาแหล่งท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เดินทาง
สะดวก สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และอยูใ่กลก้บักลุ่มเป้าหมาย (จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; 

ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวล
ฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา 
เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ศิริ
จรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; ธนวรรณ 
เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ 
ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

24 

11 

พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี พนกังานยิ้มแยม้ ทกัทายพูดจาเป็นกนัเอง มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความ
เป็นกนัเอง มีใจรักการให้บริการลูกคา้ มีความกระตือรือร้นในการบริการ (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 

2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิช
อิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา 
พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562; ศิริ
จรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตร
เอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนา
ศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

24 

12 

ภายในร้านมีบรรยากาศที่ดี บรรยากาศภายในร้านส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ควรมี
บรรยากาศภายในร้านท่ีดี เช่น มีความอบอุ่น เรียบง่าย สะอาด ไม่เหมน็อบั ไม่สกปรก (ธญัวรรณ จิ
ระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ชลลดา ไชยอรรถ
, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกลุ, 2560; สิรินทรา พรม
กระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ศิริ
จรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตร
เอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนา
ศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

24 

13 

การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จกั การสร้างการรับรู้ในสินคา้ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การบริการท่ี
ลูกคา้ไดรั้บและเป็นท่ีรู้จกัจะท าให้ลูกคา้สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการได้ (จนัทกานต ์รติ
ชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญา
พชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และ
พิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และ
เพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 
2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา 
สุวรรณวงษ,์ 2564) 

23 

14 

สินค้ามีคุณภาพที่ดี ควรมีการควบคุมมาตรฐานของอาหาร ร้านไดรั้บเคร่ืองหมายรับรอง
ร้านอาหารท่ีไดม้าตรฐาน คุณภาพของอาหารมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ (จนัทกานต ์รติชน และ
ศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ทานตะวนั ตนัติ
ทวีวฒันา, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; จริยา จิรวฒันานนท,์ 2559; วิชุดา รัก
ช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส 
แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 
2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

23 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2605 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 

15 

มีการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ มีการปรับปรุงและพฒันาสินคา้ ดดัแปลงอาหารเพ่ือสุขภาพ
ให้น่าสนใจ แปลกใหม่ (สุข หิบ, 2554; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิช

อิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และ
พิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค,์ 
2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา 
แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 
2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

22 

16 

พนักงานมีความช านาญและมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ พนกังานมีความรู้และสามารถให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัประโยชน์ของอาหารเพ่ือสุขภาพได ้สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้(จนัทกานต ์
รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 
2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; สุวฒัน์ 
จนัทะจิตต,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 
2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา 
แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; เจตสุภา 
สุวรรณวงษ,์ 2564) 

21 

17 

ความสวยงามของอาหาร มีการตกแต่งอาหารให้สวยงามและการน าเสนอท่ีสะดุดตา จดัวาง
อาหารเป็นสดัส่วน มีการตกแต่งให้น่ารับประทาน (พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 

2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; 
สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562; จรรยา วงันิยม และ
คณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิต
ติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรี
เป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ์, 2564) 

21 

18 

ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ ตอ้งสร้างความเช่ือใจและสร้างความไวว้างใจในการให้บริการ (จนัทกานต ์รติชน 
และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รัก
ช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวง
ทรัพย,์ 2561; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; 
ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 
2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

21 

19 

มีการตอบสนองทีด่ีต่อลูกค้า มีการน าเสนออาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม ให้บริการโดยตอบสนองความพอใจและสร้างความสุขแก่ผูบ้ริโภค (พิจิตรา 
แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 
2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์
อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวน
ทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิ
เมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

21 

20 

มีการส่ือสารทีด่ีและชัดเจนกับลูกค้า มีช่องทางในการติดต่อเพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัร้าน และ
สามารถส่ือสารกบัทางร้านไดง่้าย ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีการส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (จนั
ทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; 
ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ์, 2560; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; ศศิอารียา แสวง
ทรัพย,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; 
ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; 

21 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2606 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 
จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรี
เป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ์, 2564) 

21 

การบริการอย่างมีคุณภาพ การสร้างคุณภาพบริการ เป็นท่ียอมรับและสร้างความพอใจให้กบั
ลูกคา้ มีการให้บริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ มีกระบวนการจดัการงานท่ีดี การให้บริการท่ีมี
มาตรฐานเท่ากนัทุกคร้ังส่งผลต่อการมาใชใ้ชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค (ธญัวรรณ จิระ
ประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พร
พิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; พนัธุ์ทิพย ์
อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท,์ 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; 
วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติ
ณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

20 

22 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ห้องน ้าสะอาด มีโต๊ะ
เพียงพอส าหรับรองรับลกูคา้ มีอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการ (สุข หิบ, 2554; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; 

พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา 
เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส 
แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 
2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

20 

23 

ร้านมีที่จอดรถที่เพยีงพอ ร้านมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ธญัวรรณ จิระ
ประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 
2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 
2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ 
เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา 
เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

20 

24 

บรรจุภณัฑ์สะอาด ปลอดภยั สวยงาม บรรจุภณัฑมี์ความสะอาด มิดชิด สามารถเปิดรับประทาน
ไดง่้าย และปลอดภยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้

ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; 
ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; จรรยา วงันิยม และคณะ, 2563; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวน
ทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิ
เมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

20 

25 

อาหารไม่มีสารปนเป้ือน/วตัถุกันเสีย อาหารเพ่ือสุขภาพไม่ใส่วตัถุกนัเสีย ไม่มีสารปรุงแต่งท่ีอาจ
เป็นอนัตรายต่อร่างกาย วตัถุดิบท่ีน ามาปรุงตอ้งปลอดสารพิษ (สุข หิบ, 2554; จนัทกานต ์รติชน และศศิธร 

งว้นพนัธ์, 2557; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร, 2558; ทานตะวนั ตนัติทวีวฒันา, 2558; ปิยะพร มิตรภา
นนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะ
รังสรรค,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 
2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 
2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

20 

26 

การให้บริการที่รวดเร็ว กระบวนการจดัการร้านท่ีดี พนกังานมีการให้บริการอยา่งถกูตอ้งและ
รวดเร็วในการให้บริการและจดัส่งสินคา้ (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; 

ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒัน
กุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุวฒัน์ จันทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล 
ทวีนนัท,์ 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 
2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; 
เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2607 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 

27 

มีการแสดงคุณค่าทางอาหารและพลังงานที่ชัดเจน อาหารเพ่ือสุขภาพมีการแจง้ค่าพลงังานให้
ผูบ้ริโภคทราบ การระบุปริมาณของสารอาหารท่ีไดรั้บต่อหน่ึงโภชนาการ แสดงรายละเอียด
วตัถุดิบอยา่งชดัเจน ท าฉลากติดบนบรรจุภณัฑเ์พ่ืออธิบายส่วนประกอบของสินคา้ (สุข หิบ, 2554; 

จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ณฐัภทัร วฒัน
ถาวร, 2558; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; ศศิอารียา แสวง
ทรัพย,์ 2561; ณทัพงศ ์เสถียรไชยกิจ และสงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2562; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกลุกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; 
ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 
2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 

28 

มีความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า พนกังานตอ้งพยายามเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ ควรมี
การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มว่าตอ้งการอาหารเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใด 
(ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 
2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 
2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 
2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา 
สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 

29 

ร้านมีบริการจดัส่งถึงที่ ร้านมีบริการจดัส่งแบบเดลิเวอร่ีท่ีสะดวกและรวดเร็ว (ธญัวรรณ จิระ
ประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปิยะพร มิตรภานนท ์และนวลฉวี แสงชยั, 2558; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; 
ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 
2561; ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และกุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ 
เนตรเอ่ียมสุข, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ 
ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 

30 

มีการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ สร้างความประทบัใจให้กบั
ลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ ท าให้ลูกคา้รู้สึกดี และเป็นกนัเอง เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ร้าน (พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; 

รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561 ;ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 
2563; ภูริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 
2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; 
รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 

31 

มีความปลอดภยัในการใช้บริการ ร้านมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีการให้บริการ
ดว้ยความปลอดภยัต่อผูรั้บบริการทั้งดา้นกายภาพ และการเงิน (ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา 

แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; จริยา จิรวฒันานนท,์ 2559; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 
2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สิรินทรา พรมกระทุ่มลม้ และพิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2560; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; เบส แหวนทองค า, 
2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ 
อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

19 

32 

การให้บริการที่แตกต่าง สร้างความแตกต่างดา้นราคาและคุณภาพของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพเม่ือ
เทียบกบัร้านอ่ืน และสร้างจุดเด่นของอาหารเพ่ือสุขภาพ มีการประชาสมัพนัธ์จุดเด่นของร้าน 
(พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา 
แสวงทรัพย,์ 2561; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; พนัธุ์ทิพย ์อภิรมยเ์ดชานนท ์และวีรพล ทวีนนัท์, 2562; ธิติวฒัน์ เธียรสวสัด์ิ, 2563; ภู
ริชญ ์นนัทะเสน และเพชร อกัโข, 2563; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิต
ติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณ
วงษ,์ 2564) 

18 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2608 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ล าดับ ตัวแปรสังเกตได้ ความถี่ 

33 

มีการจดัอบรมพนักงานก่อนการให้บริการลูกค้า มีการจดัอบรมพนกังานก่อนให้บริการลูกคา้ 
คดัเลือกโดยพิจารณาคุณสมบติัจากผูท่ี้มีบุคลิกภาพ และทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการ (ธญัวรรณ จิระ
ประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พร
พิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; สุมนา บวัผุด และคณะ, 2560; สุวฒัน์ จนัทะจิตต,์ 2561; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ 
เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา 
เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

18 

34 

พนักงานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย พนกังานมีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย ใส่
ผา้กนัเป้ือน และหมวกคลุมผม (สุข หิบ, 2554; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; 

ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พรพิศาลฉัตร์, 2559; รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล, 2560; สุวฒัน์ จนัทะ
จิตต,์ 2561; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนก
พร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณัฏฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณ
วงษ,์ 2564) 

18 

35 

ร้านมีเวลาเปิด-ปิดที่ชัดเจน มีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของร้านท่ีชดัเจนและเหมาะสม (ธญัวรรณ 
จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; พิจิตรา แกว้ประเสริฐศิลป, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ปูชิตา พานิชอิงอร, 2558; ภิญญาพชัร์ พร
พิศาลฉัตร์, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; เบส แหวนทองค า, 2564; ธนวรรณ 
เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ อุทธา, 2564; สุปรียา 
เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

18 

36 

มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน ราคาตรงตามป้ายราคา และรายการอาหารมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 
หากร้านอาหารมีการแสดงราคาท่ีชดัเจนจะท าให้ผูบ้ริโภคง่ายต่อตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร 
(จนัทกานต ์รติชน และศศิธร งว้นพนัธ์, 2557; ธญัวรรณ จิระประเสริฐศกัด์ิ, 2557; ศยามล วิชุภากรณ์กุล, 2557; ณฐัภทัร วฒันถาวร
, 2558; ชลลดา ไชยอรรถ, 2559; วิชุดา รักช่ือ, 2559; วิภารดา เพ็ชรยิ้ม, 2559; ศศิอารียา แสวงทรัพย,์ 2561; เบส แหวนทองค า, 
2564; ธนวรรณ เนตรเอ่ียมสุข, 2564; วชิราภรณ์ เครือดวงค า, 2564; จิตติมา แสนโคตร, 2564; กนกพร มีกุญชร, 2564; พุฒิเมธ 
อุทธา, 2564; สุปรียา เสนาศรี, 2564; กิตติณฏัฐ์ ไปรเวทย,์ 2564; รชต ศรีเป็ง, 2564; เจตสุภา สุวรรณวงษ,์ 2564) 

18 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาองคป์ระกอบการตลาดของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยวิธีการวิจยัเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ พบว่า มีตวัแปรท่ีสงัเกตได ้36 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย 2) การตั้งราคาท่ีเหมาะสม 3) มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ 4) รสชาติของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 5) ผลิตภณัฑมี์สารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการ 6) ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 7) มีการจดั
โปรโมชัน่ดึงดูดลูกคา้ 8) ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืม 9) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย 10) ท าเล
ท่ีตั้งร้านเขา้ถึงไดง่้าย 11) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 12) ภายในร้านมีบรรยากาศท่ีดี 13) การสร้างบริการให้เป็นท่ี
รู้จัก 14) สินค้ามีคุณภาพท่ีดี 15) มีการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 16) พนักงานมีความช านาญและมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 17) ความสวยงามของอาหาร 18) ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 19) มีการตอบสนองท่ีดีต่อ
ลูกคา้ 20) มีการส่ือสารท่ีดีและชดัเจนกบัลูกคา้ 21) การบริการอยา่งมีคุณภาพ 22) มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
ร้าน 23) ร้านมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 24) บรรจุภณัฑส์ะอาด ปลอดภยั สวยงาม 25) อาหารไม่มีสารปนเป้ือน/วตัถุกนั
เสีย 26) การให้บริการท่ีรวดเร็ว 27) มีการแสดงคุณค่าทางอาหารและพลงังานท่ีชดัเจน 28) มีความเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ 29) ร้านมีบริการจดัส่งถึงท่ี 30) มีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 31) มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
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32) การให้บริการท่ีแตกต่าง 33) มการจดัอบรมพนกังานก่อนการให้บริการลูกค้า 34) พนกังานแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย 35) ร้านมีเวลาเปิด-ปิดท่ีชดัเจน 36) มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน      

ผูศึ้กษาจะน าตวัแปรท่ีสังเกตได้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาระยะท่ี 1 น้ี ไปใชใ้นการศึกษาระยะท่ี 2 ดว้ยการ
น าไปใชใ้นการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลและน ามาประมวลผล โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และการศึกษาระยะท่ี 3 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ คือการระดม
สมองกบัผูป้ระกอบการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ และพฒันาเป็นแนวทางการตลาดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นต่อไป นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจในการตลาดเร่ืองดงักล่าว สามารถน าตวัแปร
สงัเกตไดท้ั้งหมดไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นกนั 
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แรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวติ ผู้ทรงอทิธิพลทางความคดิบนส่ือออนไลน์  
กลุ่ม Macro Influencer ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนัก ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
Motivation, Lifestyle and macro influencer affecting purchasing decision for 

Buying weight loss supplement of the female in Bangkok 
 

สิรินภา โพธ์ิสุวรรณ์1 และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ2 
Sirinapa Phosuwan1 and and Laddawan Lekmat2  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต และผูท้รงอิทธิพลทาง
ความคิดบนส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่ม Macro influencer ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทลด
น ้าหนกั ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงผูท่ี้มีอาย ุ20 ปี ข้ึนไป เคยซ้ือสินคา้อาหาร
เสริมลดน ้ าหนกัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือแบบสอบถาม น าไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ดว้ยการหาค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรดว้ย
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบการด าเนินชีวิต มี 2 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนกั คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ และผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือสังคมออนไลน์ Macro influencer มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลด
น ้าหนกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

  
ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ, รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต, ผู้ทรงอิทธิพลบนส่ือสังคมออนไลน์  กลุ่ม Micro influencer, กำร
ตัดสินใจซือ้, อำหำรเสริมลดน ำ้หนัก 
 

Abstract 
This study aims to study the factors including ‘Motivation’, ‘Lifestyle’, and ‘Macro Influencer’ affecting 
‘Purchasing Decision’ for buying weight loss supplement of the female in Bangkok.  The sample group was 385 
respondents of the female aged above 20 years old who used to buy weight loss supplement in Bangkok. The 
questionnaire was used for data collection and statistical data analysis involves frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. The results show that there are two dimensions of  lifestyle, 
including activities and interest, affect consumers’ decision making of purchasing weight loss supplement as well 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  Email: ppsirinapa1995@gmail.com 
2 ดร. อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 Email: Laddawan_lek@utcc.ac.th 
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as macro influencer on social media also influences purchasing decision making of consumers at the significant 
0.05 level. 
 
Keywords: Motivation, Lifestyle, Macro influencer, Decision Making, Weight loss supplement 
 

1. บทน า 

 
นอกจากหน้าตาท่ีสวยงามแลว้ปัจจุบนัการมีรูปร่างท่ีผอม สมส่วนยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นในสังคมให้ความส าคญัเป็น

อย่างมาก  สังคมให้ความนิยมบุคคลท่ีมีรูปร่างผอมเพรียวบางว่าเป็นผูมี้บุคลิกดี จะเห็นไดจ้ากดารานางแบบส่วนใหญ่มกัมี
รูปร่างผอมบาง เส้ือผา้ก็จะผลิตหรือตดัเยบ็มาเฉพาะคนท่ีมีรูปร่างผอมเป็นส่วนใหญ่ ค่านิยมเหล่าน้ีจะส่ือ ออกมาในรูปแบบ
ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร การโฆษณาขายสินคา้ ค่านิยมลกัษณะน้ีก่อให้เกิดปมดอ้ยแก่ผูท่ี้ไม่ผอมแมจ้ะไม่อว้นก็
ตาม เกิดการสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง (พชัรีพรรณ ระหว่างบา้น, 2552) จากการ
ส ารวจทศันคติและความคิดเห็นของกลุ่มวยัรุ่นทั้งในประเทศไทย และต่างชาติพบว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีเห็นว่าการรักษารูปร่าง
นั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญั รวมทั้งพวกเขาเหล่าน้ีไม่พอใจกบัรูปร่างของตนเองและมีความช่ืนชมรวมทั้งมีค่านิยม
ในเรือนร่างท่ีผอมบาง ว่าเป็นรูปร่างในอุดมคติ  (กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และ วิทยาลัยส่ือสารทางไกล
อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 2547) 

เทรนดสุ์ขภาพเป็นเร่ืองท่ีผูค้นในสังคมให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการมีรูปร่างท่ีดี สมส่วน ผอมบาง
เหมือนเหล่าดารานางแบบช่ือดงั ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงวิธีลดน ้ าหนักนั้นมีหลากหลายวิธี อาทิการออกก าลงักาย เขา้ฟิตเนส การดูด
ไขมนั รวมถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซ่ึงบางวิธีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในขณะท่ีบางวิธีมีค่าใชจ่้ายค่อนข้าง
สูง ท าให้หลายคนพยายามหาวิธีการลดน ้ าหนักท่ีได้ผลในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงมากนักนั่นก็คือ “การ
รับประทานอาหารเสริมลดน ้ าหนัก” ขอ้มูลจากศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ศึกษาโครงสร้างรายไดแ้ละการแข่งขนัของ
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของไทยพบว่าเป็นธุรกิจท่ีเติบโตต่อเน่ืองและท าก าไรไดค่้อนขา้งดี โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มี
อตัราการเติบโตเฉล่ีย 10% ต่อปี และธุรกิจน้ียงัสามารถท าอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ไดค่้อนขา้งสูงประมาณ 
40-50% ต่อรายได ้จากขอ้มูลบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยใ์นปี 2560 พบว่า
มีรายไดร้วมอยู่ท่ี 8.7 หม่ืนลา้นบาท มีผูป้ระกอบการจ านวนกว่า 6,300 ราย โดยผูน้ าตลาดเป็นของผูป้ระกอบการรายใหญ่
เพียง 10 ราย ซ่ึงครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 60% (ศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย, 2562) 

ในขณะเดียวกนัยุคน้ีถือไดว้่าเป็นยุคของผูมี้อิทธิพลบนโลกออนไลน์ และการท าการตลาดโดยการใชบุ้คคลท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างอิทธิพล ให้กบัผูค้นได ้(Influencer Marketing) สถิติจาก Influencer MarketingHub ในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา พบว่าอตัราการเติบโตของ Influencer Marketing มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี โดยเฉพาะปี 2563 ท่ี
ผา่นมา มีมูลค่าเติบโตข้ึน 9.7 พนัลา้นดอลลาร์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เป็นเงินจ านวน 3.2 พนัลา้นดอลลาร์ และคาดว่าในปี 
2021 น้ี จะมีมูลค่าถึงหม่ืนลา้นดอลลาร์และยงัมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตามความแรงและการโตของธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ, บริการจดัส่งพสัดุ และฟู้ดส์เดลิเวอร่ี ท่ีนิยมใช ้Influencer มาท าการตลาด (www. the Growth Master, 2563) 
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รูปที ่1 แนวโนม้การ Influencer Marketing 
ท่ีมา: Influencer MarketingHub 
 

ดว้ยเหตุน้ีในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต และผูท้รงอิทธิพลทางส่ือ
สังคมออนไลน์กลุ่ม Macro Influencer ท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนักของเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์เพ่ือวางแผนและเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารเสริมลดน ้าหนกัให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูท้  าการวิจยัและผูท่ี้สนใจธุรกิจประเภทน้ีในการน าองคค์วามรู้ท่ีไดต่้อยอดในการท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัใน
อนาคต 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้ าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในวิจยัน้ีประกอบไปดว้ยแรงจูงใจดา้นอารมณ์ แรงจูงใจดา้นเหตุผล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ในวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ Macro Influencers ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้ าหนกั 

ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้ าหนัก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 
แรงจูงใจ หมายถึง พลงัท่ีอยูใ่นตวัท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวไปยงัทิศทางท่ีเป้าหมาย ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ี

มีอยูใ่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม (Loundon and Bitta.1988:368)  
รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2550) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ดา้น คือ แรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ และแรงจูงใจดา้นเหตุผล 

โดยแต่ละดา้นมีลกัษณะดงัน้ี  
1. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ หมายถึง แรงจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือ โดยปราศจากการใคร่ครวญหรือ

หาเหตุผลเสียก่อน ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  
2. แรงจูงใจดา้นเหตุผล หมายถึง แรงจูงใจผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนจากการคิดใคร่ครวญโดยรอบคอบก่อนจะตดัสินใจซ้ือ  
สรุปได้ว่า แรงจูงใจเป็นสภาวะของบุคคลท่ีมีหรือไม่มีความต้องการจะกระท าบางส่ิงบางอย่าง ท่ีต้องอาศยั

แรงจูงใจภายใน คือความปรารถนาความต้องการจากภายในตนเอง และแรงจูงใจภายนอก คือจุดมุ่งหมายความ
คาดหวงั หรือส่ิงล่อใจต่าง ๆ 

 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละยุคเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑ์พึง

ปฏิบติัท าให้พฤติกรรมของคนในกลุ่มเป็นไปในท านองเดียวกนั เม่ือกลุ่มทางสงัคมและชนชั้นทางสงัคมพฒันาแบบ
แผนการด ารงชีพหรือใชชี้วิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาใช้ในสังคมแบบแผนดงักล่าวเราเรียกว่า 
“แบบของการใชชี้วิต” (อดุลย ์จาตรุงคกุล 2550) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต(Life Styles) คือรูปแบบการด าเนินชีวิตบนโลก โดย
แสดงออกในรูปแบบของการท ากิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) การแสดงความคิดเห็น(Opinions)  

Antonides & Raaijl (1998) กล่าวว่า กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเน้นเป็นกิจวตัรประจ าวนัและงานอดิเรกซ่ึงสามารถ
บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นการท่ีบุคคลใชเ้วลาไปกบัการท างานอดิเรก กิจกรรมเหล่าน้ี
สามารถเป็นส่ิงก าหนดไดว้่าเขาชอบไปไหน ชอบท ากิจกรรมนอกบา้นไหม ชอบซ้ือสินคา้อย่างไร วิธีใด นิสัยการ
เดินทางของเขาเป็นเช่นไร การท างานของเขาเป็นอย่างไร เร่ืองกิจกรรมการเขา้สังคมมีจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไร ซ่ึง
เม่ือทุกคนมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัก็มีรูปแบบการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ความสนใจ เป็นความพึงพอใจท่ีตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ดงันั้นกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคลอาจเร่ิมตน้จากการเกิดจากความสนใจในส่ิงต่าง ๆ และบุคคลมกัจะสนใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีบุคคล
นั้นชอบ  

ความคิดเห็น เป็นความคิดของบุคคลท่ีแสดงออกมาผ่านความคิดเห็นต่าง ๆ อาจจะแสดงความ คิดเห็นเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงอาจจะสะทอ้นความคาดหวงัของผูบ้ริโภค อาจเป็นการบอกขอ้ดีขอ้เสีย ต่างต่างของสินคา้และบริการ
ต่าง ๆ องคก์ร บริษทั ประเทศ และในบางคร้ังความคิดเห็นก็มีผลต่อผลิตภณัฑ์นั้น ๆ อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ยคุของอินเทอร์เน็ตสามารถแพร่กระจายความคิดเห็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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2.3 แนวคดิเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคดิ 
 
ผูท้รงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือ ผูน้ าทางความคิดในวงการ คือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (ศศิมา  อุดมศิลป์, 

2557) ปัจจุบนันกัการตลาดผนวกโซเชียลมีเดียเข้ากบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านผูท้รงอิทธิพลเพ่ือปรับการ
รับรู้และสร้างความน่าเช่ือถือในการใชสิ้นคา้และใชบ้ริการจริง มากกว่าโฆษณาท่ีใชเ้พียงแค่คนดงั นกัร้อง หรือดารา
อยา่งในมิติเดิม Influencer สามารถแบ่งไดต้ามจ านวนผูติ้ดตามดงัน้ี   

Macro Influencer คือ คนท่ีมีผู ้ติดตามบนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่าง  ๆ ทั้ ง Facebook, Twitter และ 
Instagram ตั้งแต่หลกั 100,000 คนข้ึนไป คนกลุ่มน้ีอาจเป็นคนท่ีสร้างคอนเทนต์ได้โดนใจ มีความเห็นจัดจ้าน
สร้างสรรคใ์นดา้นหน่ึงๆ หรือมีสไตลก์ารใชชี้วิตท่ีสร้างแรงบนัดาลใจน่าติดตาม  

Micro influencer หมายถึง กลุ่มของคนท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 1,000 คน – 100,000 คน อาจจะเป็นกลุ่มคนธรรมดาท่ีมี
ความช่ืนชอบ และไปท่ีรู้จกั ไปจนถึง Blogger เน่ืองจากเป็นกลุ่ม คนท่ีไม่ไดมี้ช่ือเสียงมาก :ซ่ึงจะมีค่าจ้างในการ
โฆษณาในราคาถูกกว่ากลุ่มของ macro influencer (Courtney Wolfson, 2017อ้างถึงในนางสาวลดาอ าไพ ก้ิมแก้ว, 
2560) 

สรุปไดว้่า Influencer หรือ ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ คือบุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร 
โน้มน้าวใจชกัจูงบุคคลอ่ืน หรือผูท่ี้ไดรั้บสารเกิดความก็รู้สึกคลอ้ยตาม โดยสร้างเน้ือหาแพลตฟอร์มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยอาศยัความช านาญหรือประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ 

 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไวว้่าหมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ใช ้

และประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของผูซ้ื้อ ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการ
ซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (อดุลย ์และดลยา จาตุรงคกุล, 2550) 

Hoyer and Macinnis (2007) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อน และ
หลงัจากการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูบ้ริโภค แต่ละคนจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั
เน่ืองจากว่าเกิดทั้งจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีเกิดข้ึน 

2.4.1 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ

และบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้
สามารถจดักลยทุธ์ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ดงัรายละเอียดน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นค าตอบเพ่ือทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
(occupants) 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงส่ิงท่ีตลาดซ้ือ (objects) 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (objectives) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (who participates in the buying) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่ม

ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสอนใจซ้ือ (organization) 
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5. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (how does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(operations) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบโอกาสการซ้ือ (occasions) 
7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโครงการสร้างช่องทาง ท่ีผูบ้ริโภค

จะไปซ้ือในช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น ๆ (outlets) 
สรุปไดว้่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าให้กิจการไดท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จากส่วนประสมทางการตลาดและอ่ืน ๆ  แลว้จึงตอบสนองออกมาในรูป
ของการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาด 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ 

 
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2553) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการ ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการ

ปฏิบติัของแต่ละบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ 
2.5.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือคือ ล าดบัขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน 5 ขั้นตอน ซ่ึง

ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นท่ีจะใชทุ้กขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจจะมีการขา้มบางขั้นตอนไปหรือมีการยอ้นกลบั
ไปยงัขั้นตอนก่อนหน้า กระบวนการตดัสินใจซ้ือจะเร่ิมตน้ ก่อนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ (Kotler & 
Keller, 2012) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกท่ีเกิดข้ึน โดยผูบ้ริโภคทราบถึงปัญหา หรือความ
ตอ้งการสินคา้ ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากท่ีผูบ้ริโภคทราบถึงปัญหา ผู ้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้และบริการเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือซ่ึงแหล่งขอ้มูลนั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ ขอ้มูลส่วน
บุคคล (Personal) ขอ้มูลเชิงพาณิชย ์(Commercial) ขอ้มูลสาธารณะ (Public) และการทดลอง (Experiential) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลงัจากรับขอ้มูลจาก ขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการ
ประเมินทางเลือก โดยผูบ้ริโภคนั้นจะก าหนดคุณสมบติัหรือเกณฑ ์ท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือกจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ตราสินคา้ ราคา รูปแบบของสินคา้ บริการหลงั การขาย และทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบเพ่ือ
ตดัสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีมีความ เหมาะสมท่ีสุดส าหรับตน และสินคา้นั้นสามารถท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองความ
ตอ้งการของตนได ้

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือสินค้า ในขั้นตอนน้ี
ผูบ้ริโภคจะปฏิเสธสินคา้ท่ีตนไม่พอใจหรือมีความพอใจนอ้ย และมีความตั้งใจท่ี จะซ้ือสินคา้ท่ีตนเองพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้ท าการซ้ือ สินค้าหรือบริการไปแลว้ 
ผูบ้ริโภคจะทาการเปรียบเทียบสินคา้ท่ีซ้ือกบัความคาดหวงัก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือว่ามีความพึงพอใจสินคา้หรือไม่ ซ่ึง
ความพึงพอใจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือคร้ังต่อไปในอนาคต โดยถา้สินคา้ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนตราสินคา้ในการบริโภคคร้ังต่อไป 
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แต่ถา้หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินคา้จะเป็นการช่วยสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และมีแนวโน้มท่ี
ผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือซ ้ า 

 
2.6 กรอบแนวคดิของงานวิจัย 
 

  แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนัก 

- H1a :  แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 
- H1b : แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

 
   

การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ประเภทลดน ้าหนัก 

      
รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภค 

- H2a : กิจกรรม (A) 
- H2b : ความสนใจ (I) 
- H2c : ความคิดเห็น (O) 

 
   

     
H3 : ผู้ทรงอิทธิพลทางความคดิบนส่ือ
ออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer 

 
   

 

3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรคือ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทลดน ้าหนกั มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เป็นเพศหญิงท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 ตวัอยา่ง ไดจ้ากสูตรการหากลุ่มตวัอยา่งตวัอย่างไม่
ทราบประชากรท่ีแน่นอน จึงเลือกใชสู้ตรการหาตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยยึดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มี
ระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% (พิชชาภา กิตตินนัทว์ฒันา, 2555)  

 
3.1 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 
1. วิธีการสุ่มตวัอยา่งการวิจยัน้ีเลือกการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
2. สุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่(snow ball) โดยท าการแจกแบบสอบถามผ่าน google form และ set จ านวนกลุ่มตวั 

อยา่ง 385 เพ่ือให้ไดต้ามเกณณ์จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวนได ้โดยส่ง link ให้ 2 ช่องทาง คือ 1) ผา่นร้านคา้ขายอ
หาหารเสริมออนไลน์ใน 3 ช่องทาง facebook, instagram, pantip และ 2) ส่ง link ให้กบัเพ่ือน ๆ ญาติ เพ่ือนร่วมงาน
ท่ีเคยซ้ืออาหารเสริม ลดน ้าหนกัออนไลน์และช่วยส่งต่อ ให้คนท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ท่ีคนเหล่านั้นรู้จกั 

โดยจะมีค าถามคัดกรอง 3 ข้อว่าเป็นผู้ท่ีเคยซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนักอายุ 20 ปีข้ึนไป และอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
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3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บ ข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ประชากรศาสตร์ 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3.แรงจูงใจ 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิต 5. ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro influencer 6. การตดัสินใจซ้ือ
อาหารเสริม ประเภทลดน ้าหนกั 

2. การตรวจสอบเคร่ืองมือ ตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ย Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่ากลุ่มค าถาม ตวัแปร
รูปแบบการด าเนินชีวิต ตวัแปรผูมี้อิทธิพลทางสงัคมออนไลน์กลุ่ม Macro Influencer ตวัแปรการตดัสินใจซ้ืออาหาร
เสริมลดน ้ าหนกั มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาคมากกว่าเท่ากบั 0.7 และกลุ่มค าถามตวัแปรแรงจูงใจมีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 0.68 ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.6 ข้ึนไป ถือว่ามีความเท่ียงสูง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้(George and Mallery,2003) แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบน้ีมีคุณภาพสามารถน าไปเก็บ
แบบสอบถามได ้ 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถามท าการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจรูปแบบการด าเนินชีวิตผูมี้อิทธิพล
ทางความคิดบนส่ือออนไลน์และการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์
การแจกแจง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปรผล 

2. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ แรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต

และผูมี้อิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ ตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้าหนกั 

 
4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 385 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี 

จ านวน 165 คน คิดเป็น 42.9% ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็น 47.8% มีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 129 คน คิดเป็น 33.5% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็น 50.1% 

ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อาหาร
เสริมลดน ้าหนกัมากท่ีสุด คือตวัเอง 160 คน คิดเป็น 41.6% ความถ่ีของการซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนกัต่อเดือนอยูท่ี่ 1 
คร้ังต่อเดือน จ านวน 185 คน คิดเป็น 48.1% งบประมาณในการซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนกัต่อคร้ัง 500 - 1,500 บาท 
จ านวน 150 คน คิดเป็น 39% ช่องทางในการซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนกัของกลุ่มตวัอย่างคือร้านคา้ออนไลน์ จ านวน 
120 คน คิดเป็น 31.2% ช่องทางการช าระเงินของกลุ่มลูกคา้ตวัอย่างคือเงินสด จ านวน 277 คน คิดเป็น 71.9% และ
ประเภทของสินคา้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ อาหารเสริมลดน ้าหนกัชนิดเมด็ หรือแคปซูล จ านวน 167 คน คิดเป็น 43.4% 
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จากผลการผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจและผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro influencerมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทลดน ้ าหนกั ท าให้ไดผ้ลสรุปไวใ้นตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 

สมมตฐิาน B 
Std. 
Error 

Beta t 
P-
Value 

วเิคราะห์
สมมตฐิาน 

(Constant) 0.642 0.131   4.895 0.000   
H1a : แรงจูงใจดา้นอารมณ์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
ประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  

0.073 0.041 0.079 1.784 0.075 
ไม่ 

สนบัสนุน 

H1b : แรงจูงใจดา้นเหตุผลมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทลด
น ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  

0.056 0.044 0.065 1.275 0.203 
ไม่

สนบัสนุน 

H2a : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.258 0.057 0.250 4.547 0.000 สนบัสนุน 

H2b : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.133 0.05 0.151 2.682 0.008 สนบัสนุน 

H2c : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมประเภทลดน ้าหนกั ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-0.010 0.045 -0.012 -0.224 0.823 
ไม่

สนบัสนุน 

H3 : ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ 
กลุ่ม Macro influencer มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทลดน ้าหนกัของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.333 0.052 0.365 6.462 0.000 สนบัสนุน 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย 
 
สมมุตฐิานที่ H1a : แรงจูงใจด้านอารมณ์มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 
ประเภทลดน ้าหนัก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตาราง 4.27 พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลมีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (β) เท่ากบั 0.079 มีค่าความเช่ือมัน่ (P-Value) เท่ากบั 0.075 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท าให้
สรุปไดว้่า แรงจูงใจดา้นอารมณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้ าหนกั จาก
ขอ้มูลจึงท าให้ไม่สนับสนุนสมมตฐิาน 

สมมุตฐิานที่ H1b : แรงจูงใจด้านเหตุผลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนัก 
ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)จากตาราง 4.27 พบว่าแรงจูงใจดา้นอารมณ์มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย 
(β) เท่ากบั 0.065 มีค่าความเช่ือมัน่ (P-Value) เท่ากบั 0.203 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า แรงจูงใจดา้น
อารมณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทลดน ้ าหนกั จากขอ้มูลจึงท าให้ไม่สนับสนุน
สมมตฐิาน 

สมมุติฐานที่ H2a : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ประเภทลดน ้าหนัก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตาราง 4.27 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (β) เท่ากับ 0.25 มีค่าความเช่ือมั่น (P-Value) เท่ากับ 0.000 ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมประเภทลดน ้าหนกั จากขอ้มูลจึงท าให้สนับสนุนสมมตฐิาน 

สมมุตฐิานที่ H2b : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ประเภทลดน ้าหนัก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตาราง 4.27 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความสนใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (β) เท่ากบั 0.151 มีค่าความเช่ือมัน่ (P-Value) เท่ากบั 0.008 ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนกั จากขอ้มูลจึงท าให้สนับสนุนสมมตฐิาน 

สมมุตฐิานที่ H2c : รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคดิเห็นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ประเภทลดน ้าหนัก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตาราง 4.27 พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็น มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (β) เท่ากบั 0.045 มีค่าความเช่ือมัน่ (P-Value) เท่ากบั 0.823 ท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 ท าให้สรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ประเภทลดน ้าหนกั จากขอ้มูลจึงท าให้ไม่สนับสนุนสมมตฐิาน 

สมมุติฐานที่ H3 : ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์  กลุ่ม Macro influencer มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนักของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากตาราง 4.27 
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พบว่า ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro influencer มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (β) เท่ากบั 
0.052 มีค่าความเช่ือมัน่ (P-Value) เท่ากบั 0.000 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทลดน ้ าหนัก จากข้อมูลจึงท าให้
สนับสนุนสมมตฐิาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต

ดา้นความสนใจ และผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสงัคมออนไลน์กลุ่ม Macro Influencer เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนัก ดงันั้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมธุรกิจอาหารเสริมลด
น ้าหนกัจะตอ้งให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ และ
ผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสงัคมออนไลน์กลุ่ม Macro Influencer เป็นอนัดบัตน้ๆ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 
งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการน าแนวคิดทางการตลาดและงานวิจยัเดิมท่ีมีอยู่แลว้มาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาองค์

ความรู้ใหม่ โดยทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต ผูท้รง
อิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาหารเสริมประเภทลด
น ้าหนกั ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานวิจยัฉบบับน้ีไดน้ าเอา แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสงัคมออนไลน์ และแนวคิด ทฤษฎีการ
ตดัสินใจซ้ือ มาเป็นทฤษฎีหลกัส าหรับอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา 
ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าควรเพ่ิมแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และกระจายพ้ืนท่ี
เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งตามต่างจงัหวดั เพ่ือให้ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบน

ส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาหารเสริมประเภทลดน ้าหนกั ของเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร การไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดอาหารเสริมลดน ้ าหนกัและผูท้รงอิทธิพลทาง
ความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer ท่ีก าลงัเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจ E-commerce ถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

โดยประเด็นท่ีน่าสนใจในงานวิจยัเล่มน้ีคือ ผลการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และผู้ทรงอิทธิพลทางส่ือสังคมออนไลน์กลุ่ม Macro Influencer นั้นมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทลดน ้าหนกั 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ผูวิ้จัยจึงขอเสนอว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนัก ควร
น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) เช่น 
ผูท่ี้ใส่ใจเร่ืองสุขภาพจะท ากิจกรรมคือ ออกก าลงักาย หรือเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ เป็นสมาชิกชมรมเก่ียวกบัสุขภาพ 
หรือสปอร์ตคลบั ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกั สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัได ้โดย
ท าการตลาดให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบหรือให้ความสนใจ ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการประเภทสถาน
ออกก าลงักาย เพ่ือท าการตลาดให้กบัผลิตภณัฑ ์

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ ผูวิ้จยัจึงขอเสนอว่า ควรน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) เช่นผูท่ี้ชอบอ่านข่าวสารหรือบทความเก่ียวกับการ
รับประทานอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนกั และรักษารูปร่าง ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกั สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัได ้โดยท าการตลาดให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีเขาชอบท า เช่นการน าเสนออาหาร
เสริมลดน ้าหนกัผ่านทาง Social Media เป็นตน้ 

ผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer ผูวิ้จัยขอเสนอว่า ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญักบัการเลือกใชผู้ท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือออนไลน์ กลุ่ม Macro Influencer เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ ์เช่น เป็นผูท่ี้มีรูปร่างดี และก าลงัเป็นท่ีนิยมในส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

5.3 ข้อจ ากัดการศึกษาวิจัย 
 

1. กลุ่มตวัอย่าง เป็นการศึกษาแค่ผูบ้ริโภคท่ีท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึง
อาจจะไม่สะท้อนถึงกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามใน จ านวน385ตวัอย่างก็เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
เพียงพอต่อการเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร ทั้งหมดจากสูตรการค านวนหากลุ่มตัวอย่างของ W.G.Cochran 
(ประสพชยั พสุนนท,์2555) 

2. ตวัแปร เป็นการศึกษาตวัแปรด้านแรงจูงใจ รูปแบบการด าเนินชีวิต และผูท้รงอิทธิพลทางความคิดบนส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกั ซ่ึงอาจยงัมีตวัแปรในดา้นอ่ืนท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

3. การเก็บขอ้มูล เป็นการศึกษาโดยเก็บขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงอาจไม่ไดข้อ้มูลเชิงลึกถึงสาเหตุและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไดแ้ต่ขอ้มูลเชิงสถิติ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีโรคระบาดของเช้ือไวรัสโควิดท าให้มีความจ าเป็นตอ้งเก็บแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ ท าให้การแจกแบบสอบถามอาจไม่กระจายสู่กลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างทัว่ถึง ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรวาง
แผนการแจกแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลให้ทัว่ถึงเพ่ือท าให้การวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
385 คน ในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้นควรท่ีจะขยายพ้ืนท่ีในการเก็บแบบสอบถาม อาจจะเก็บในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั และ
ควรท่ีจะเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึนเพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบว่าในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นมีความเหมือนหรือความ
แตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือท าให้การวิจยัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3. เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณแลว้น ามาวิเคราะห์ผลการศึกษา ในการศึกษา
คร้ังต่อไปควรท่ีจะเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตุพฤติกรรม เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะทราบขอ้มูล
เชิงลึก เพ่ือให้เขา้ถึงปัญหาเชิงลึกและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือประตูเหล็กทนไฟให้กบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

Factors Affecting the Purchase of Steel Fireproof Doors for Real Estate 
Businesses in Bangkok and Metropolitan Region 

 

สิริลักษณ์ ศุภทนต์1 และ วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย2 
Sirilak Supathon and Waranpong Boonsiritomachai  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั
และต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ การวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์จ านวน 394 ราย และน ามาวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติ  T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA 
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ต าแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างมีระดบัการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟท่ีแตกต่างกนั และพบว่าปัจจยัคุณค่า
ตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
ค ำส ำคัญ: คุณค่ำตรำสินค้ำ, ส่วนประสมกำรตลำด, ทัศนคติเก่ียวกับควำมปลอดภัย, กำรตัดสินใจซือ้, ประตูเหลก็ทนไฟ  
 

Abstract 
The objectives of research were to study the relationship between personal factors and purchase decision of steel 
fireproof door, and determine the factors of brand equity, marketing mix, safety attitude that influence the purchase 
decision of steel fireproof door. This study was exploratory research using questionnaires to collect data from 394 
real estate developers. Processing the data was analyzed using T-test, ANOVA and multiple regression analysis 
techniques. The results of the study showed that the difference of personal factors such as gender, position, 
education level, and working experience were affected to purchase decision of steel fireproof door. The research 
also found that brand equity, marketing mix, and safety attitude have positive effect toward purchase decision of 
steel fireproof doors in Bangkok and Metropolitan Region. 
 
Keywords: brand equity, marketing mixed, safety attitude, buying decision, steel fireproof door. 
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1. บทน า  
 
ปัจจุบนัตลาดท่ีพกัอาศยัในประเทศไทยมีการแข่งขนัสูงมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงส่วน

ใหญ่กระจุกตวัอยู่ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคญัโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านเพราะสะดวกต่อการเดินทาง 
อีกทั้งรูปแบบของท่ีพกัอาศยันั้นท่ีมีให้เลือกมากมายตั้งแต่ราคาถูกสุดจนถึงแพงสุดตามท าเลท่ีตั้ง (ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ,์ 2563) แต่การเพ่ิมข้ึนของจ านวนอสังหาริมทรัพย์นั้นกลบัสวนทางกับยอดขาย จึงเกิดปัญหาว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะด าเนินธุรกิจอยา่งไร ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือท่ีพกั
อาศยัอยา่งแทจ้ริง 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั มกัจะอยูใ่นรูปแบบหอพกั คอนโด หรืออาคารสูง
เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เกิดมูลค่าและการใชป้ระโยชน์สูงท่ีสุด อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัใน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพยน์อกเหนือจากการพฒันารูปแบบโครงสร้างให้มีความทนัสมยัคือเร่ืองของความปลอดภยั
ในท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัแก่ผูซ้ื้อ (อนุกูล รัฐพิทกัษ์สันติ, 2561) 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีหากเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ้นจะท าให้เกิดมูลค่า
ของความเสียหายท่ีสูงมาก ซ่ึงทางส านกังานเขตกรุงเทพฯ ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลสถิติเพลิงไหม ้ในปี พ.ศ. 2560 – 
2562 และพบว่ามีสถิติจ านวนไฟไหมอ้าคารสูงทั้งหมด 739 คร้ัง หรือประมาณไดว้่าเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นทุก ๆ 1.5 
วนั (มติชน, 2562) นอกจากน้ีสมาคมผูต้รวจสอบอาคารยงัเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเข้ามาตรวจสอบเน้นย  ้าถึงเร่ือง
ความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารสูง โดยไดก้ าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัว่า อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีผนงัหรือประตูท่ีท าดว้ยวสัดุทนไฟท่ีสามารถปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควนัไม่ให้
เขา้ไปในบริเวณบนัไดหนีไฟของอาคาร ทั้งน้ี ผนงัหรือประตูดงักล่าวตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
และในขอ้ 27 ของประกาศกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวระบุเพ่ิมเติมว่า ประตูหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ เป็นบาน
เปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดไดเ้อง มีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 
90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และตอ้งสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา (สมาคมผูต้รวจสอบ
อาคาร, 2563) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ประตูเหลก็ทนไฟเป็นท่ีตอ้งการทั้งจากอาคารสูงท่ีสร้างข้ึนใหม่ และอาคารสูงเดิมท่ี
ตอ้งการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูท่ี้ใชป้ระโยชน์ในอาคารสูงหรือผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงกบัอาคาร  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟให้กบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลจึงมี
ความส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ท าให้เกิดการเติบโต
ทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์กร รวมถึงการพฒันาขีดความสามารถ
ของสินคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้และการบริการให้สามารถรองรับความตอ้งการในสภาวะการณ์ต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟของผูป้ระกอบการ

อสงัหาริมทรัพย ์
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณค่าของตราสินค้า ส่วนประสมการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อความ

ปลอดภยั ท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อความ

ปลอดภยั ท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์ 
2. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาปรับใชใ้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประตูเหลก็ทนไฟ เพ่ือท าให้ประสิทธิภาพของการ

ท างานดีข้ึน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายคุณค่าตราสินค้า ได้ถูกนิยามไว้โดย เสรี วงษ์มณฑา (2542)  คือ การท่ีตราสินค้าของบริษทัให้
มุมมองเชิงบวกในสายตาของผูบ้ริโภค โดยคุณค่าตราสินคา้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกับตราสินคา้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้าอยางมัน่คง จดจ าตราสินค้าได้ด้วยคุณลกัษณะท่ีไม่เข้ากบัตราสินคา้อ่ืน ซ่ึงอาเคอร์ 
(Aaker, 1991) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ไว ้5 ส่วน ประกอบดว้ย 1) การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คือ
จุดเร่ิมตน้ของพฤติกรรมการซ้ือ 2) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ คือการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ ์3) 
ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ คือการเช่ือมโยงตราสินคา้กบัความทรงจ าและประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 4) ความภกัดี
ต่อตราสินคา้ คือความมัน่คงท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ และ 5) สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ คือสินทรัพยอ่ื์นท่ีอยูภ่ายใต้
ตราสินคา้เดียวกนั เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดจะพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือปัจจยัส าคญัทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ้โดยแต่ละกิจการสามารถปรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) คือส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการน าเสนอขายเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 2) ราคา (Price) คือ จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์นั้น 3) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel) คือ เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์ถูกน าเข้าไปสู่ตลาด และ 4) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) คือ เคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และ ศุภร เสรีรัตน์, 2541) 

เน่ืองจากการวิจยัน้ีศึกษาดา้นความปลอดภยั ดงันั้นความหมายจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยความปลอดภยั (Safety) 
หมายถึงสภาวะความเส่ียงท่ีบุคคลจะไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ ทรัพยสิ์นจะไดรั้บความเสียหาย ถูกลดลง 
และด ารงไวใ้นระดบัต ่าซ่ึงเป็นระดบัท่ียอมรับได ้ (As Low as Reasonably and Practicable: ALARP) โดยอาศยั
กระบวนการระบุอนัตราย (Hazard Identification) และการจดัการความเส่ียง (Risk Management) อย่างต่อเน่ือง 
(สุวรรณ ภู่เต็ง, 2563) โดยรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในเชิงปฏิบติัเพ่ือลดความสูญเสีย ประกอบดว้ย 1) 
แนวคิดการจัดการ 2) การจัดการระบบข้อมูล 3) มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 4) ระบบการประเมินวดัผล 
องค์ประกอบดงักล่าวเป็นการจัดการเชิงระบบหรือระดบัปฏิบติัการท่ีมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน มี
มาตรฐาน และระบบ ประเมินวดัผลท่ีเช่ือถือได้ (อารี  เพชรผุด, 2536) อย่างไรก็ตามต่อให้ผลิตภณัฑ์มีความ
ปลอดภยั แต่ผูซ้ื้อก็มกัจะมีกระบวนการในการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ไดร้วบรวม
ขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การคน้หาขอ้มูล 3) การ
ประเมินผลทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ และ5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยปัจจยัท่ีจะเขา้มามีผลต่อในขั้นตอนการ
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ประเมินผลทางเลือกคือ (Kotler, 2016) ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทศันคติของคนรอบขา้ง ปัจจยัสถานการณ์ท่ี
คาดคะเนไว ้และสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด เน่ืองจากการเปิดรับทศันคติของผูอ่ื้นอาจท าให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตาม ส่วน
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดอาจท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนความคิดและเจตนาท่ีจะซ้ือ ซ่ึงทา้ยสุดก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ การซ้ือประตูเหล็กทนไฟต้องค านึงถึงคุณภาพและส่วนประกอบของประตูให้ครบตรงตามความต้องการ
กล่าวคือ 

ประตูเหลก็ทนไฟ (Steel fireproof door) คือ ทางเขา้หรือบานประตูเหลก็ท่ีสามารถตา้นการกระจายตวัของไฟ
และควนัได ้หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหมข้ึ้น ประตูเหลก็ทนไฟเป็นส่วนส าคญัของระบบป้องกนัไฟภายในอาคารและ
ท าให้ผูค้นสามารถอพยพออกจากอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั ส่วนใหญ่จะท าการติดตั้งในบริเวณทางออกตรงบนัได
หนีไฟของอาคารสูง ตึกสูง หรือโรงงานท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงต่อชีวิต โดยส่วนประกอบของประตูเหลก็ทน
ไฟ ประกอบไปดว้ยบานและวงกบประตูท าจากเหลก็แผ่นกลา้ มีใยหิน (Rock Wool) ซ่ึงมีคุณสมบติักนัความร้อน
ไดดี้  ยางกนัควนัส าหรับอุดช่วงโหว่ระหว่างวงกบกบับานประตู  อุปกรณ์ส่วนลอ็ค ท่ีจบั และชุดอุปกรณ์ส าหรับ
บานประตู เป็นตน้ โดยวสัดุเหล่าน้ีควรสามารถทนต่อการสัมผสักบัสภาพความร้อนในการทดสอบไฟเป็นเวลา
อย่างน้อย 60 นาที (IFSEC Global, 2020) นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซ้ือของ นมสัการ 
มรรคสุนทร (2558) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้
ของเคร่ืองเรือน อเนกประสงค์ ในภาพรวมระดบัมาก และให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยรวมใน
ระดบัมากเช่นกัน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้าและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
และงานวิจยัดา้นความปลอดภยัของ ทรงศกัด์ิ ใจกลา้ (2557) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมระดบัความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น สรุปดงัน้ี ดา้นการจดัองค์กรเพ่ือความปลอดภยั ดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน
ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานและดา้นการจดัส่ิงอ านวยความปลอดภยัอ่ืน ๆ พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีพฤติกรรม
ในการท างานท่ีมีความปลอดภยัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมในการท างานท่ีมีความปลอดภยัท่ีเหมือนกนั  และงานวิจยัของยวุดี จารุ
นุช (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดั
สมุทรสาคร พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากคือ ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ปัจจยัราคา ปัจจยัภายในองคก์ร 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัระหว่างบุคคลตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง
คือ ระดบัความส าคญัปานกลางคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาก
แนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ผูวิ้จยัไดน้ ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาดงัน้ี 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานการศึกษา 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
2. ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
3. ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
4. ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
5. ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
6. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 
7. ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 

 

3. วธีิการด าเนินการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือพนกังานจดัซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ

ของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 25,267 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558)  
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโรยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 394 ราย และเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  ซ่ึงเลือกใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมี
กรอบระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2564  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

1) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้ โดยค าถามท่ีเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ ใชค้  าถามนามบญัญติั (Nominal Scales)  

2) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหล็กทนไฟ ประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณค่าของตรา
สินคา้ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั โดย ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) ของ Likert ซ่ึงจดัเป็นมาตราล าดบั (Interval Scales) 

คุณค่าของตราสินค้า (X1) 
- การรู้จกัตราสินคา้ 
- คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
- ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน 
  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (X2) 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  

ทศันคตเิกีย่วกบัความปลอดภยั (X3) 
- ปัจจยัการจดัการ 
- การจดัการระบบขอ้มูล 
- มาตรฐานการปฏิบติังาน 
- ระบบการประเมินวดัผล 
  

 

การซ้ือประตูเหลก็ทนไฟของ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
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3) ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ โดยค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ Likert 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั และการ

ตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย ์พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 75.38 มีต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานจัดซ้ือคิดเป็นร้อยละ 36.55 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.94 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 40.86  

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ของประตูเหล็กทนไฟ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ของ
ประตูเหล็กทนไฟโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัการเช่ือว่าตราสินค้าสามารถบอกถึงคุณภาพ
และมาตรฐานของประตูเหล็กทนไฟไดใ้นระดบัมาก เป็นล าดบัแรก และพบเห็นตราสินคา้ของร้านประตูเหล็กทน
ไฟ จากโทรทศัน์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต และป้ายโฆษณาเป็นประจ า ในระดบัปานกลาง เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของประตู
เหลก็ทนไฟโดยรวมในระดบัมาก โดยความส าคญักบับริการจดัส่งฟรี ในระดบัมาก เป็นล าดบัแรก และราคามีความ
แน่นอน ไม่เปล่ียนแปลงในระยะเวลาอนัสั้น ในระดบัปานกลาง เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ข้อมูลเก่ียวกับทศันคติเก่ียวกับความปลอดภยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับความ
ปลอดภยัโดยรวมในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งผลให้มีการป้องกันและควบคุมท่ีดี
อย่างเพียงพอ มากกว่าท่ีจะมุ่งท่ีการแก้ไขซ่ึงมองท่ีสถิติอุบติัเหตุ ในระดบัมาก เป็นล าดบัแรก และมีเกณฑ์และ
ตวัช้ีวดัท่ีแน่ชดัในการวดัผลการปฏิบติังาน ในระดบัมาก เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟโดยรวม
ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟเพราะมีความตอ้งการความปลอดภยั ในระดบั
มาก เป็นล าดบัแรก และตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประตูเหล็กทนไฟเพราะการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ในระดบัปาน
กลาง เป็นล าดบัสุดทา้ย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟของผูป้ระกอบการ
อสงัหาริมทรัพย ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัเพศ พบว่า เพศชายมีทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05  

2) ปัจจยัต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกันทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารมีทศันคติเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ
สูงท่ีสุดแตกต่างจากผูจ้ดัการ และพนกังานจดัซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และผูจ้ดัการมีทศันคติการตดัสินใจ
ซ้ือประตูเหลก็ทนไฟสูงกว่า ผูพ้นกังานจดัซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3) ปัจจยัระดบัการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีทศันคติ
การตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟมากกว่าผูท่ี้มีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2632 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4) ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีทศันคติการตดัสินใจซ้ือ
ประตูเหล็กทนไฟแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 10 ปี ข้ึนไป มีทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงท่ีสุดมากกว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ท างาน นอ้ยกว่า 1 ปี 1–5 ปี และ 6–10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกว่า
1 ปี มีทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยันอ้ยกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี และ 6-10 ปี อยา่งมีนยัท่ีระดบั 
0.05 
 
ตารางที่ 1  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ 

ปัจจัย กลุ่ม n �̅� SD F Sig. 
ต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร 112 .382 .804 20.885 .000* 

ผูจ้ดัการ 138 3.50 .888   
 พนกังานจดัซ้ือ 144 3.10 .964   
ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 36 3.43 1.006 6.247 .002* 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 248 3.33 .945   
สูงกว่าปริญญาตรี 110 3.71 .855   

ประสบการณ์ในการท างาน นอ้ยกว่า 1 ปี 14 2.75 .999 6.862 .000* 
1 – 5 ปี 118 3.30 .892   
6 – 10 ปี 101 3.38 .964   
มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป 161 3.66 .900   

* นยัส าคญัระดบั 0.05 
 

ในดา้นความสมัพนัธ์ของปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั ท่ี
มีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติอนุมานโดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิ้ธีการน าเขา้ตวัแปร ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั กบั

การตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ  
ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig 

ค่าคงท่ี (Constant) -.087  -.782 .435 
คุณค่าตราสินคา้ .275 .228 4.608 .000* 
ส่วนประสมการตลาด .394 .351 5.038 .000* 
ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั .360 .330 6.012 .000* 

R2 = 0.737, F = 365.160, p = 0.00*, Durbin-Watson = 1.926 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมการตลาด และทศันคติเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ คิดเป็นร้อยละ 73.7 (R2 = 0.737) และพบว่า ส่วนประสม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงท่ีสุด (Beta = 0.351) รองลงมาคือ ทศันคติเก่ียวกับ
ความปลอดภยั (Beta = 0.330) และคุณค่าตราสินคา้ (Beta = 0.228) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถสร้างสมการตวัแบบไดด้งัน้ี 
 

การตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟ = -0.087 + 0.275(คุณค่าตราสินค้า) + 0.394(ส่วนประสมการตลาด)  + 
0.360(ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั) 
 
อภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาสามารถจ าแนกการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งัน้ี  
วตัถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา 

และประสบการณ์ในการท างาน (สมมุติฐานท่ี 1 – 4)  พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคลจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ โดยเพศชายมีทศันคติ

การตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟสูงกว่าเพศหญิง เพราะเพศชายส่วนใหญ่ตดัสินใจบนพ้ืนฐานดา้นวิศวกรรมเร่ือง
ของความปลอดภยัและแขง็แรงเป็นหลกั จึงท าให้สามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายและรวดเร็ว ในขณะท่ีเพศหญิง
จะค านึงถึงรูปแบบ ความสวยงาม ความทนัสมยั และค้นหารีวิวหรือทศันคติของผูอ่ื้นก่อนการตดัสินใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ Kotler (2016) ท่ีว่าผูซ้ื้อจะท าการประเมินทางเลือกและพิจารณาสินคา้จากหลาย
ช่องทาง รวมถึงทศันคติของบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะทศัคติในดา้นลบ ซ่ึงอาจมีผลให้เปล่ียนความคิดและเจตนาซ้ือได ้

ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามต าแหน่งงานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ โดยผูท่ี้มีต าแหน่งงาน
ผูบ้ริหารมีทศันคติเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงท่ีสุดแตกต่างจาก ผูท่ี้มีต าแหน่งผูจ้ ัดการ และ
พนกังานจดัซ้ือ เน่ืองจากผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายดา้นความปลอดภยัของอาคารและ
ก าหนดนโยบายในการจดัซ้ือประตูเหลก็ทนไฟให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัความปลอดภยั ท่ีระบุว่าผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัอยา่งชดัเจนเขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งประชาสมัพนัธ์ให้ทราบกนัอยา่งทัว่ถึง(วิทยา อยูสุ่ข, 2542: สุวรรณ ภู่เตง็, 2563)  

ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟ โดยผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ทั้งน้ีเพราะระดบัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัด้านบุคลากร ผูท่ี้ดูแลควบคุมความปลอดภยั
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีการตระหนกัถึงปัญหา และตอ้งสามารถควบคุมป้องกนัอนัตรายจากการท างานได ้
ซ่ึงตามปกติจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากทางราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (วิทยา อยูสุ่ข,  2542)  

ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟ โดยผูท่ี้
มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี ข้ึนไป มีทศันคติการตดัสินใจซ้ือประตูเหลก็ทนไฟสูงท่ีสุดมากกว่า ผูท่ี้
มีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 1 ปี 1–5 ปี และ 6–10 ปี ทั้งน้ีเพราะ การควบคุมดูแลความปลอดภยัส่วน
ใหญ่จะต้องเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรงจากการท างาน (วิทยา อยู่สุข, 2542) เน่ืองจากการตดัสินใจในการ
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ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัจากผูท่ี้มีประสบการณ์น้อย หรือมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจจะท าให้การตดัสินใจนั้น
ผิดพลาดซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุได ้Firenze (1978 อา้งถึงใน เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 2533)  

วตัถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ส่วนประสมการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อ
ความปลอดภยั ท่ีมีผลต่อการซ้ือประตูเหลก็ทนไฟของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์(สมมุติฐานท่ี 5 -7)  พบว่า  

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี 
วงษ์มณฑา (2542) ท่ีไดใ้ห้ค านิยามไวว้่าตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของสินคา้ท่ีส่งผลต่อคุณค่าของตราสินคา้ 
และท าให้สินคา้ท่ีผลิตข้ึนเกิดความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน โดยท่ีตราสินคา้จะเป็นจุดเช่ือมโยงให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั (นมสัการ มรรคสุนทร, 2558) ท่ีพบว่าตราสินคา้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงคข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการผลการศึกษาส่วน
ประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟมีอิทธิพลสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือการท่ีธุรกิจมีสินคา้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2546) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดคือตวักระตุ้นทางการตลาดท่ีท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีน ามา
ผสมผสานเพ่ือน าเสนอต่อตลาดเป้าหมาย (Kotler & Armstrong, 2009 อา้งใน นนัทสารี สุขโต, 2555) นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบั ยุวดี จารุนุช (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูป้ระกอบการอู่
ซ่อมรถยนต์ในจังหวดัสมุทรสาคร พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนต์ของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ส าหรับประตูเหล็กทนไฟประโยชน์การใช้งานคือเพ่ือความปลอดภัย 
เพราะฉะนั้น ปัจจยัทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงเป็นอนัดับท่ี
สอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิทยา อยู่สุข (2542 อา้งถึงใน ปัทมา พุ่มมาพนัธ์ุ, 2542) ท่ีระบุว่าผูบ้ริหารจะตอ้ง
เป็นผูก้  าหนด นโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจนเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรจะต้องมีความรู้
ความสามารถ มีความตระหนกัถึงปัญหา และมีประสบการณ์โดยตรง ซ่ึงเม่ือบุคลากรมีการตระหนกัถึงความรุนแรง
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะส่งผลให้เกิดความตอ้งการท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น (สุวรรณ ภู่เตง็, 2563 )  
     

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับการน าผลไปใช ้ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ ส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประตูเหล็กทนไฟสูงท่ีสุด รองลงมาคือทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยั และคุณค่าตรา
สินคา้ ตามล าดบั ดงันั้นหากตอ้งการมุ่งเน้นพฒันาเพียงบางปัจจยั จึงควรเลือกพฒันาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
เป็นอย่างแรก แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทั้ง 3 มีค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัไม่มาก จึงควรพฒันาทุก
ปัจจัยร่วมกัน โดยเลือกพฒันาในหัวข้อท่ีพฒันาได้ง่าย และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการท่ีเป็นอยู่ของ
ผูป้ระกอบการ 

ส าหรับขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัคร้ังไป ควรท าการศึกษาภายในบริบทท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มประชากร/
กลุ่มตวัอยา่งอ่ืน พ้ืนท่ี/ภูมิภาคท่ีต่างกนั หรือธุรกิจประเภทอ่ืน และแนะน าให้ท าการศึกษาวิจยัแบบการสมัภาษณ์
เชิงลึกเพ่ิมเติม เพ่ือน าผลการศึกษามาตรวจสอบยืนยนัผลการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือให้งานวิจยัมีความชดัเจนและ
น่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึน 
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การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Miller-Orr ในการบริหารเงนิสดสาขาธนาคาร  
กรณศึีกษาสาขาธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

Application of the Miller-Orr model in bank branch cash management. 
A case study of a bank branch in Thailand 

 

สุกัญญา  คงวันดี1, อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์2 และ อริชัย รักธรรม3 
Sukanya Khongwandee, Apichat Pongsupatt and Arichai Ractham 

 

บทคดัย่อ 
เงินสดถือเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีส าคญัของกิจการ  และเป็นเคร่ืองช้ีวดัสภาพคล่องของกิจการ 
การถือเงินสดไวม้ากเกินไปจะท าให้เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส ในทางกลบักนัหากถือเงินสดไวน้อ้ยจนเกินไปกิจการ
อาจจะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได ้การทราบถึงรูปแบบกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
แบบจ าลอง Miller-Orr จากการศึกษาพบว่ากระแสเงินสดสุทธิต่อวนัมีความแปรปรวนสูงจึงสามารถใชแ้บบจ าลอง 
Miller-Orr ในการบริหารเงินสดได ้หากใชแ้บบจ าลองร่วมกบัการพิจารณาระดบัเงินสดขั้นต ่าท่ีเหมาะสมช่วยลด
ตน้ทุนการบริหารเงินสดไดถึ้งร้อยละ 15.66 การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าการใชแ้บบจ าลอง Miller-Orr บริหารเงินสด
ของสาขาช่วยท าให้การบริหารเงินสดของสาขากรณีศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: กำรบริหำรเงินสด, ระดับเงินสดท่ีเหมำะสม, กระแสเงินสดสุทธิ 
 

Abstract 
Cash is an integral part of an entity's current assets. And as an indicator of the liquidity of the business. Holding 
too much cash creates opportunity costs. On the other hand, if cash is held too little, the business may face a lack 
of liquidity. Knowing the net cash flow model per day improves the efficiency of using the Miller-Orr model. 
Studies have shown that the net cash flow per day is highly variable, so the Miller-Orr model can be used in cash 
management. The use of the model, together with determining the appropriate minimum cash level, reduces the 
cost of cash management by 15.66 percent. This study suggests that using the Miller-Or branch cash management 
model can make case study branch cash management more efficient. 
 
Keywords: cash management, appropriate cash level, net cash flow 
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบนั ถือว่าเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตของมนุษยท์ุกคนมากยิ่งข้ึน  เราสามารถ

ท าเร่ืองต่าง ๆ ผา่นทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแวดวงการเงิน ท่ีทุก
วนัน้ีใคร ๆ ก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ยการใช ้Smart Phone เพียงเคร่ืองเดียว ทั้งการโอนเงิน รับเงิน 
จ่ายเงินช าระค่าสินค้าบริการ  หรือการลงทุน ล้วนอยู่ในระบบ Internet Banking ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน่
ธนาคารต่าง ๆ จนท าให้มีการกล่าวถึง สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) มากข้ึน  กอปรกบัในปัจจุบนัมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกระจายไปทัว่โลก และองค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization: WHO) ไดอ้อกแถลงการณ์ ขอให้ประชาชนหลีกเล่ียงการหยิบจบัสัมผสัธนบตัรและเหรียญ
เพ่ือใชซ้ื้อสินคา้ ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด เน่ืองจากธนบตัรและเหรียญถูกเปล่ียนมือไปอยา่งรวดเร็ว และอาจมีเช้ือ
ไวรัสหรือแบคทีเรียติดอยูเ่ป็นเวลานานหลายวนั หากมีการเปล่ียนไปใชจ่้ายเงินออนไลน์แทน จะช่วยลดความเส่ียง
ในการหยิบจบัเงินสด ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวอาจจะส่งผลให้ปริมาณการใชเ้งินสดลดลงไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาขอ้มูลสถิติการถอนเงินสดผ่านบตัรเอทีเอ็มและบตัรเดบิต ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 ถึง เดือนธนัวา 2562 จะเห็นว่าก่อนการระบาดของ COVID-19 มูลค่าการใชเ้งินสดไม่ไดล้ดลงมาก
อยา่งมีนยัส าคญั เร่ิมมีการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงแรกของการระบาดเม่ือช่วงตน้ปี 2563 ตามรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1  มูลค่าการถอนเงินสดผา่นบตัรเอทีเอม็ และบตัรเดบิต ตั้งแต่ มกราคม 2560 – กุมภาพนัธ์ 2564   
(ขอ้มูลธนาคารพาณิชย ์ และนบัรวมสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ) 
ท่ีมา : ขอ้มูลสถิติ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

อีกทั้ง เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ดร.จารีย ์ ป่ินทอง จากสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจป๋วยอ๊ึงภากรณ์ และนางสาวอณิยา 
ฉิมน้อย  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไดน้ าเสนองานวิจยั “เส้นทางสู่สังคมไร้เงินสด” ในงานสัมมนาประจ าปี 
2561  กล่าวถึงเส้นทางเงินสดในประเทศไทยว่า ธนบตัรไทยถูกผลิตข้ึนท่ีโรงพิมพ์ธนบตัรของ ธปท. ก่อนจะ
กระจายไปยงัศูนยจ์ดัการธนบตัร 10 แห่งทัว่ประเทศ  หลงัจากนั้นธนาคารพาณิชยจ์ะเบิกเงินสดไปยงัศูนยเ์งินสด
กลางธนาคารพาณิชย ์100 แห่งทัว่ประเทศ และสุดทา้ยจะกระจายไปยงัตูเ้อทีเอม็หรือสาขาเพ่ือให้บริการประชาชน 
และในทางกลบักัน เม่ือประชาชนน าเงินสดกลบัไปฝาก ธนบตัรบางส่วนจะถูกส่งกลบัหากมายงัศูนย์จัดการ
ธนบตัร ผา่นศูนยเ์งินสดกลางธนาคารพาณิชย ์ตามรูปท่ี 2 
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รูปที่  2  วงจรการหมุนเวียนเงินสด 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย : BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบบัท่ี 2 เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 
 

จากกระบวนการทั้งหมดขา้งตน้ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการขนส่งเงินสดเกิดตน้ทุนทั้งกบั ธปท. และธนาคาร
พาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น ค่าผลิต ค่าคดันับ ค่าท าลาย ค่าขนส่งในการกระจายธนบตัร โดยในแต่ละปีมีต้นทุนทั้ง
กระบวนการมากถึง 50,000 ลา้นบาทต่อปี  โดยคิดเป็นตน้ทุนของ ธปท. 4,000 ลา้นบาท และท่ีเหลือเป็นตน้ทุน
ของธนาคารพาณิชย์4  รวมถึงธนาคารท่ีเป็นกรณีศึกษาในแต่และปีก็มีตน้ทุนในการบริหารเงินสดอยู่ในระดบัสูง
เช่นกนัซ่ึงเป็นตน้ทุนในการขนยา้ยเงินสดถึงร้อยละ 63 ของตน้ทุนทั้งหมด ตามรูปท่ี 3 
 

 
รูปที่ 3 สดัส่วนตน้ทุนในการบริหารจดัการธนบตัร 
ท่ีมา : ธนาคารกรณีศึกษา ขอ้มูลปี 2560 – 2563 

 
จะเห็นไดว้่าแมจ้ะมีกระแสการลดใชเ้งินสด แต่ผูศึ้กษาเห็นว่าในสงัคมไทยการใชเ้งินสดยงัมีความจ าเป็น และ

การบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพยงัเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร ดงันั้น 
ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบนัจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร หากสาขาธนาคารมีการบริหารจัด
                                                             
4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) งานสัมมนาประจ าปี 2561 ในหัวขอ้ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” หรือ “BOT 
Symposium 2018: The Future of Money, Finance, and Central Banking”   
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การเงินสด ท่ีดียืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีการก าหนดระดบัเงินสดส ารองท่ีเหมาะสม จะช่วยลดตน้ทุนในการ
บริหารจดัการเงินสดได ้ ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกใชแ้บบจ าลองของ Miller-Orr เป็นตน้แบบในการศึกษาแนวทางในการ
บริหารเงินสดสาขา ซ่ึงแบบจ าลองน้ีไดมี้การน าความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
และตน้ทุนในการขนยา้ยเงินสด เขา้มาเป็นปัจจยัในการค านวณระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารเงินสดสาขาธนาคาร โดยเร่ิมศึกษา
จากรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Miller-Orr ก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม 
ทดสอบแบบจ าลองท่ีค านวณได ้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลลพัธ์ดา้นตน้ทุนรวมในการบริหารเงินสด ซ่ึงผูศึ้กษาคาด
ว่าการประยุกต์ใชแ้บบจ าลองน้ีจะสามารถช่วยให้ธนาคารใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารเงินสดของ
สาขา เพ่ือลดตน้ทุนการบริหารเงินสด และไม่กระทบต่อระดบัการให้บริการลูกคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 
สุกล สุรมาศ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง การบริหารเงินสด (Cash Management) ว่าเป็นการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมเงินสด การจ่ายเงินสดและการลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราวของเงินสด ผูจ้ดัการ
ทางการเงิน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบระบบการบริหารเงินสดของกิจการ การจดัท างบประมาณเงินสดเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในการบริหารเงินสด และกล่าวถึงมูลเหตุจูงในการถือเงินสดของบุคคลหรือกิจการตามแนวคิดของ John Maynard 
Keynes นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ว่ามีดว้ยกนั 3 ประการคือ ประการแรกถือเงินสดไวเ้พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวนั ประการท่ีสองถือเงินสดไวเ้พ่ือรอจงัหวะการลงทุนในอนาคต  และประการสุดทา้ยถือเงินสดไวเ้พ่ือใช้
ในกรณีฉุกเฉิน  

อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์ (2553) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองในการก าหนดระดบัเงินสดคงเหลือตาม
เป้าหมายว่า มีจุดเร่ิมต้นมาจากแนวคิดของ William Baumol ซ่ึงมีแนวคิดว่าเงินสดคงเหลือเป็นสินค้าคงเหลือ
ประเภทหน่ึง โดยเร่ิมตน้จากกิจการมีเงินสดคงเหลือเท่ากบัศูนย ์กิจการจะไดรั้บเงินสดมาจ านวนหน่ึง เม่ือเวลาผา่น
ไปเงินสดจะถูกใชจ้นมียอดคงเหลือเขา้ใกลศู้นย ์ซ่ึงกิจการจะตอ้งเพ่ิมปริมาณเงินสดเขา้มาอีก แต่แบบจ าลองของ 
Baumol มีขอ้จ ากดัว่าความตอ้งการใชเ้งินสดถูกใชไ้ปในอตัราคงท่ี แต่ในความเป็นจริงแลว้กิจการส่วนใหญ่จะมี
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายไม่คงท่ีแปรผนัไปตามวงจรธุรกิจ  Merton Miller และ Daniel Orr  จึงได้
พฒันาแนวแนวคิดช่ือว่า Mill-Orr Model ท่ีท าให้ขอ้จ ากดัของกระแสเงินสดสุทธิลดลงคงท่ีมีความยืดหยุ่นมากข้ึน
โดยมีขอ้สมมุติว่ากระแสเงินสดสุทธิต่อวนัมีการกระจายแบบปกติ และการเปล่ียนแปลงของเงินสดคงเหลืออาจ
เป็นบวกหรือลบก็ได ้โดยแบบจ าลองน้ีไดก้ าหนดขอบเขตไว ้3 ระดบั คือ ระดบัเงินสดสูงสุด (U)  ระดบัเงินสดท่ี
เหมาะสม (T) และระดบัเงินสดต ่าสุด (L)  โดยเงินสดคงเหลือสามารถจะเคล่ือนท่ีข้ึนหรือลงภายในขอบเขตระดบั
เงินสดสูงสุดและระดบัเงินสดต ่าสุดท่ีก าหนดไวด้งัรูปท่ี 4  
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รูปที่ 4 การเปล่ียนแปลงของเงินสดคงเหลือตามแบบจ าลอง Miller-Orr 
 

จากรูปท่ี 4 เม่ือเงินสดคงเหลือข้ึนไปถึงระดบัสูงสุดท่ีจุด t1 ซ่ึงเป็นจุดก าหนดระดบัของการแปรสภาพเงินสดไป
ลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น การถือเงินสดไวม้ากกว่าระดบัน้ีจะท าให้กิจการเสียตน้ทุนค่าเสียโอกาส ดงันั้นกิจการจึง
ตอ้งปรับระดบัยอดดุลเงินสดไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นเท่ากบั U-T  ในทางกลบักนัเม่ือเงินสดเคล่ือนท่ีลงจนถึง
ระดบัต ่าสุดท่ีจุด t2 กิจการจะตอ้งจดัหาเงินสดให้เท่ากบั T-L  เพ่ือให้กิจการมีเงินสดเพียงพอในการด าเนินงาน ทั้ง
สองกรณีเงินสดคงเหลือจะกลบัเขา้สู่ระดบัท่ีเหมาะสม (T)  ตามแบบจ าลองน้ีกิจการจะตอ้งก าหนดระดบัเงินสดต ่า
สูด (L) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หากกิจการก าหนดระดบัเงินสดต ่าสุดให้มากข้ึนโอกาสของการขาด
แคลนเงินสดก็จะนอ้ยลง ซ่ึงหากกิจการไม่มีการก าหนดรับเงินสดต ่าสุดไว ้สามารถก าหนดเท่ากบัศูนยไ์ด ้

Smirnov (2018)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเงินสดตามแบบจ าลอง Mill-Orr  ว่าเหมาะส าหรับธุรกิจท่ีมีกระแสเงิน
สดไหลเขา้และไหลออกท่ีไม่แน่นอน แบบจ าลองน้ีจะช่วยก าหนดขีดจ ากดัล่าง ขีดจ ากดับนและระดบัเงินสดตาม
เป้าหมาย โดยมีสมมติฐานในการใชแ้บบจ าลองว่า กิจการมีกระแสเงินสดไหลเขา้และออกเป็นแบบสุ่ม กล่าวคือแต่
ละวนักิจการมีการจ่ายเงินสดและรับเงินสดท่ีแตกต่างกนั กิจการสามารถน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดหรือขายหลกัทรัพยไ์ดเ้ม่ือตอ้งการเงินสด และการท าธุรกรรมนั้นมีต้นทุนในการท า
รายการ ประการสุดทา้ยคือ กิจการมีการก าหนดเงินสดขั้นต ่าเพ่ือใชเ้ป็นขีดจ ากดัล่าง โดยขีดจ ากดัล่างจะถูกก าหนด
ข้ึนโดยฝ่ายบริหารซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเส่ียงท่ีกิจการยอมรับได ้อยา่งไรก็ตามขีดจ ากดัล่างสามารถก าหนดเป็นศูนยไ์ด้
หากกิจการมีเงินลงทุนเพียงพอในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด   

Collier and Evans (2018: 228-230) กล่าวว่ากิจการควรก าหนดสินค้าเผ่ือขาด (Safety Stock) ในกรณีท่ีความ
ตอ้งการสินคา้ไม่แน่นอนและมีระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ โดยระดบัสินคา้เผ่ือขาดจะข้ึนอยู่กบัส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ) ของความตอ้งการสินคา้ระหว่างเวลารอคอยสินคา้ (Lead Time) และระดบัการให้บริการ (Service 
level) ซ่ึงหมายถึงระดบัท่ีผูบ้ริหารกิจการไม่ยอมให้เกิดโอกาส (Probability) ในการขาดแคลนสินคา้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
Moraes และ Nagano (2013) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนานโยบายการจัดการเงินสดโดยการพัฒนา

แบบจ าลองตามวิวฒันาการ เพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัแบบจ าอง Miller-Orr แบบดั้งเดิมคือก าหนดขอบเขตล่าง
เท่ากบัศูนย ์ ซ่ึงแบบจ าลองดั้งเดิมไม่ไดมี้การก าหนดระดบัขอบเขตล่างไว ้ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ณ 
ปัญหาจุดน้ีผูวิ้จยัจ าแก้ไขขอ้บกพร่องโดยใช ้Genetic Algorithms (GA) และ Particle Swarm Optimization (PSO) 
เพ่ือก าหนดขอบเขตล่างท่ี (L*) เหมาะสมท่ีสุด และทดสอบขอบเขตล่างเพ่ือหาต าแหน่งท่ีลดตน้ทุนให้เหลือนอ้ย
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ท่ีสุด ผลลพัธ์ท่ีไดพ้บว่า การใชฟั้งก์ชัน่ GA ก าหนดขอบเขตล่างให้ผลลพัธ์ต้นทุนรวมเหมาะสมท่ีสุด ผูวิ้จยัได้
ช้ีให้เห็นว่าการใชอ้ลักอริทึมท่ีแตกต่างกนัให้ประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบายการจดัการเงินสดท่ีแตกต่างกนั  

Taylor and Yoder (n.d.) ได้ใช้การประมาณค่าความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวัน เพ่ือใช้ใน
แบบจ าลองการจดัการเงินสดของ Miller-Orr และก าหนดระดบัเงินสดขั้นต ่าในแบบจ าลองเท่ากบัศูนย ์พบว่าการ
ประมาณการค่าความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวันท าให้ยอดเงินสดคงเหลือตามเป้าหมายใน
แบบจ าลอง Miller-Orr ลดลง เน่ืองจากแบบจ าลองไม่เป็นเชิงเส้นตรง 

รัตนา เอ่ียมจ าเริญ (2539) ไดศึ้กษาการหมุนเวียนของกระแสเงินสดและระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมของสหกรณ์
ออมทรัพย ์5 ประเภท โดยใชข้อ้มูลดา้นเงินสดรับและเงินสดจ่ายทุกวนัท าการตั้งแต่ปี 2531-2535 ก าหนดระดบัเงิน
สดท่ีเหมาะสมโดยใช ้Miller Orr Model  พบว่าลกัษณะการไหลเวียนของเงินสดทั้ง 5 สหกรณ์มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัคือมีความแปรปรวนสูง แสดงถึงความตอ้งการใชเ้งินสดไม่คงท่ี จึงสามารถน าแบบจ าลองดงักล่าวใชก้ าหนด
ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมของสหกรณ์ได ้  

วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล และคณะ (ม.ป.ป) ศึกษาระดบัเงินคงคลงัท่ีเหมาะสมของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โดย
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองการบริหารเงินสดเพ่ือก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม ท่ีท าให้ตน้ทุนของการบริหารเงินสด
ต ่าสุด 3 แบบจ าลอง ไดแ้ก่ แบบจ าลอง Baumol แบบจ าลอง Miller-Orr และแบบจ าลอง Newsboy พบว่าสามารถ
ประยกุตใ์ช ้Miller-Orr ไดใ้นกรณีท่ีกระแสเงินรับจ่ายมีความไม่แน่นอนในแต่ละเดือน  
 
กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
การก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมในงานวิจยัน้ีประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง Miller Orr  เป็นตน้แบบในการศึกษา 

ภายใตส้มมุติฐานท่ีกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัมีความแปรปรวนสูงและไม่แน่นอน มีตน้ทุนการขนยา้ยเงินสดท่ี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Input 
- ความแปรปรวนกระแส
เงินสดสุทธิต่อวนั 
- ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
กระแสเงินสดสุทธิต่อวนั 
- ตน้ทุนในการขนยา้ยเงิน
สดต่อคร้ัง 
- ตน้ทุนค่าเสียโอกาสใน
การถือครองเงินสดต่อวนั 
 

 

Process 
1. ค านวณระดบัเงินสดขั้นต ่า 

Safety Stock = 𝑧ξ𝐿𝜎 
2. ค านวณระดบัเงินสดตาม
แบบจ าลอง Miller-Orr 
2.1 ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม 

𝑇 =  ට
3𝑆𝜎2

4𝑟

3
+ 𝐿       

2.2 ระดบัเงินสดสูงสุด 

𝑈 = 3 ×  ට
3𝑆𝜎2

4𝑟

3
+ 𝐿     

Output 
1. ระดบัเงินสดขั้นต ่า 
2. ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม 
3. ระดบัเงินสดสูงสุด 
4. เปรียบเทียบตน้ทุนการ
บริหารเงินสด 
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3. วธีิการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวมรวบขอ้มูลจากฐานขอ้มูลภายในหน่วยงานท่ีเป็น

กรณีศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบทดลองรายวนั หมวดบญัชีเงินสดทั้งเงินสดรับเขา้และเงินสดจ่ายออกรายวนั 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 ไม่รวมรายการท่ีเกิดจากการบริหารเงินสดของสาขา 

การเลือกสาขากรณีศึกษา  
จากการรวบรวมขอ้มูลสาขาพบว่า สาขากรณีศึกษาจดัอยู่ในสาขาขนาดกลางเม่ือเทียบกบัสาขาของธนาคาร

ทั้งหมด ซ่ึงสาขาน้ีมีตน้ทุนในการบริหารเงินสดอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบกบัสาขาขนาดใกลเ้คียงกนั กระแสเงินสด
สาขามีความผนัผวนค่อนข้างมาก มีปริมาณธุรกรรมการขนยา้ยเงินสดรอบปกติเฉล่ีย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ และยงั
พบว่าในระหว่างสัปดาห์สาขามีการขนยา้ยเงินสดฉุกเฉินกบัสาขาใกลเ้คียงเน่ืองจากปริมาณเงินสดไม่เพียงพอ       
ผูศึ้กษาจึงเลือกสาขาดงักล่าวเป็นกรณีศึกษา โดยมีขอ้มูลการบริหารเงินสดของสาขาปี 2563 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลการบริหารเงินสดของสาขาธนาคารปี 2563                                                              (หน่วย : บาท) 

List Amount 
ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมเฉล่ียต่อวนั 27,000,000 
ระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนั 23,312,740.69 
จ านวนการขนยา้ยเงินสด (คร้ัง) 113 
ตน้ทุนในการถือเงินสด (Holding Cost) 81,825.23 
ตน้ทุนในการจดัหาหรือส่งคืนเงินสด (Ordering Cost) 282,500.00 
ตน้ทุนการบริหารเงินสดรวม (Total Cost) 364,325.23 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
1. หากระแสเงินสดสุทธิต่อวนั ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัขอ้มูลตั้งแต่ปี 

2560 – 2562 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั  
2. ก าหนดจากระดบัสินเงินสดเผ่ือขาด (Safety Stock) ตามรูปแบบของ EOQ Model  เพ่ือใชก้ าหนดเป็นระดบั

เงินสดต ่าสุด (L) โดยก าหนดระดบัการให้บริการท่ี 99% นัน่หมายความว่ามีโอกาสเพียงแค่ 1%  ท่ีจะเกิดเงินสด
ขาดแคลน  และก าหนดระยะเวลาในการรอคอยสินคา้ เท่ากบั 1 วนั เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใชส้าขาของธนาคาร
เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงในการถือสภาพคล่องส่วนเกินของสาขานั้นจะถือไวใ้นบญัชีเดินสะพดัท่ีเปิดไวก้บั ธปท.  ดงันั้น
หากสาขาต้องการจัดหาเงินสดจะต้องท าการขนยา้ยเงินสดจากศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์ซ่ึงถอนจากบัญชี
เดินสะพดั  และหากต้องการน าเงินสดฝากเขา้บญัชีเดินสะพดัก็ต้องขนยา้ยเงินสดจากสาขาไปยงัศูนย์เงินสด
ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาขนยา้ย 1 วนัท าการ โดยการค านวณระดบัเงินสดเผ่ือขาด แบ่งก าหนดเป็น 2 ช่วง
ตามรูปแบบกระแสเงินสด คือ ช่วงท่ี 1 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม และเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี
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กระแสเงินสดจ่ายมากกว่ากระแสเงินสดรับ และช่วงท่ี 2 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน เป็นช่วงท่ีกระแสเงินสดรับ
มากกว่ากระแสเงินสดจ่าย การค านวณระดบัเงินสดเผ่ือขาดค านวณไดจ้ากสมการท่ี (1)  
 

Safety Stock = 𝑧ξ𝐿𝜎            (1) 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณระดบัเงินสดเผ่ือขาด (Safety Stock) 
ก าหนดให้ 
Z     = ระดบัการให้บริการท่ีร้อยละ 99 
σ    = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั 
L      = ระยะเวลารอคอยสินคา้ก าหนดเท่ากบั 1 วนั 
3. ใชแ้บบจ าลอง Miller-Orr ก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมและระดบัเงินสดสูงสุด โดย แบ่งเป็น 2 Model คือ 

Model 1 ก าหนดระดบัเงินสดขั้นต ่าจากระดบัเงินสดเผ่ือขาดเพียงอย่างเดียว และ Model 2 ก าหนดระดบัเงินสดขั้น
ต ่าจากระดบัเงินสดเผ่ือขาดร่วมกบัการพิจารณารูปแบบกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละเดือน ซ่ึงในเดือนเมษายน ถึง 
เดือนมิถุนายน เป็นช่วงท่ีสาขามีกระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายอยู่ในระดบัสูงอยา่งชดัเจน จึงก าหนด
ระดบัเงินสดขั้นต ่าเท่ากบัศูนยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว  โดยระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมและระดบัเงินสดสูงสุดค านวณได้
ดงัสมการท่ี (2) และสมการท่ี (3) 
 

𝑇 =  ට
3𝑆𝜎2

4𝑟

3
+ 𝐿                                (2) 

สมการท่ี (2) แสดงการค านวณระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม (T)  

𝑈 = 3 ×  ට
3𝑆𝜎2

4𝑟

3
+ 𝐿    (3) 

สมการท่ี (3) แสดงการค านวณระดบัเงินสดสูงสุด (U) 
ก าหนดให้ 
S     = ตน้ทุนในการขนยา้ยเงินสดต่อคร้ังก าหนดท่ี 2,500 บาทต่อคร้ัง 
𝜎2 = ความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั 
r      = ตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือเงินสดต่อวนัก าหนดเท่ากบั 0.005/365 
4. ทดสอบแบบจ าลองทั้ง 2 Model ตามแนวทางการบริหารเงินสดของแบบจ าลอง Miller-Orr กบัขอ้มูลกระแส

เงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายปี 2563 ส าหรับการทดสอบเร่ิมต้นวนัแรกของเดือนด้วยกระแสเงินสดยกมา   
บวกดว้ยกระแสเงินสดรับจากลูกคา้รวมกบัเงินสดรับจากการจดัหาเงินสด หกัดว้ยกระแสเงินสดจ่ายให้ลูกค้ารวม
กบัเงินสดท่ีส่งคืนเขา้บญัชีเดินสะพดัท่ี ธปท. โดยในการท ารายการจดัหาเงิน หรือส่งคืนเงินสด 1 คร้ัง คิดค่าใชจ่้าย
ในการขนยา้ยเท่ากบั 2,500 บาท  

5. เปรียบเทียบตน้ทุนรวมในการบริหารเงินสด และยอดดุลเงินสดเฉล่ียต่อวนัระหว่าง Model 1 และ Model 2 
กบัรูปแบบการบริหารเงินสดในปัจจุบนั  โดยตน้ทุนในการถือเงินสด (Holding Cost) ค านวณจากยอดเงินสดเฉล่ีย
ระหว่างค่าสูงสุดและต ่าสุด คูณดว้ยตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือเงินสดต่อวนั (Opportunity cost of holding cash) 
ก าหนดเท่ากบั 0.005/365 และตน้ทุนในการขนยา้ยเงินสด (Ordering Cost) ตน้ทุนในการจดัหาเงินสดค านวณได้
โดยคูณจ านวนคร้ังท่ีจดัหาเงินสดในงวดดว้ยต้นทุนคงท่ีของการจัดหาเงินสดโดยก าหนดต้นทุนในการจดัหา
เท่ากบั 2,500 บาทต่อคร้ัง 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2644 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4. ผลการศึกษา 

 
1. หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัเพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

กระแสเงินสดสุทธิต่อวนัไดผ้ลการศึกษาตามตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั (ปี 2560 – 2562)                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 

Month  Mean Standard Deviation Sample Variance 
January  -3,777,692.23  6,130,729.51  37,585,844,357,936.40  
February  -1,946,717.91  7,187,869.22  51,665,463,960,570.20  
March  330,528.95  10,234,604.40  104,747,127,283,643.00  
April  17,273,869.55  22,504,348.97  506,445,722,695,675.00  
May  31,387,520.62  20,743,975.78  430,312,531,241,820.00  
June  14,149,622.64  14,954,583.44  223,639,565,793,642.00  
July  277,687.28  6,620,778.36  43,834,706,068,321.00  
August  -5,444,657.07  5,312,548.63  28,223,172,938,212.70  
September  -6,896,452.44  4,003,745.98  16,029,981,859,097.00  
October  -7,844,834.82  3,930,966.96  15,452,501,272,134.70  
November  -6,402,262.99  3,573,787.80  12,771,959,205,208.10  
December  -7,707,813.76  3,437,355.73  11,815,414,419,657.30  

 
จากตารางท่ี 2  แสดงให้เห็นว่าในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ สาขามีค่าเฉล่ียของกระแสเงินสดติดลบ 

หมายถึงช่วงดงักล่าวสาขามีกระแสเงินสดจ่ายออกมากกว่ากระแสเงินสดรับเข้า  ในเดือนมีนาคมและเดือน
กรกฎาคม มีกระแสเงินสดรับเขา้และจ่ายออกใกลเ้คียงกนั และในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน มีกระแสเงินสด
รับเขา้มากกว่ากระแสเงินสดจ่ายออก  และในแต่ละเดือนมีกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ในระดบัสูง แสดงถึงความตอ้งการเงินสดในแต่ละไม่สม ่าเสมอ  

2. การค านวณระดบัสินเงินสดเผ่ือขาด(Safety Stock) เพ่ือใช้ก าหนดเป็นระดบัเงินสดต ่าสุด (L) ได้ผลการ
ค านวณตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การค านวณระดบัสินคา้เผ่ือขาด (Safety Stock) 

List Period 1 Period 2 

Average daily net cash flow - 4,359,275.34  21,123,265.36  

Service level  99% 99% 

Z  2.326  2.326  

Lead Time (Day) 1  1  

S.D. 6,707,436.68  20,856,486.41  

Safety Stock  16,000,000 49,000,000  
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จากตารางท่ี 3 การค านวณระดบัเงินสดเผ่ือขาด พบว่าช่วงท่ี 1 มีระดบัสินคา้เผ่ือขาดจ านวน 16 ลา้นบาท และ
ช่วงท่ี 2 มีระดบัสินคา้เผ่ือขาดจ านวน 49 ลา้นบาท เน่ืองจากการค านวณระดบัสินคา้เผ่ือขาดข้ึนอยูก่บัส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนั ซ่ึงในช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีกระแสเงินสดมีความแปรปรวนสูงมากจึงท าให้
ระดบัเงินสดเผ่ือขาดอยูใ่นระดบัสูงกว่าช่วงท่ี 1 

3. การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Miller-Orr ก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมและระดบัเงินสดสูงสุด ทั้ง 2 Model 
แสดงผลการค านวณดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมเฉล่ียต่อวนั และระดบัเงินสดสูงสุดเฉล่ียต่อวนั ของ Model 1 และ Model 2              
                                                                                                                                                      (หน่วย: ลา้นบาท) 

Month Model 1 Model 2 

 T U T U 

January 33 67 33 67 
February 35 73 35 73 
March 40 88 40 88 

April 90 172 41 123 
May 88 166 39 117 
June 80 142 31 93 
July 34 70 34 70 

August 32 64 32 64 

September 29 55 29 55 

October 29 55 29 55 
November 28 52 28 52 
December 28 52 28 52 

Average 45.50 88 33.25 75.75 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าการก าหนดระดบัเงินสดตาม Model 1 มีระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมต่อวนัเฉล่ีย 
45.50 ลา้นบาท มีระดบัเงินสดสูงสุดต่อวนัเฉล่ีย 88 ลา้นบาท Model  มีระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมต่อวนัเฉล่ีย 33.25 
ลา้นบาท มีระดบัเงินสดสูงสุดต่อวนัเฉล่ีย 75.75 ลา้นบาท 

5. การทดสอบแบบจ าลองและเปรียบเทียบตน้ทุนการบริหารเงินสดทั้ง 2 Model  ตามแนวทางการบริหารเงิน
สดของแบบจ าลอง Miller-Orr ไดผ้ลการค านวณตน้ทุนรวมในการบริหารเงินสดดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบตน้ทุนการบริหารเงินสดแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และตน้ทุนรวมตามวิธีในปัจจุบนั    
                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 
รายการ Current model Model 1 Model 2 
ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมต่อวนัเฉล่ีย   27,000,000.00    45,500,000.00    33,250,000.00  
ระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนั   23,312,740.69    46,549,440.67    33,373,186.19  
จ านวนการขนยา้ยเงินสด (คร้ัง) 113 58 54 
Holding Cost         81,825.23        241,090.29        172,270.15  
Ordering Cost       282,500.00        145,000.00        135,000.00  
Total Cost       364,325.23        386,090.29        307,270.15  
% การเปล่ียนแปลงจากเดิม  5.97% -15.66% 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าการบริหารเงินสดตาม Model 1 มีตน้ทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากแนวทางในปัจจุบนัร้อยละ 5.97 

เน่ืองจากตน้ทุนในการถือเงินสดในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวกระแส
เงินสดมีความผนัผวนสูง กอปรกบัก าหนดระดบัเงินสดต ่าสุดในระดบัสูง ส าหรับ Model 2 มีตน้ทุนรวมลดลงจาก
แนวทางปัจจุบนัร้อยละ 15.66  แสดงให้เห็นว่ากรณีใช้แบบจ าลอง Miller-Orr ในการบริหารเงินสดเม่ือมีการ
ก าหนดระดบัเงินสดขั้นต ่าท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อตน้ทุนรวมในการบริหารเงินสดท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
 

อภปิรายผล 
 
การศึกษารูปแบบกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2562 พบว่าในช่วงเวลาเดียวกนัของทั้ง 3 ปี มี

ลกัษณะของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัคลา้ยคลึงกนั คือ ช่วงท่ี 1 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ สาขามีกระแส
เงินสดจ่ายมากกว่ากระแสเงินสดรับ  เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม มีกระแสเงินสดรับเขา้และจ่ายออกใกลเ้คียง
กนั ช่วงท่ี 2 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเวลาท่ีสาขามีกระแสเงินสดรับเขา้มามากกว่ากระแสเงินสด
จ่ายเป็นจ านวนมาก ทั้งสองช่วงมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนของกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัอยู่
ในระดบัสูง และช่วงท่ี 2 สูงกว่าช่วงท่ี 1 แสดงถึงความตอ้งการใชเ้งินสดไม่คงท่ี จึงสามารถน าแบบจ าลองของ 
Miller-Orr มาประยกุตใ์ชใ้นการหาระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมของสาขาได ้ เป็นไปตามสมมติฐานของแบบจ าลองคือ
กระแสเงินสดตอ้งมีความแปรปรวนไม่แน่นอน และมีตน้ทุนในการจดัหารเงินสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รัตนา เอ่ียมจ าเริญ (2539) ศึกษาการหมุนเวียนของกระแสเงินสดและระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์5 ประเภท และก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมโดยใช ้Miller Orr Model  พบว่าลกัษณะการไหลเวียนของ
เงินสดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันคือมีความแปรปรวนสูง แสดงถึงความต้องการใช้เงินสดไม่คงท่ี จึงสามารถน า
แบบจ าลองดงักล่าวใชก้ าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมของสหกรณ์ได ้  

การก าหนดระดบัเงินสดเผ่ือขาด (Safety Stock) ใชเ้ป็นระดบัเงินสดขั้นต ่า (L) พบว่าช่วงท่ี 1 และ2 มีระดบั 
Safety Stock  จ านวน 16 และ 49 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นไปตาม  David A. Collier and James R. Evans (2018: 
228-230) ท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดของ William Baumol ว่าเงินสดคงเหลือเป็นสินค้าคงเหลือ หากมีความตอ้งการ
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สินค้าท่ีไม่แน่นอนต้องมีการก าหนดระดบั Safety Stock ซ่ึงข้ึนอยู่กับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความ
เช่ือมัน่ ซ่ึงช่วงท่ี 2 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าช่วงท่ี 1 จึงมีระดบั Safety Stock สูงกว่า 

การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Miller-Orr ในการก าหนดระดบัเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 Model คือ Model 1 ก าหนด 
L จากระดบั Safety Stock  และ Model 2 แบ่งเป็นช่วงท่ี 1 ก าหนด L จากระดบั Safety Stock  ช่วงท่ี 2 ก าหนดระดบั
L เท่ากบัศูนย ์ตามท่ี Smirnov (2018)  กล่าวถึงรูปแบบการเงินสดตามแบบจ าลอง Mill-Orr  ว่ากิจการควรมีการ
ก าหนดเงินสดขั้นต ่าเพ่ือใชเ้ป็นขีดจ ากดัล่าง โดยขีดจ ากดัล่างจะถูกก าหนดโดยฝ่ายบริหาร ข้ึนอยู่กบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้ L สามารถก าหนดเป็นศูนยไ์ดห้ากกิจการมีเงินลงทุนเพียงพอในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 
หรือกิจการมัน่ใจว่ามีเงินสดเพียงพอ  จากการค านวณพบว่า Model 1 และ 2 มีระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมต่อวนัเฉล่ีย 
45.55 และ 33.25 ล้านบาท  ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 2  Model มีระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมเฉล่ียสูงกว่าระดบัท่ีก าหนด
ปัจจุบนัซ่ึงเฉล่ียอยูท่ี่ 27 ลา้นบาทต่อวนั เน่ืองจากแบบจ าลองของ Mill-Orr  ไดน้ าความแปรปรวนของกระแสเงิน
สดสุทธิต่อวนั ตน้ทุนการขนยา้ยเงินสด และตน้ทุนค่าเสียโอกาส เขา้มาเป็นปัจจยัในการค านวณระดบัเงินสดท่ี
เหมาะ ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีก าหนดจากค่าเฉล่ียของกระแสเงินสดในอดีต และปัจจยัเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ตาม
นโยบายของผูบ้ริหาร 

การทดสอบแบบจ าลองทั้ง 2 Model  ตามท่ี อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์ (2553) ได้กล่าวถึงการบริหารเงินสดตาม
แนวคิดแบบจ าลอง  Mill-Orr ว่าเม่ือเงินสดคงเหลือเคล่ือนท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบั U  กิจการจึงตอ้งปรับระดบัยอดดุล
เงินสดไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นเท่ากบั U-T  ในทางกลบักนัเม่ือเงินสดเคล่ือนท่ีลงจนถึงระดบั L  กิจการจะตอ้ง
จดัหาเงินสดให้เท่ากบั T-L  เพ่ือให้กิจการมีเงินสดเพียงพอในการด าเนินงาน ทั้งสองกรณีเงินสดคงเหลือจะกลบั
เขา้สู่ระดบัท่ีเหมาะสม (T)  ซ่ึงพบว่าทั้ง 2 Model ท าให้สาขามีระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนั 46.55  และ 33.37 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงสูงกว่าระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนัในปัจจุบนัซ่ึงอยูท่ี่ 23.31 ลา้นบาท แต่เม่ือพิจารณาระดบัเงินสดเฉล่ีย
ต่อวนัเทียบกบัระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม จะเห็นไดว้่าระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนัท่ีทดสอบตามแบบจ าลองอยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบัระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม  ในขณะท่ีระดบัเงินสดเฉล่ียต่อวนัอยูใ่นระดบัต ่ากว่าระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม
ค่อนขา้งมาก ส่งผลให้จ านวนการขนยา้ยเงินสดลดลงจากเดิม 113 คร้ัง เป็น 58  และ 54 คร้ังตามล าดบั  

การเปรียบเทียบตน้ทุนการบริหารเงินสด พบว่าตน้ทุนการบริหารเงินสดตาม Model 1 เพ่ิมข้ึนจากการปัจจุบนั
ร้อยละ 5.97 และ Model 2 ลดลงจากปัจจุบนัร้อยละ 15.66 โดยทั้ง 2 Model มีตน้ทุนในการจดัหาหรือส่งคืนเงินสด
ลดลงและตน้ทุนในการถือเงินสดเพ่ิมข้ึน แต่ Model 2 มีตน้ทุนในการถือเงินสดเพ่ิมข้ึนในจ านวนท่ีนอ้ยกว่าจึงท า
ให้ต้นทุนรวมใน Model 2 ลดลงจากเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marcelo Botelho da Costa Moraes และ 
Marcelo Seido Nagano (2013) ศึกษานโยบายการจัดการเงินสดโดยการพฒันาแบบจ าลองตามวิวฒันาการ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลลพัธ์กบัแบบจ าอง Miller-Orr แบบดั้งเดิมคือก าหนดขอบเขตล่างเท่ากบัศูนย ์ กบัรูปแบบการพฒันา 
Genetic Algorithms (GA) และ Particle Swarm Optimization (PSO) เพ่ือก าหนดขอบเขตล่างท่ี (L*) และทดสอบ
ขอบเขตล่างเพ่ือหาต าแหน่งท่ีลดตน้ทุนให้เหลือน้อยท่ีสุด ผลลพัธ์ท่ีไดพ้บว่า การใชฟั้งก์ชัน่ GA ก าหนดขอบเขต
ล่างให้ผลลพัธ์ตน้ทุนรวมเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงผูวิ้จยัไดช้ี้ให้เห็นว่าการใชอ้ลักอริทึมในการก าหนดขอบเขตล่างท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบายการจดัการเงินสดท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษา การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Miller-Orr เพ่ือบริหารเงินสดสาขาธนาคาร กรณีศึกษา สาขาธนาคาร

แห่งหน่ึงในประเทศไทย พบว่ากระแสเงินสดสุทธิต่อวนัของสาขามีความแปรปรวนค่อนขา้งมาก แสดงถึงความ
ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในแต่ละวนั เป็นไปตามสมมติฐานของแบบจ าลอง จึงสามารถใชแ้บบจ าลองในการ
ก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมได ้ทั้งน้ีแบบจ าลองขา้งตน้ไม่ไดก้ าหนดวิธีการในการก าหนดระดบัเงินสดขั้นต ่า
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดระดบัเงินสดท่ีเหมาะสม ซ่ึงการก าหนดระดบัเงินสดขั้นต ่าข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารหรือระดบัความเส่ียงท่ีกิจการยอมรับได ้ หากไม่มีการก าหนดสามารถก าหนดเท่ากบัศูนยไ์ด ้ ซ่ึงผู ้
ศึกษาเล็งเห็นว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ตลอดเวลา จึงใชวิ้ธีการ
ก าหนด Safety Stock ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เป็นระดบัเงินสดขั้นต ่า โดยพบว่าเม่ือมีการก าหนดระดบัเงิน
สดขั้นต ่าจาก Safety Stock เพียงอยา่งเดียวท าให้สาขามีระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมสูงข้ึนมาก และไม่สามารถช่วยให้
ตน้ทุนการบริหารเงินสดของสาขาลดลงจากแนวทางปัจจุบนัได ้เน่ืองจากมีตน้ทุนการถือเงินสดท่ีสูงข้ึน แต่เม่ือมี
การพิจารณารูปแบบกระแสเงินสดสุทธิต่อวนัในแต่ละช่วงร่วมกบัการใชร้ะดบั Safety Stock พบว่าสามารถท าให้
ตน้ทุนการบริหารเงินสดลงได ้  

ขอ้เสนอแนะ การใชแ้บบจ าลอง Miller-Orr เหมาะกบัลกัษณะความตอ้งการใชเ้งินไม่คงท่ีมีความแปรปรวนสูง 
อีกทั้งระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมยงัข้ึนอยู่กบัระดบัเงินสดต ่าสุด ตามแบบจ าลองของ Miller-Orr การก าหนดระดบั
เงินสดข้ึนอยู่กบัการติดสินใจของผูบ้ริหาร หากกิจการก าหนดระดบัเงินสดต ่าสุดให้มากข้ึน โอกาสของการขาด
แคลนเงินสดก็จะนอ้ยลง  ดงันั้นในการน าแบบจ าลองไปใชค้วรค านึงนโยบายของกิจการในการก าหนดระดบัเงิน
สดขั้นต ่าสุดให้เหมาะ เพ่ือลดโอกาสในการขาดแคลนเงินสด เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมระดบัเงินสดและ
ตน้ทุนการบริหารเงินสด  การค านวณตามแบบจ าลองควรใชต้น้ทุนค่าเสียโอกาสและตน้ทุนในการเปล่ียนสภาพ
ของสินทรัพยต์ามความเป็นจริง ซ่ึงจะท าให้การค านวณถูกต้อง และการบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมการพยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายร่วมดว้ยเพ่ือจะได้
ระดบัเงินสดท่ีเหมาะสมในการควบคุมระดบัเงินสดในอนาคตไดแ้ม่นย  ามากข้ึน  

ขอ้จ ากดัของการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองตน้ทุนการขนยา้ยเงินสดบางรายการท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ผูศึ้กษา
ไดป้รับให้อยู่ในรูปแบบของตน้ทุนคงท่ี โดยใชข้อ้มูลค่าเฉล่ียตน้ทุนต่อรายการยอ้นหลงั อย่างไรก็ตามการปรับ
ดงักล่าวไม่ไดส่้งผลต่อการค านวณและผลลพัธ์ เน่ืองจากผูศึ้กษาไดป้รับการค านวณตน้ทุนทั้งรูปแบบปัจจุบนัและ
ตามแบบจ าลองให้อยูใ่นฐานเดียวกนั เพ่ือความถูกตอ้งในการเปรียบเทียบผลลพัธ์ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กใน
เมืองทองธานี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้กครองท่ีใชบ้ริการ
สถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีจ านวน 4 แห่ง และผูท่ี้มีบุตรท่ีอาศยัอยู่ในเมืองธานี จ านวน 385 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, 
ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานี ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูป้กครองมีความเห็นต่อปัจจยัด้านราคาในเร่ืองค่าบริการมีความเหมาะสมกบัการ
บริการ และมีส่วนลดพิเศษให้กบัผูป้กครองท่ีแนะน าผูป้กครองท่านอ่ืนมาใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรม, กำรตัดสินใจ, สถำนรับเลีย้งเดก็, เมืองทองธำนี 
 

Abstract 

The objective of this study was to study behavior and factors influencing the decision of choosing a nursery in 
Muang Thong Thani.  It is a quantitative research.  The questionnaire was used to collect data from four parents 
who used the nursing care service in Muang Thong Thani and 385 people with children living in Muang Thani. 
The data were analyzed by showing frequency, percentage, mean and Standard deviation  The hypothesis was 
tested by t-test, ANOVA, and multiple regression analysis. The results showed that parents of different ages and 
average monthly income had different choices of nurseries in Muang Thong Thani.  And marketing mix factors, 
price and marketing promotion aspects. Influencing the choice of a nursery in Muang Thong Thani  At the 
statistical significance level of 0.05, the parents had an opinion on the price factor in regard to the service fee that 
was suitable for the service.  And there is a special discount for parents who refer other parents to use the service 
the most  
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1. บทน า 
 
เดก็ปฐมวยั คือเดก็ช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวยัทารก อายแุรกเกิด – 

3 ปี และวยัเดก็ตอนตน้ อาย ุ3 – 6 ปี เป็นวยัเร่ิมตน้ของพฒันาการในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้น
อารมณ์ จิตใจ และดา้นสงัคม เป็นช่วงวยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการวางรากฐานชีวิตเพ่ือให้เดก็เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ (ทศันา แกว้พลอย 2544) แต่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนั ส่งผลให้
โครงสร้างครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยาย (Extended Family) กลายเป็นครอบครัวเด่ียว (Nuclear 
Family) มากข้ึน ส่งผลให้พ่อแม่ตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น ท าให้ไม่มีเวลาเล้ียงดูและเดก็ไดรั้บการดูแล
เอาใจใส่จากพ่อแม่น้อยลง และถูกส่งเขา้โรงเรียนหรือสถานรับเล้ียงเด็กเร็วข้ึนกว่าเดิม (สมศรี กิจชนะพานิชย์, 
2539) เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า สถานศึกษาปฐมวยัท่ีนิยมจัดกันในสากล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
รูปแบบ คือ ศูนย์เ ล้ียง เด็ก  (Child Care Center) โรงเ รียนเด็กเล็ก  (Nursery School)  และโรงเรียนอนุบาล 
(Kindergarten) แต่ละแห่งจะมีช่ือเรียกและมีความยืดหยุ่นในการรับเด็กอายุท่ีแตกต่างกนั เช่น สถานศึกษาของ
เอกชนบางแห่งอาจรับเดก็อายุตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป สถานศึกษาของรัฐบาลอาจรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป ข้ึนอยู่กบั
ความพร้อมของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ  

สถานรับเล้ียงเดก็จะช่วยดูแลแทนพ่อแม่เพ่ือให้เดก็มีร่างกายเจริญเติบโต แขง็แรง สามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเอง
ได้เหมาะสมตามวยั มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถปรับตวัอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ และส่งเสริมให้เด็กมีทกัษะ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากเดก็จะตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นสถานรับเล้ียงเดก็ประมาณ 6 – 8 ชัว่โมง ดงันั้นปัจจยัท่ีพ่อแม่ใช้
ในการเลือกสถานรับเล้ียงเด็กจึงเป็นส่ิงส าคญั ได้แก่ สถานท่ีตั้ง การดูแล ความสะอาด ความปลอดภยั การ
ให้บริการดา้นโภชนาการ การดูแลสุขภาพของเด็ก การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการ อตัราส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีต่อจ านวนเด็ก และการได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง เป็นต้น (Wong, 1995) ในแต่ละปีมีอตัราการเกิดของ
ประชากรเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่เน่ืองจากพ่อแม่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้นไม่มีเวลาเล้ียงดูลูก จึงจ าเป็นตอ้งหาผูดู้แล
แทนในช่วงกลางวนั  เนอสเซอร่ีหรือสถานรับเล้ียงเดก็จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีนิยม  

สถานรับเล้ียงเด็กภายในเมืองทองธานี เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัขนาดใหญ่และเป็นท่ีตั้งของส านกังาน
จ านวนมาก โดยในปี 2562 มีหมู่บา้นภายในเมืองทองธานี 34 หมู่บา้น มีผูอ้าศยัจ านวน 65,828 ครัวเรือน และมี
จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 1-6 ปี (ก่อนปฐมวัย) จ านวน 13,365 คน (เทศบาลนครปากเกร็ด, 2564) และด้วย
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัท่ีพ่อและแม่ตอ้งออกไปท างาน จึงท าให้ไม่มีคนดูแลบุตรหลาน
ดงันั้นผูป้กครองส่วนใหญ่จึงมีความตอ้งการใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็เพ่ือให้ดูแลบุตรหลานของตนเองในขณะท่ี
ออกไปท างาน ซ่ึงปัจจุบนัภายในเมืองทองธานีมีสถานรับเล้ียงเดก็จ านวน 4 แห่ง แต่ละแห่งมีรูปแบบการให้บริการ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป และดว้ยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้ธุรกิจสถานรับเล้ียงเดก็มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะศึกษาสถานรับเล้ียงเดก็ในจงัหวดันนทบุรีย่านเมืองทองธานี เน่ืองจากเมืองทองธานี
เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัขนาดใหญ่ ซ่ึงมีผูอ้าศยั ใชชี้วิต และท างานอยูภ่ายในเมืองทองเป็นจ านวนมาก และยงัเป็นท่ีตั้ง
ของสถานท่ีส าคญัของทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบนัภายในเมืองทองธานีมีสถานรับเล้ียงเด็ก จ านวน 4 แห่ง ดว้ย
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนัส่งผลให้สถานรับเล้ียงเด็กมีการแข่งขนักันอย่างต่อเน่ือง แต่ละท่ีจะมีรูปแบบการ
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ให้บริการท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การฝากเล้ียงแบบเต็มวนั ทดลองฝากเล้ียงเป็นรายวนัหรือสัปดาห์ ฝากเล้ียง
สอนการบา้นช่วงหลงัเลิกเรียน เป็นตน้ ท าให้ผูป้กครองมีตวัเลือกในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีรับเล้ียงเดก็มากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู ้ศึกษาต้องการท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทาง
กายภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ภายในเมืองทองธานี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานรับเล้ียงเด็ก 
สามารถน าเอาขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันา และปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับ
ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือประโยชน์ต่อผูป้กครองสามารถท่ีจะ
น าเอาขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองหรือสถานรับเล้ียงเดก็ท่ีอ่ืน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร ซ่ึงมีรากฐานของค าศพัทภ์าษากรีก 

มาจากค าว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลว่าประชากร หรือ ประชาชนและค าว่า “Graphy” ซ่ึงหมายถึง 
“Description” ซ่ึงจะมีความหมายว่า ลกัษณะ การน าค าศพัท์ทั้งสองมารวมกนัก็จะไดค้วามหมายว่าวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสงค,์ 2521) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพครอบครัว 
รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

อาย ุ(Age) หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั นกัการตลาด
จึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือส ารวจความตอ้งการของตลาดส่วน
เลก็ โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เพราะในปัจจุบนัตวัเป็นทางดา้นเพศนั้นมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั 

สถานภาพครอบครัว (Marital Status) องคก์ารสหประชาชาติแบ่งประเภทของสถานภาพสมรส ดงัน้ี 1) โสด 2) 
สมรส 3) หมา้ย 4) หยา่ร้าง 5) สมรสแต่แยกกนัอยู ่โดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ความแตกต่างในสถานภาพสมรสมี
ผลต่อการตดัสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระในการตดัสินใจเลือกในเร่ืองต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ี
แต่งงานแลว้เน่ืองจากไม่มีภาระผกูพนั หรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ 

รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วน
ของตลาด มีแนวโนม้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูง บุคคลท่ี
มีการศึกษาต ่าโอกาสในการหางานระดบัสูงยาก จึงท าให้มีรายไดต้ ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริง
แลว้อาจใชเ้กณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา นกัการตลาดจะโยงรายไดร้วมกบัตวัแปร
อ่ืนๆเพ่ือการก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนยิ่งข้ึน (สนัทดั เสริมศรี, 2541) 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ตามค าจ ากดัความของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา หมายถึง 

พฤติกรรมการแลกเปล่ียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงด าเนินไปภายใตผ้ลสะทอ้นท่ีเกิดจากภาวะแวดลอ้ม 
พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของมนุษย ์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปรอยูเ่สมอ (Peter and Olson 1999, 
อา้งถึงใน อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ, 2547) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคลแต่ละคน กลุ่มคนหรือองคก์ร และกระบวนการท่ีใช้
ในการเลือกเฟ้น การสร้างความมัน่ใจ การใช ้และการก าจดัผลิตภณัฑ ์บริการ และประสบการณ์หรือแนวความคิด 
เพ่ือสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน ตลอดจนผลกระทบของกระบวนการดงักล่าว ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค
และสงัคม (Hawkins, Best and Coney 2001, อา้งถึงใน อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ 2547) 

แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 
โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถคาดคะเนได้เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุ้นและเกิดความ
ตอ้งการแลว้จึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) เรียกแบบจ าลองพฤติกรรมน้ีว่า S-R Theory โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) คือส่ิงท่ีสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้ง
สนใจต่อส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี เน่ืองจากส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดการซ้ือ ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด (Marketing Stimulus) และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถทราบได ้จึงตอ้งศึกษาความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคดว้ย 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีการ
ตดัสินใจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 1) การเลือกผลิตภณัฑ ์2) การเลือกตราสินคา้ 3) การเลือกผูข้าย 4) การเลือกเวลาใน
การซ้ือ และ 5) การเลือกปริมาณในการซ้ือ 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s Decision Process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนกั

ถึงความตอ้งการ การเสาะหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Kotler อา้ง
ถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) 

1. การตระหนักถึงความต้องการ (need recognition) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเองในการใชสิ้นคา้หรือบริการ ความตอ้งการถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก จนท า
ให้เกิดความตอ้งการ  

2. การเสาะหาข้อมูล (information search) ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลได้จากหลายแหล่ง ทั้ งแหล่งบุคคล 
(personal sources) เช่น ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั แหล่งพานิชย ์(commercial sources) เช่น ส่ือโฆษณา พนกังาน
ขาย ผูจ้ดัจ าหน่าย เว็บไซต์ แหล่งสาธารณะ (public sources) เช่นส่ือมวลชน องค์การคุม้ครองผูบ้ริโภค และจาก
ประสบการณ์ (experiential sources) เช่น การควบคุม การตรวจสอบ การใชสิ้นคา้ 
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3. การประเมินทางเลือก (alternative evaluation) ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาพิจารณาทางเลือกท่ี
เหมาะสมเพ่ือตดัสินใจ 

4.การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ผูบ้ริโภคจะจดัล าดบัความชอบตราผลิตภณัฑห์รือต่างๆ โดยผูบ้ริโภคจะ
ท าการตดัสินใจซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาจถูกคัน่
ดว้ยทศันคติของผูอ่ื้นและปัจจยัทางสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง อาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (postpurchase behavior) จะเกิดข้ึนหลงัจากผูบ้ริโภคไดท้ าการใชห้รือบริโภคสินคา้ไป
แล้ว ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ จะเป็นทัศนคติหลงัการซ้ือการใช้ หากผู้บริโภคเกิดความพอใจ จะเป็น
แหล่งขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจในคร้ังต่อไป 

 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) เป็นหน่ึงในปัจจยัในการสร้างส่ิงจูงใจใน สินค้าและบริการ สร้าง

ความพึงพอใจ และส่ือสารเร่ืองราวของสินคา้และบริการสู่ผูบ้ริโภค เป็น เคร่ืองมือการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมใน
การใชม้ากท่ีสุด เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, และ ศุภร เสรี
รัตน์, 2548) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product/Service) สินคา้และบริการท าข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของ
ลูกค้า รวมไปถึงในด้านของตราสินค้า (Brand) คุณภาพ (Quality) รูปแบบ (Style) และการรับประกัน คุณภาพ 
(Guarantee) การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การท าให้สินค้าและบริการมีความ  แตกต่าง  (Product 
Differentiation) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้และการบริการ และการพฒันา ผลิตภณัฑสิ์นคา้ (Product Development) 
เพ่ือช่วยในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี มากข้ึน ผลิตภณัฑบ์ริการจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการ
บริการ คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้น ของการบริการ เพ่ือน ามาเสนอและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถึงสร้างคุณค่า โดย ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายให้กบัลูกคา้จะตอ้งมีคุณประโยชน์ (Core Benefit) เป็นผลิตภณัฑท่ี์
ลูกค้า คาดหวัง  (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) และน าเสนอ  ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ศกัยภาพ (Potential Product) เพ่ือให้บริการท่ีทรงคุณภาพ เช่น ช่ือเสียง ความ น่าเช่ือถือ คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ หลกัสูตรการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  กิจกรรมพฒันาทกัษะ และการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานต่าง  

2. ดา้นราคา (Price) คุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือการบริการในรูปแบบตวัเงิน ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงิน เพ่ือเป็นการ
ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ โดยผู้ซ้ือจะพิจารณาค านึงถึงเร่ืองความคุ้มค่าว่าสินค้านั้นมีคุณค่ามากพอ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียไป  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นช่องทางท่ีนาผลิตภณัฑ์หรือการบริการออกสู่ตลาดเป้าหมาย จากฝ่ัง 
ผูผ้ลิตไปสู่ฝ่ังของผูบ้ริโภค รวมไปถึงเป็นสถานท่ีท่ีอ  านวยความสะดวกให้กลุ่มลูกคา้ ซ่ึงก็จะเก่ียวขอ้ง กบัท าเลท่ีตั้ง 
ความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีจะท าให้สินคา้และบริการไปสู่ผูบ้ริโภคได ้ 

4. ดา้นการส่ือสารทางการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารระหว่างผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้เพ่ือสร้าง
การรับรู้ (Recognition) การตระหนกัรู้ (Awareness) รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือ โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเขา้มา ช่วย
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ในการส่งเสริมภาพลกัษณ์และการตลาด โดยมีการการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ ผสม (Integrated 
Marketing Communication; IMC) เขา้มาช่วยเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ด้านคนหรือบุคลากร (People) บุคลากรหรือพนักงานจะเป็นบุคคลแรกท่ีจะให้บริการและสร้างความพึง  
พอใจให้แก่ลูกคา้ โดยพนกังานท่ีดีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และท าให้การบริการมี ประสิทธิภาพและ
แตกต่างจากคู่แข่งได ้ซ่ึงพนกังานจะตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ ตอบสนองต่อลูกคา้ได ้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างค่านิยมท่ีดีได ้ดงันั้น
องค์กรจะตอ้งมีขั้นตอนการคดัสรร สรรหา พฒันาและฝึกอบรมแก่พนกังานให้ดีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
องคก์ร  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เป็นการวางระบบหรือกระบวนการในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ ผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัให้มีขั้นตอนการทางานท่ีสะดวกและรวดเร็วในทุกขั้นตอน การจดักระบวนการเช่นน้ีจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัในตลาดและการเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้  

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดีให้แก่ลูกคา้เพ่ือสร้าง คุณค่า 
ความประทบัใจ ความพึงพอใจท่ีลูกค้าจะมีต่อองค์กร โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถ สัมผสัได้จาก
ประสาทสัมผสัทั้ ง 5 เช่น การแต่งกายของพนักงาน การตกแต่งและบรรยากาศของสถานท่ี กล่ินรอบตัว 
อุณหภูมิห้อง หรือเสียงเพลง 

 
2.5 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
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3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้กครองท่ีมีบุตร
หลานใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองธานี จ านวน 385 คน ผูวิ้จยัเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงเก็บขอ้มูลเฉพาะผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองธานี จ านวน 4 แห่ง โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม – 15 มกราคม 2564 และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, ANOVA 
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.50  มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 67.30 มีสถานภาพแต่งงาน 

หรืออยู่ดว้ยกนั ร้อยละ 70.10 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 75.10 ซ่ึงประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 63.40 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.10 

ผูป้กครองส่วนใหญ่มีบุตรหลานใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็อาย ุ1 – 2 ขวบ ร้อยละ 62.60 โดยมีอตัราค่าบริการ
สถานรับเล้ียงเด็กท่ีจ่ายต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 53.50 มีเหตุผลท่ีน าบุตรหลานฝากสถานรับเล้ียงเดก็ 
ร้อยละ 49.90 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเด็กในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ร้อยละ 69.60 ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่
พิจารณาสถานรับเล้ียงเด็กจากหลาย ๆ  แห่งก่อนตดัสินใจ และมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียง
เดก็คือ ความสะดวก ร้อยละ 49.60 

ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานี ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ผลการทดสอบผูป้กครองท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กใน
เมืองทองธานีต่างกนั พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็
ในเมืองทองธานีต่างกนั โดยผูป้กครองท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็ในเมือง
ทองธานีแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี และผูป้กครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2548) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างยงัเป็นอีกน่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณ์วรีย ์จนัทร์ฉายรัศมี 
(2554) ศึกษาเก่ียวกบัการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัในเครือจิมโบรี เพลย ์แอนด ์มิวสิค พบว่า 
ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความตอ้งการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลแตกต่างกนั ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พี
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รพงษ ์ไตรงามวฒันา (2544) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลาน
เขา้สถานรับเล้ียงเดก็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาด โดย
เพศ อาย ุและรายไดเ้ปล่ียนไปความคิดเห็นต่อปัจจยัก็จะเปล่ียนตามไปดว้ย 

ผลการทดสอบผูป้กครองท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานี
ต่างกนั พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอตัราค่าบริการสถานรับเล้ียงเด็กต่อเดือน และผูป้กครองท่ีมีปัจจยัในการเลือกใช้
บริการสถานรับเล้ียงเด็กต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีต่างกนั โดยผูป้กครองท่ีมี
อตัราค่าบริการสถานรับเล้ียงเด็กต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเด็กใน
เมืองทองธานีแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอตัราค่าบริการสถานรับเล้ียงเดก็ต่อเดือน 2,001 – 3,000 บาท และ 4,001 – 
5,000 บาท และผูป้กครองท่ีมีปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็ราคาค่าบริการ มีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองธานีแตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็ 
ช่ือเสียง ความปลอดภยั และความสะดวก ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ใน
เมืองทองธานีมีปัจจยัท่ีผูป้กครองจะพิจารณาเป็นอนัดบัแรกคือ อตัราค่าบริการของสถานรับเล้ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกมลลกัษณ์ เฟ่ืองอารมณ์ (2559) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานรับเล้ียง คิโด ้เจริญ 
14 พบว่า ผูป้กครองท่ีมาใชบ้ริการ มีระดบัการตดัสินใจมาท่ีสุดในขอ้ ราคา ค่าสมาชิก มีความเหมาะสมกบัเงินท่ี
จ่าย 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ในเมือง
ทองธานี 

     
ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทอง

ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูป้กครองมีความเห็นต่อปัจจยัดา้น
ราคาในเร่ืองค่าบริการมีความเหมาะสมกบัการบริการมากท่ีสุด และมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
ในเร่ืองมีส่วนลดพิเศษให้กับผู ้ปกครองท่ีแนะน าผู ้ปกครองท่านอ่ืนมาใช้บริการมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปมะขามในตลาดไท 

b S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 2.290 .795 - 2.881 .004* 
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ .162 .177 .063 .917 .360 
ดา้นราคา .366 .133 .257 2.751 .006* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .030 .211 .010 .143 .886 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .350 .153 .258 2.297 .022* 
ดา้นบุคลากร .139 .179 .109 .778 .437 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ .046 .121 .037 .375 .708 
ดา้นกระบวนการ .257 .134 .119 1.922 .055 

R = .318,  R Square = .101,  Adjusted R Square = .084, * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพรรณ หมัน่เขตกิจ (2561) ศึกษาทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอยา่งนอ้ย 4 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยรวมของ
ผูป้กครองในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านราคา กระบวนการ
ให้บริการ ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสามารถในการการพยากรณ์การตดัสินใจ

เลือกสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองธานี ร้อยละ 10.10 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีท่ีผูวิ้จยัไม่ไดน้ ามาศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี เม่ือวิเคราะห์ร่วมกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีในการขายสินคา้ พบว่า ปัจจยัทางสังคม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครอง (อรพรรณ หมัน่เขตกิจ, 2561) และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัพฒันาเดก็เลก็ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติของผูป้กครอง ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ ผูป้กครอง และ
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของลูก (สุกญัญา กะแกว้, 2560) 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเดก็ในเมืองทองธานี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นด้านท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานีเป็น

อนัดบัแรก ดงันั้นผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเดก็ควรมีการการประชาสมัพนัธ์สถานรับเล้ียงเดก็ผา่นช่องทาง   ต่าง 
ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ทั้งน้ีผูป้กครองส่วนใหญ่จะพิจารณาจากหลาย ๆ แห่งก่อนตดัสินใจ ดงันั้น
การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายจะสามารถเข้าถึงผูป้กครองได้มากข้ึน นอกจากน้ีผูป้ระกอบการ
สถานรับเล้ียงเดก็ควรมีส่วนลดพิเศษให้กบัผูป้กครองท่ีแนะน าผูป้กครองท่านอ่ืนมาใชบ้ริการ และมีส่วนลดพิเศษ
ให้กบัครอบครัวท่ีฝากบุตรมากกว่าหน่ึงคน เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่มกัจะสอบถามขอ้มูลจากญาติหรือคน
รู้จกัท่ีมีบุตรหลานใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเดก็นั้น ๆ ก่อน 

2. ดา้นราคา เป็นดา้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานรับเล้ียงเด็กในเมืองทองธานี ดงันั้นผูป้ระกอบการ
สถานรับเล้ียงเดก็ควรมีการก าหนดราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัการบริการ ซ่ึงตอ้งมีการแจง้รายละเอียดค่าบริการใน
การฝากเล้ียง และราคาค่าล่วงเวลาอยา่งชดัเจน เน่ืองจากปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานรับเล้ียงเดก็ 

3. ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรมีการจดักิจกรรมกระตุน้พฒันาการของเดก็
ในแต่ละวยั เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เดก็ก่อนเขา้โรงเรียนอนุบาล เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ี
น าบุตรหลานฝากสถานรับเล้ียงเดก็คือ เพ่ือให้เดก็เตรียมความพร้อมก่อนเขา้โรงเรียน นอกจากน้ีสถานรับเล้ียงเด็ก
ควรให้ความส าคญัดา้นความสะอาดและความปลอดภยั โดยตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการ
ดา้นการศึกษา เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูป้กครอง 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรเลือกท าเลท่ีตั้งโดยพิจารณาถึงความ
สะดวกสบายในการเดินทางของผูป้กครอง รวมถึงบริเวณโดยรอบของสถานรับเล้ียงเด็กควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ปลอดภยั และอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
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5. ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรมีการคดัเลือกครูและพ่ีเล้ียงท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวยั รวมถึงมีความรักเดก็ ไม่อารมณ์ร้อน แต่งกายสะอาด สุภาพ และมี
บุคลิกท่ีดี 

6. ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรมีการจัดห้องเรียนและห้อง
กิจกรรมเป็นสดัส่วน มีท่ีโล่งกวา้งและมีพ้ืนนุ่ม ๆ บริเวณท่ีตั้งอุปกรณ์เคร่ืองเล่น เพ่ือความปลอดภยัของเดก็ รวมถึง
บรรยากาศโดยรอบของสถานรับเล้ียงเดก็ควรร่มร่ืน และสวยงาม 

7. ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรมีการบนัทึกและประเมินการเจริญเติบโต พฤติกรรม 
และพฒันาการของเดก็ เพ่ือน ามาจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการของเดก็ท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงควรมีการจดั
ตารางกิจกรรมแต่ละวัน ตารางแสดงรายการเมนูอาหารและของว่างในแต่ละวันอย่างชัดเจน นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการสถานรับเล้ียงเด็กควรมีกระบวนการตรวจสอบความปลอดภยัดว้ยกลอ้งวงจรปิดในทุกห้องเรียน
และบริเวณท ากิจกรรม เพ่ือเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของครูและพ่ีเล้ียงท่ีปฏิบติัต่อเดก็และเพ่ือความมัน่ใจของ
ผูป้กครอง 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้

 
จากการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัพบขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี เน่ืองจากช่วงเวลาของการศึกษาอยู่ในช่วงท่ีเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยปัจจุบนัไดมี้การระบาดไปทัว่โลก และส่งผล
กระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย โดยโรคโควิด 19 จะแพร่เช้ือจากคนสู่คนผ่านทางฝอย
ละอองจากจมูกหรือปากซ่ึงขบัออกมาเม่ือผูป่้วยไอหรือจาม เรารับเช้ือไดจ้ากการหายใจเอาฝอยละอองเขา้ไปจาก
ผูป่้วย หรือจากการเอามือไปจบัพ้ืนผิวท่ีมีฝอยละอองเหล่านั้นแลว้มาจบัตามใบหน้า ซ่ึงสามารถแพร่กระจายได้
อยา่งรวมเร็ว ดงันั้นรัฐบาลจึงไดอ้อกมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคดว้ยการสัง่ปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ และโรงเรียน รวมถึงสถานรับเล้ียงเดก็ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีการรวมตวักนัของบุคคลจ านวนมาก เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการสมัผสัเช้ือโรค (กรมควบคุมโรค, 2563) ท าให้การเก็บขอ้มูลใชร้ะยะเวลานานข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร  

Marketing Mix Factors Affecting Satisfaction of Hotel Customers in  
Bangkok Area 

 

สุนันทา ต้ังเตชะรุ่งเพชร 
Sunanta Tangtecharungphet 

  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ว่ามีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครในปัจจยัใดบา้ง อยา่งไร โดยผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ผา่นทั้งทาง
แบบสอบถามทางออนไลน์ และออฟไลน์ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาผลค่าทางสถิติตาม
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวิจัยน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 1. 
ปัจจยัดา้นบุคลากร และ 2. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ นั้นไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
This research has the objectives to study the factors of marketing mix affecting the satisfaction of hotel customers 
in Bangkok. In which the marketing mix factors consist of Product factor Price factor Distribution channel factors 
Marketing promotion factor Personnel factor Process factors and physical characteristics. What factors affect the 
satisfaction of hotel customers in Bangkok. The researcher collected data from a total of 400  people through 
questionnaires, both online and offline. After which the data were analyzed. Find the statistical results according 
to the research objectives with a package program. 
The results of this research were found that the marketing mix factors affecting the satisfaction of hotel customers 
in Bangkok with statistical significance at level 0.05 consisted of 2 factors, ranked from descending order which 
were 1. Personnel and 2. Distribution channels. And for other factors, Product factors, Price, Promotion, Process 
and Physical characteristics. That does not affect the satisfaction of hotel customers in Bangkok. 
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1. บทน า 

 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัหน่ึงท่ีสร้างรายไดม้หาศาลให้กบัประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทย

มีวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ มีลกัษณะภูมิประเทศท่ี หลากหลายและสวยงาม และเป็น
ศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีไดรั้บ ความนิยมสูงสุด เพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยผอ่นคลายความเครียดท่ีดี
ให้แก่มนุษย์ภายใต้ภาวะบีบคั้น ของสังคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวมิได้มีประโยชน์ด้าน
นนัทนาการเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ การจา้งงานและโอกาสในการจ้างงาน (ม่ิงสรรค์
ขาวสอาด, 2550) โดยในปี 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเข้าประเทศไทย จ านวน 39 ,797,406 คน ซ่ึงสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1 ,933,368.23 ล้านบาท (กลุ่มกอง
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562)  

ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-
19 เป็นโรคติดต่ออนัตราย (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นเวชภณัฑ ์กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งใช้
มาตรการท่ีเข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาด โดยได้เร่ิมใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวนัท่ี 26 มีนาคม ให้เศรษฐกิจ
หยดุชะงกั ซ่ึงมาตรการต่างๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเราแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกดว้ย  ผลกระทบท่ีเกิดจากโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 นั้น ส่งผลไป
ถึงทุกๆคนทั้งภาคเศรษฐกิจ ตวัธุรกิจ และตวับุคคลเองอีกดว้ย โดยโควิด-19 นั้นส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์
เปล่ียนแปลงไป จนเกิดเป็น New Normal ใหม่ๆท่ีทุกคนถูกหล่อหลอมและปรับเปล่ียนไปโดยไม่รู้ตวั ดงันั้นทุกๆ
ธุรกิจจึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เขา้กบัธุรกิจและผูบ้ริโภคมากข้ึน เพ่ือเอาตวัรอดกบัปัญหาทางเศรษฐกิจน้ี แต่
หากธุรกิจปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีหรือทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ก็อาจเปล่ียนวิกฤตให้เป็น
โอกาสไดอี้กดว้ย ดงันั้นการศึกษาและสงัเกตุพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค จึงเป็นส่ิงท่ีหลายๆธุรกิจตอ้ง
ท าอยา่งสม ่าเสมอ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษา
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัคาดหวงัว่าจะน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา หรือการปรับใชก้ลยทุธ์ใหม่ๆให้ตรงกบัความตอ้งการ หรือ
ให้ผูใ้ช้บริการโรงแรมนั้นเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การโรคระบาดน้ี รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

2.1.1. ทฤษฏีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
McCarthy (1990 อา้งใน อปัษรศรีม่วงคง, 2552) ส่วนผสมการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด นัน่คือ 4 P’s ไดแ้ก่

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับธุรกิจบริการ รูปแบบ
ใหม่น้ีพฒันาข้ึนจะประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ส่วนผสมการตลาดท่ีปรับปรุงใหม่เพ่ิมปัจจยัข้ึนอีก 3 ประการ 
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คือ ทรัพยากรบุคคล ลกัษณะ กายภาพ และกระบวนการ ปัจจยัทั้ง 7 ประการน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกั
ของธุรกิจบริการ ต่างๆ และหากธุรกิจดงักล่าวขาดปัจจยัหน่ึงใดไป ก็อาจส่งผลถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของ ธุรกิจได ้

 
2.1.2. แนวคดิ ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพงึพอใจของผู้บริโภค 
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั 

(drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา
(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทาง
จิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของ
ทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 

 
2.1.3 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2556) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาในการเขา้พกัของ

ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ขณะท่ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นความถ่ีในการเขา้พกัและวตัถุประสงค์ของ
การเขา้พกัของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรมระดบั
ห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวกัรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยท านายความพึง
พอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานครได้
ร้อยละ 43.7 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัดา้นคุณค่าของตรา
สินคา้ ปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรม
ระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พรกมล ล้ิมโรจน์นุกูล (2560) ผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และ
รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผา่นตวักลางออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอยา่งไรก็ตาม
ปัจจยัดา้นการเปรียบเทียบราคา โปรโมชัน่ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและการรักษาความลบัของขอ้มูล และ
ปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธ์และความตอ้งการเฉพาะบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านตวักลาง
ออนไลน์  

สุรางคนา แก้วตา (2557) จากการศึกษา พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีความส าคญัอยู่
ในระดบัมากต่อการจูงใจนกัท่องเท่ียวให้ใชบ้ริการท่ีพกัต่างๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในทุกๆดา้นมีความส าคญัต่อความพึงพอใจให้นกัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการโรงแรมอีกดว้ย 
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ธันยพร เลิศวรรณพงษ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า จากการศึกษาหาปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกั บา้นเพลินจิตร์อพาร์ทเมน้ต์ พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ ยงัไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจผูเ้ขา้พกั บา้นเพลินจิตร์อพาร์ทเมน้ต์ 

 
2.1.4 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผู ้วิจัยใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
บรการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัก าหนดเลือกให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประชากรท่ีใช้
ศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเขา้พกัโรงแรม ท่ีมีการใชบ้ริการห้องอาหาร และบริการต่างๆของโรงแรม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา  
ผูวิ้จัยก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยอ้างอิงสูตรของคอแครน (Cochran) โดยมีขนาดตวัอย่างของประชากร มีการ

ก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่ เท่ากบั 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96  P = 0.5 ค่าความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับไดคื้อ 5% ดงันั้น ค่า E = 0.05 จากผลการค านวณ จะไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง (n) = 384.16 คน 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P)  
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  
2. ปัจจยัดา้นราคา  
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ปัจจยัดา้นบุคลากร  
6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ  
7. ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการคดัเลือกแบบมีจุดประสงค์หรือเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เป็น

การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามท่ีก าหนดคุณลกัษณะไว ้ ซ่ึงไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคย
เขา้พกัโรงแรม ท่ีมีการใชบ้ริการห้องอาหาร และบริการต่างๆของโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผูวิ้จยัจะแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง และขอความร่วมมือจากตวัอย่างในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยการแจก
แบบสอบถาม ผูวิ้จยัจะแบ่งการแจกแบบสอบถามเป็น 

1. แจกแบบสอบถามจ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีทั้งหมด 6 โซนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ 
1.) กลุ่มกรุงเทพกลาง 2.) กลุ่มกรุงเทพใต ้3.) กลุ่มกรุงเทพเหนือ 4.) กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 5.) กลุ่มกรุงธนเหนือ 
และ 6.) กลุ่มกรุงธนใต ้โดยผูวิ้จยัจะสุ่มเลือกมา 1 เขตในแต่ละโซนพ้ืนท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. แจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับผูท่ี้ท าการเช็คเอ้าจากโรงแรมท่ีทางผูวิ้จัยได้ท าการขออนุญาติติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจะตอ้งมีคุณสมบติั คือ จะตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้
พกักบัโรงแรม มีการใชบ้ริการห้องอาหาร และบริการต่างๆของโรงแรม 

 
3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือศึกษาขอ้มูล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มาวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง โดยการเก็บขอ้มูลผ่านทาง
แบบสอบถามทางออนไลน์ และออฟไลน์ จากนั้นจึงน ามาทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิจยั ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) T-Test เพ่ือการจัดกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ หรือตัวแปรต่างๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัให้เป็นองคป์ระกอบเดียวกนั โดยความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก หรือทาง
ลบได ้ 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 ตวัข้ึน
ไป เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวว่าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) การทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยั หรือตวัแปรต่างๆ ท่ีไดท้  าการจดักลุ่มนั้น เพ่ือหาว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 
 
 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2666 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
61.3 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.8  อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8  ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ / ลูกจ้างของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 37.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 
ใชบ้ริการเขา้พกัในโรงแรม เป็นระยะเวลา 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 26 เขา้พกัเป็นคร้ังท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 30.5 เขา้พกัใน
ห้องห้องมาตรฐานพิเศษ (Deluxe Room) คิดเป็นร้อยละ 44.3 ในราคา 10,001 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 54.3 จองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 34.5 และเขา้
พกัเป็นระยะเวลา 6-10 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 

4.2. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น
กระบวนการ และ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นราคาไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี1 ท าให้ไดข้อ้สรุปว่ามีจ านวน 2 สมมติฐานยอ่ยท่ีมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ 
α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 5 และ 7 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษางานวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 2 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 1. 
ปัจจยัดา้นบุคลากร และ 2. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ นั้นไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้นผูป้ระกอบการ จึงควรมุ่งเน้นไปท่ี 2 ปัจจยัน้ีเพ่ือใชพ้ฒันาการให้บริการแก่ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด หัวขอ้วิจยัของผูวิ้จยัในคร้ังน้ี เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร น าเสนอขอ้เสนอแนะในเชิงทฤษฎี และเชิงบริหารจดัการให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร สามารถน าขอ้มูลไปประเมินตอ้งการของผูบ้ริโภค และประยกุต์ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภค สร้างรายไดแ้ละ
ความมัน่คงกับธุรกิจในระยะยาว ส าหรับปัจจัยด้านบุคลากร อาจจะมุ่นเน้นไปท่ีการคดับุคคลท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งนั้นๆ และมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกบัโรงแรม เช่น พนกังานตอ้นรับ ตอ้งมีลกัษณะท่ียิ้มแยม้แจ่มใส มีความเอา
ใจใส่ในตวัลูกคา้ มีความแม่นย  าในข้อมูลท่ีจะแจ้งให้กบัลูกคา้อย่างถูกตอ้ง และส าหรับด้านปัจจยัช่องทางจดั
จ าหน่าย ผูป้ระกอบการอาจควรมุ่งเน้นไปท่ีการจดัท าเวบ็ไซด์ให้มีลกัษณะท่ีดึงดูดและเขา้ใจง่าย เม่ือลูกคา้เขา้เว็บ
ไซดก์็จะมีขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการครบถว้นโดยไม่จ าเป็นตอ้งโทรสอบถาม มีรูปภาพท่ีชดัเจนในแต่ละขนาดห้อง มี
การอพัเดทบ่อยๆสม ่าเสมอ มีการอพัเดทโปรโมชัน่และบริการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายอีกดว้ย ผูวิ้จยัจึงขอ
สรุปข้อเสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ ตามปัจจัยท่ีส่งผลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นบุคลากร  และปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการกระจายแบบสอบถามให้ทัว่ถึง เน่ืองดว้ยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-

19 น้ี ท าให้การเก็บแบบสอบถามนั้นกระจายแบบสอบถามเป็นช่วงระหว่างเดือน 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 
2564 เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามในช่วงเวลาดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอ่ืนๆ 

และการแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีจ ากดัเน่ืองจากหลายๆโรงแรมท่ียงัไม่เปิดให้บริการ อาจท าให้ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น
มีกลุ่มตวัอย่างท่ียงัอยู่ในวงแคบ ไม่กระจายตวั ซ่ึงขอ้มูลบางอย่างอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ทศันะคติ หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จาก
ผูใ้ห้สมัภาษณ์  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application โดย
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 411 ราย ก าหนดระยะเวลา
ในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มดว้ย t-test การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มข้ึนไป ดว้ย 
One-Way ANOVA f-test และทดสอบรายคู่ด้วย LSD : Least Significant Difference ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  31 – 39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ
รายได ้60,001 บาท/เดือน ข้ึนไป    มีความคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่าน Social Banking Application โดยปัจจยัดา้นด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
ผลการทดสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Social Banking Application อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : กำรให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนแอปพลิเคช่ันส่ือสังคมออนไลน์, เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 

Abstract 
This research aims to study the factors affecting to customer’s using financial services through the Social Banking 
Application by identifying the groups of residents in Bangkok and Metropolitan areas. A survey was conducted 
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through a questionnaire from October 2020 to January 2021, with a sample of 411 people. Then, data were 
analyzed with statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test one-way ANOVA analysis, 
and LSD  : Least Significant Difference. The results revealed that the most sample groups were female, age 
between 31 - 39 years old while the level of education was mostly Bachelor’s degree. Besides, most of them were 
company employees with the monthly income 60,001 baht / month or more. The marketing mix of influencing to 
customer’s using financial services through the Social Banking Application, in terms of product factors have the 
highest level of opinion respectively and pricing factors, place factors, people factors, process factors, physical 
factors have the high level of opinion respectively and promotion factors have the medium level of opinion 
respectively. The hypothesis test results revealed that the difference of demographic such as sex, age, education 
level, occupation and income were influence decision to using financial services through the Social Banking 
Application significantly at the level of 0.05. 
 
Keywords : Social Banking Application, Bangkok and Metropolitan areas. 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง โดยผูป้ระกอบการธนาคารต่างพยายามรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมและเร่งขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือน าไปต่อยอดในธุรกิจให้ไดม้ากท่ีสุด ธนาคารจึงคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการ
เงินและการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ท่ีผ่าน
มาการให้บริการของธนาคารท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในยคุดิจิทลัก็คือ Mobile Banking โดยจะเห็นได้
จากการขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 ท่ีจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking เพ่ิมสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
   ประเภทธุรกรรม 2562 2561 2560 
1 ธุรกรรมการช าระเงินผา่น Mobile banking    

1.1    จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 60,084,145 46,004,931 32,143,467 
1.2    ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 4,925,109 2,839,368 1,308,465 
1.3    มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 24,408 17,501 9,539 
หากพิจารณาปี 2560 เป็นปีฐาน จะพบว่า ปี 2561 – 2562 จะมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนสูงถึง 44% และ 30%  

อย่างไรก็ตามในปี 2563 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย ไดเ้ร่ิมให้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย 5G 
อย่างเป็นทางการ จึงถือไดว้่าเขา้สู่ยุคดิจิทลั 5G (Generation 5) ท่ีการส่ือสารจะไม่ใช่แค่โทรศพัท์มือถือเพียงอยา่ง
เดียว แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเช่ือมอินเตอร์เน็ตได ้(Internet of thing หรือ IoT) โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5G มี
จุดท่ีเหนือกว่า 4G โดยผูใ้ชง้านจะสามารถใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไดเ้ร็วยิ่งข้ึนถึง 10,000 Mbps ทั้งยงัสามารถสัง่งาน
เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว โอนถ่ายขอ้มูลไดม้ากกว่า 4G รวมทั้งยงัท าให้
ผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการเขา้ถึงการใชง้านอินเตอร์เน็ตและส่ือดิจิทลัหรือส่ือโซเชียลมิเดียไดม้ากยิ่งข้ึน  
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ผูป้ระกอบการธนาคารจึงเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมส่ือโซเชียลมีเดียท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ชง้านเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งมีโอกาสท่ีจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านรายใหม่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ในปัจจุบนัผูใ้ชง้านส่ือ
โซเชียลมีเดียนอกจากจะเป็นการใชง้านเพ่ือสนทนาแลว้นั้น ยงัเป็นช่องทางในการซ้ือ-ขายสินคา้หรือสัง่ซ้ืออาหาร 
(Food Delivery) ไดอี้กดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารจึงไดร่้วมมือกบับริษทัแฟลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียใน
การให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดงักล่าว โดยเรียกว่าเป็นการให้บริการผ่าน Social Banking Application 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ท่ีไม่เคยใช้บริการกบัธนาคารและศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้งานเพ่ือออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ในการศึกษาคร้ังน้ี หากทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social 
Banking Application ผู้ประกอบการธนาคารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และใชใ้นการปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยี 
รูปแบบ หรือฟังชัน่การใชง้านให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ในการรักษาลูกคา้
รายเก่าให้ใชบ้ริการกบัธนาคารเพ่ิมข้ึนและเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้รายใหม่ท่ีไม่เคยใชบ้ริการกบั
ธนาคาร รวมทั้งยงัใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการใชบ้ริการทางการเงินของผูบ้ริโภคต่อไป
ในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องด้านประชากรศาสตร์ ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า ล ักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์นั้นจะประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน สถานภาพ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี จะมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย และยงัสามารถเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิด ของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยท่ีลกัษ
ระส่วนบุคคลนั้นแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความรู้สึกหรือความคิดท่ีต่างกนัดว้ย โดยสามารถวิเคราะห์แต่ละปัจจยัได ้
ดงัน้ี เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในด้านพฤติกรรมและการบริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากมี
อารมณ์ ความรู้สึกและการตดัสินใจการเลืออกใชธุ้รกิจการบริการต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ให้ไดสู้งสุด อายุ (Age) เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคแต่ละรายมีพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา (Education) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมีความคิด ค่านิยมชมชอบ
หรือพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส าหรับคนท่ีมีการศึกษาระดบัสูง ก็มีแนวโน้มท่ีจะใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาต ่า อาจเน่ืองดว้ยความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีต่าง ๆ  ท่ีผ่านการคิดและวิเคราะห์เป็นอย่างดี อาชีพ 
(Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลนั้น จะน าไปซ่ึงความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้น ๆ แตกต่างกนั รายได ้(Income) 
จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงคนท่ีมีรายไดต้ ่าจะมีความไวต่อราคาเสมอ 
และคนท่ีมีรายได้สูงจะเน้นเ ร่ืองการบริการหรือความสะดวกสบายเป็นหลัก สรุปได้ว่า ล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในแต่ละดา้นจะส่งผลถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีความจ าเป็นต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมายและยงัท าให้เห็นว่าพฤติกรรมหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลนั้น แตกต่างออกไป ท าให้แต่ละบุคคลมี
ความต้องการท่ีจะได้รับการบริการหรือการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกันออกไป ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้
ก าหนดให้ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เป็นตวัแปรตน้ และจ าแนกปัจจยัดงักล่าวออกเป็นกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ว่าแต่
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ละกลุ่ม ให้คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social 
Banking Application แตกต่างกนัหรือไม่  

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสม

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
ให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

- ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

- ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดย
มีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม 

- ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  

- ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการ                    
ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

- ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรตาม โดยให้กลุ่มตวัอยา่ง
ท าแบบสอบถามแบบให้คะแนนความคิดเห็นของปัจจยัแต่ละดา้น (Likert scale) เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความส าคญั
ของปัจจยัแต่ละดา้น ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Social Banking Application 

 
ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model: TAM) Davis, 

F.D. (1989) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและมีการยอมรับว่าสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีได ้ทฤษฎีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติมตวัทฤษฎีมาจาก TRA (The theory of 
reasoned action) ของ Icek Ajzen and Morris Fishbein, (1975) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิด
แรงจูงใจและความสนใจส่วนบุคคลในการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีตวัแปรส าคญั คือ 

1. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use: PEoU) หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชง้านคาดหวงัต่อระบบ
ว่า จะมีความง่ายในการใชงา้นระบบนั้น ๆ 
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2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) หมายถึง  เ ม่ือมีการใช้งานระบบแล้ว เ ป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับตวัผูใ้ช้งาน นอกจากนั้น ทฤษฎีการยอมรับนวตกัรรมและเทคโนโลยียงัได้คน้พบว่า เม่ือ
ผูใ้ชง้านเกิดความเช่ือเก่ียวกบั ความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะน ามาซ่ึงการเกิด
พฤติกรรมความสนใจและให้การยอมรับ และใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี
การยอมรับนวตักรรม และเทคโนโลยีขา้งตน้ สามารถแสดงไดใ้นรูปของแบบจ าลอง (อา้งใน Annie Ng Chen San 
and Choy Johnn Yee, 2013) ดงัน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
รูปที ่ 1    แสดงแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
ท่ีมา: Davis, F.D (1989)  
  

External หมายถึง อิทธิพลของตวัแปรภายนอกซ่ึงแต่ละบุคคลมีตวัแปรน้ีท่ีแตกต่างกนัออกไป 
Perceived Usefulness หมายถึง ความมีประโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในระดบั บุคคลซ่ึงสามารถอธิบาย

ไดว้่าแต่ละบุคคลมีความรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถช่วยพฒันาการท างานไดอ้ยา่งไรบา้ง 
Perceived Ease of Use หมายถึง ความง่ายในการใชง้านจะเป็นตวัแปรในแง่ของความส าเร็จท่ีจะไดรั้บว่าตรง

กบัท่ีตอ้งการหรือไม่ 
Attitude Toward Behavior หมายถึง ทศันคติและความสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีโดยพฤติกรรม 
Behavior Intention หมายถึง พฤติกรรมในการสนใจท่ีตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
Actual Behavior หมายถึง มีการน ามาใชง้านและเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี  
ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นทฤษฎีตน้ต าหรับท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางใน

การน ามาใชใ้นงานวิจยัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ และใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั โดย
ให้ความส าคญัไปท่ีการให้ความสนใจต่อปัจจัยท่ีแสดงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ อนัจะส่งผลต่อ
ทศันคติการใชง้าน รวมทั้งของพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการยอมรับใชง้านจริง 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

(External) 

การรับรู้ประโยชน์ 

(Perceived Usefulness) 

การรับรู้ความง่ายในการ

ใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 

ทศันคติต่อ

พฤติกรรม 

(Attitude Toward) 

พฤติกรรมความตั้งใจ 

(Behavior Intention) 

 

การใชง้านจริง 

(Actual Behavior) 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      
     จุฑามาศ กุลฉิม (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ต่อเดือน 
มากกว่า 10 คร้ัง ประเภทธุรกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์คือโอนเงิน 
ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มากท่ีสุดคือ ดา้นราคา ดา้นผูใ้ห้บริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสภาพแวดลอ้มการให้บริการ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดข้อ้สรุปว่า เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ 0.05  
     ณวฏัภูมิ ล้ีเจริญกวีคุณ (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ กรณีศึกษาจงัหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001-30,000 บาท โดยเหตุผล
ในการเลือกใชมี้หลายประเภทคือ ช่องทางรับรู้การให้บริการ, ความถ่ีในการใชบ้ริการ, ประเภทธุรกรรมท่ีเลือกท่ี
ใช,้ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ และจะใชบ้ริการต่อไป ซ่ึงเหตุผลในการตดัสินใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking 
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่เป็นเพราะ พนกังานสาขาแนะน า มีจ านวนคร้ังความถ่ีท่ีใช ้1-3 คร้ัง และส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการเพ่ือเป็นการโอนเงิน ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ Mobile Banking 
ธนาคารกรุงเทพ มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นประสิทธิภาพ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 
     Gianni Fenua and Pier Luigi Paua (2015) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ก าลงัถูกใชง้านควบคู่ไปกบัคอมพิวเตอร์ ส่วนพนกังานถูกแทนท่ีดว้ยแอปพลิเคชัน่บางอยา่ง ธนาคารมีการลงทุน
ดา้นเทคโนโลยีมากข้ึน โดยเปิดให้ใชง้านเว็บบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและ Application บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับ
การท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์และจัดหาบริการช าระเงินผ่านมือถือใหม่ ๆ ได้มีการวิเคราะห์การให้บริการ
ส าหรับธนาคารสาขาของธนาคารหลายแห่งในอิตาลี แสดงให้เห็นว่าแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือมีช่องทาง
เวบ็บนโทรศพัทมื์อถือท่ีสมบูรณ์กว่าเดิม เน่ืองจากความสามารถเพ่ิมเติม ท าให้สามารถใชง้านคุณลกัษณะขั้นสูงได ้
และการใชง้านมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมากในอนาคตอนัใกลน้ี้ ระบบการตลาดบนมือถือและระบบแนะน ามือถือ
สามารถใชป้ระโยชน์จากการท างานบนอุปกรณ์ดงักล่าวไดอ้ย่างมาก จึงเป็นท่ีพึงปรารถนาส าหรับธุรกิจในการ
ลงทุนออกแบบ Application บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  
      
2.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Social Banking 

Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Social Banking 
Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 
2.4 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 
 ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม 

   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค านวณ
ตวัอยา่งกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนใชสู้ตรของ Taro Yamane ยอมรับความคลาดเคล่ือนในขอบเขต
ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และงานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลจ านวน 411 คน 
ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามผา่นทาง Google form และไดมี้การทดสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาโดยการวิพากษแ์ละปรับแกค้ าถามตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แลว้จึงน าไปให้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถามและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์หาค่าครอนบาร์ค อลัฟ่า ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
เท่ากบั 0.879 ซ่ึงถือว่ามีความน่าเช่ือถือสูงอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีก าหนด และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ดงัน้ี 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ใช้
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยการเป็นการ
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของระดบัคะแนนความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Likert Scale 5 Scale) โดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตาม
เกณฑใ์นการวิเคราะห์ 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ใชวิ้เคราะห์หาความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งและทดสอบ
สมมติฐานท่ีก าหนดไวด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ แบ่งเป็น การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการให้บริการ 

- การส่งเสริมการตลาด 

- บุคลากร / พนกังาน 

- กระบวนการให้บริการ 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 
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กลุ่ม t-test และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป One-way ANOVA f-test ทั้งน้ี
หากมีความแตกต่างของตวัแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD : Least Significant 
Difference 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์โดยจ าแนกเป็นกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
ให้ความสนใจต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 – 39 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายได ้60,001 บาท/เดือน ข้ึนไป  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  
ในหวัขอ้ Application ท างานไดถู้กตอ้งแม่นย  า รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากร/พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั (ตามตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

    (n = 411) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด x̄ S.D. แปลค่า 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.22 0.46 มากท่ีสุด 
2. ดา้นช่องทางการให้บริการ 4.14 0.52 มาก 
3. ดา้นราคา 4.13 0.63 มาก 
4. ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.08 0.63 มาก 
5. ดา้นบุคลากร / พนกังาน 4.02 0.67 มาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.76 0.73 มาก 
7. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.34 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.96 0.50 มาก 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) มีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking 
Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มาก และปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น
บุคลากร / พนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 2 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

       (n = 411) 
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ P P - - - 
ดา้นราคา - P P P P 
ดา้นช่องทางการให้บริการ P P - P P 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด P - P - P 
ดา้นบุคลากร / พนกังาน P P - P P 
ดา้นกระบวนการให้บริการ P - P P P 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ P P - - P 
ภาพรวม P P - P P 
หมายเหตุ :  ( P) หมายถึง แตกต่าง 
  ( - ) หมายถึง ไม่แตกต่าง 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีผลต่อการใช้
บริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มาก และปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาเป็นด้านช่องทางการให้บริการ ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ตามล าดบั โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณวฏัภูมิ ล้ี
เจริญกวีคุณ (2561) เร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพกรณีศึกษาจงัหวดั
นครปฐม พบว่าโดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านการส่งเสริม
การตลาด นอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีอา้งอิงน้ีก็มีความขดัแยง้ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นราคามากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บขอ้มูลใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแตกต่างกนั จึงมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่าง
จะให้ความส าคญักบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารควรพฒันารูปแบบ
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การให้บริการให้ครอบคลุมถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีงานวิจยัท่ีอา้งอิงกลุ่ม
ตวัอยา่งต่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีนอ้ยท่ีสุด แต่ในปัจจุบนั
การให้บริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application นั้นยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั ผูป้ระกอบการธนาคารจึง
ควรตอ้งท าการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรับรู้ถึงบริการ 

2. ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใช้
บริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จุฑามาศ กุลฉิม (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีจะใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ 
กรุงไทยเน็กซ์ เช่นเดียวกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารจึงควรออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application แตกต่างกนัจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาศ กุลฉิม (2563) โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใชบ้ริการ Mobile Banking อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่าน Social Banking 
Application ในภาพรวม โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.96) และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาเป็นด้านช่อง
ทางการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14, 4.13, 4.08, 4.02, 3.76 และ 3.34 ตามล าดบั  

2. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 

- เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง
การให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการให้บริการ ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการให้บริการ ดา้นบุคลากร / พนกังาน และดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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- รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในด้านราคา ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร / พนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

1. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ทางการเงินผ่าน Social Banking Application ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้ Application ท างานไดถู้กตอ้งแม่นย  า รองลงมา
เป็นระบบความปลอดภยัขยองขอ้มูล ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารจึงตอ้งพฒันา Application และระบบท่ีมีความ
ปลอดภยัสูง เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ รวมทั้งตอ้งส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
พฒันาระบบหรือรูปแบบการใชง้านให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารควรออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านและตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจและรับฟังขอ้เสนอแนะของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการต่อไป อีกทั้งยงัสามารถใชข้อ้มูลเพ่ือวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งในอุตสาหกรรม 

3. ผลการส ารวจผูท่ี้สนใจใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application จ านวน 411 ราย พบว่า ร้อยละ 
84 สนใจใชบ้ริการ โดยให้เหตุผลท่ีมากท่ีสุดคือ สะดวกสบายในการใชง้าน ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารจึงมีโอกาส
ในการให้บริการทางการเงินผ่าน Social Banking Application เพ่ือวตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชยไ์ด ้และในส่วนของผูท่ี้
ไม่สนใจใชบ้ริการ ร้อยละ 16 ให้เหตุผลมากท่ีสุดคือ ไม่ทราบถึงขอ้มูลในการใชบ้ริการ ผูป้ระกอบการจึงควรมีการ
ท าการตลาดผา่นช่องทางต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับทราบถึงขอ้มูลการให้บริการ 
 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ือให้การศึกษาวิจยั มีความครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากอาจจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการ
สามารถก าหนดกลยทุธ์ในการท าการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนทีได ้

2. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูล
ท่ีหลากหลายและเจาะจงมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  เช่น การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความ
เส่ียง และทศันคติของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรียข์องผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่าง
กนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นเหตุผลใน
การซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ยกเวน้ปัจจยัดา้นราคา
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซือ้, เกษตรอินทรีย์ 
 

ABSTRACT 
The Study of Consumer Behavior and Marketing Mix Factors on the Decision to Buy Organic Agricultural Product 
at Nonthaburi Province.  The purposes of this study were: 1) To examine demographic factors differences affect 
the decision of purchasing organic produce.  2) To investigate consumer behavior differences affect decision to 
buy organic agricultural products. 3) To explore the marketing mix factors affecting consumers' decision to buy 
organic produce. It was found that different demographic factors had no different levels of purchasing decision -
making. Different behavioral science factors have no different levels of purchasing decisions., except for the 
reason for the purchase. And marketing mix factors affect purchasing decisions, was statistically . except for Price 
factor significant at 0.05 level. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix Factors, Purchasing Decisions, Organic Agriculture 
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1. บทน า 
 

จากสถานการณ์การแพร่รระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปัจจุบนัส่งผลให้การส่งออกและการคา้ระหว่าง
ประเทศมีการชะลอตวัเป็นอย่างมาก แต่สินคา้ท่ีเป็นเกษตรอินทรียย์งัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลก และมีอตัราการ
เติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ สืบเน่ืองมากจากผูบ้ริโภคทัว่โลกหันมาให้ความส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมี
ประโยชน์และมีความปลอดภยัมากข้ึน จึงส่งผลให้เกษตรกรทัว่โลกหันมาท าการเกษตรอินทรียก์นัมากข้ึน ดงันั้น
มูลค่าตลาดสินคา้เกษตรอินทรียท์ ัว่โลกจึงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยายตวัประมาณ 20% ต่อปี 
ซ่ึงตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด คือประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือประเทศเยอรมนี ในส่วนของตลาดอาเซียนมีการเติบโต 
10% ต่อปี ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และไทย (กระทรวงพาณิชย,์ 2563) 

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตร โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Production) ดว้ยการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐาน (Good Agricultural Practice :GAP) การท าเกษตรอินทรียท่ี์เน้น ลด ละ เลิก 
ใชส้ารเคมีแบบเกษตรวิถีเก่าแต่มาส่งเสริมให้ใชส้ารชีวภาพแทน ทั้งน้ีจงัหวดันนทบุรีไดส่้งเสริมและผลกัดนัให้
เกษตรกรในจงัหวดันนทบุรีหันมาให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลดีกบัตวั
เกษตรกรเองท่ีจะช่วยในการประหยดัตน้ทุนการผลิตไดแ้ลว้ ยงัส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคผลผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์ซ่ึง
ปัจจุบนัหนัมาให้ความสนใจเร่ืองอาหารปลอดภยั  และอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน โดยการจดัโครงการพฒันาการ
ผลิตและการตลาดพืชผกัปลอดภยัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเน้นการถ่ายทอดความรู้ น าผูเ้ช่ียวชาญสร้าง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า ซ่ึงจากภาพท่ี 17 จะเห็นว่าภายในปี 2564 รัฐบาลมีเป้าหมายเพ่ิม
พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียใ์นประเทศให้เป็น 600,000 ไร่ ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ศูนย์
ปฏิบติัการขอ้มูลการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย,์ 2563) 

จากท่ีมาและความส าคญัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้
เล็งเห็นความส าคญัของเกษตรอินทรีย ์และร่วมมือกนัพฒันาให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี สามารถสร้างรายได ้และเพ่ิม
มูลค่าให้กบัสินคา้และผลผลิตดา้นการเกษตรต่างๆอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท าแนวทางหรือนโนบายสนบัสนุน
เกษตรกรหรือผูป้ระกอบการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา และ
รวดเร็วมากข้ึนได ้ทางผูศึ้กษาจึงขอยกตวัอย่างกรณีศึกษาเกษตรอินทรียใ์นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีสินค้า
เกษตรอินทรียแ์ละผกัปลอดสารพิษเป็น OTOP ส าคญัของจงัหวดั (กระทรวงพาณิชย์,2563) มาศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
ซ่ึงเกษตรกรและผูป้ระกอบการ สามารถน าผลการวิจยั สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้และเป็นแนวทางการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ีส านักงานเกษตรจังหวดันนทบุรี รวมถึงส านักงานเกษตรในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ 
สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายพฒันาการเกษตรท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
นนทบุรีในปัจจุบนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  คือ การคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

สินคา้ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค โดยใชห้ลกั 6Ws 
และ 1H ซ่ึงจะประกอบไปด้วย Who What Why When Where Whom และ How เพ่ือค้นหาค าตอบทั้งหมด 7 
ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงนักการตลาดจะใช้เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 1) 
ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกินความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ผลิตภณัฑจึ์งประกอบไปดว้ยสินคา้บริการ ความคิด สถานท่ี และ
องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะท าให้ขาย
ผลิตภณัฑไ์ด ้2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้มูลค่ามากกว่าราคา ผูบ้ริโภคจึงจะ
ตดัสินใจซ้ือ 3) การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใช้
เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด และสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ 
สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลทางการตลาด
ระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศนัคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 
Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อ (Non personal Selling) ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกค้าได ้ มีอยู่  4 
ประการ คือผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการ จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพ่ือให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกลมกลืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ  คือ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการเลือกผลิตภณัฑ์หรือการ
บริการอ่ืนๆในหลากหลายทางเลือก ซ่ึงระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี 3 ระดบั คือ การตดัสินใจตามความ
เคยชิน การตดัสินใจท่ีจ ากดั และการตดัสินใจอย่างกว้างขวาง โดยจะมีกระบวนการตดัสินใจท่ีส าคญัดงัน้ี 1) การ
รับรู้ถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (รัตนา อินทจนัทร์, 2557) 

แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยใ์นดา้นพฤติกรรมทาง
ประชากรและการเปล่ียนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร การศึกษาถึงขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละ
สังคม ภูมิภาค และระดบัโลก รวมทั้งศึกษาถึงโครงสร้าง การกระจายตวั และการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปของ
ประชากร (สนัทดั เสริมศรี, 2539) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
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นนทบุรี ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผูป้ระกอบการท้องถ่ิน และมีส่วนในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Convenient or 
accidental sampling) ทั้งน้ีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิ้จยัก าหนดให้
แบบสอบถามมีเน้ือหาสาระครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค มีจ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ จ านวน 10 ข้อ ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ว่าผู ้บริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมากน้อยเพียงใด จ านวน 21 ขอ้ และส่วนท่ี 4 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์จ านวน 5 ขอ้ 

ซ่ึงผู ้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability 
Test) ท่ีไดจ้ากการทดลองใช้แบบสอบถามใชวิ้ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ (Alpha-Coefficient) โดยมีผลการทดสอบ
ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) = 0.83 ดา้นราคา (Price) = 0.81 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) = 0.73 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) = 0.95 การตัดสินใจซ้ือ (Decision) = 0.81 และภาพรวมค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามฉบบัน้ีเท่ากบั 0.88 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาเก็บขอ้มูลจนครบ 400 ชุดและน ามาประมวลผล โดย
แบบสอบถามขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใชค้่าความถ่ี และอตัราส่วน
แบบร้อยละ และแบบสอบถามขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรียข์องผูบ้ริโภค ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงเป็นการทดสอบสมมติฐานต่างๆ ท่ีตั้งไว ้โดย
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าวงตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยดา้นประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
นนทบุรี สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
250 คน อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างหรือพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 25,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี สรุปได้ว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสดประเภทผกั โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบัแรก 
เดินไปซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยเลือกซ้ือในช่วงเวลาเยน็ (15.00 – 18.00 น.) จ านวน 3 – 4 คร้ัง
ต่อเดือน ทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง/คน จ านวน 201 – 400 บาท โดยนิยมซ้ือกลบัมากท่ีสุด มีบุคคลท่ีมีอิทธิพล
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ต่อการเลือกซ้ือ คือ ตนเอง มีส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี คือ 
อินเตอร์เน็ต และมีวิธีการเดินทางในการเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี คือ รถยนต์ส่วน
บุคคล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีระดบัความส าคญัมาก ( x̄ = 4.19) เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัส่วนใหญ่ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( x̄ = 4.31) รองลงมาคือ ดา้น
ราคา มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( x̄ = 4.25) ถดัมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความส าคญัมาก ( x̄ = 
4.16) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมาก ( x̄ = 4.05) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีสรุปไดว้่า การ
ตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียโ์ดยรวมมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( x̄ = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
การตดัสินใจซ้ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัคือ ความพึงพอใจหลงัจากตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ในเขตพ้ืนท่ีนนทบุรี และจะกลบัมาซ้ือซ ้ า มีระดบัความส าคัญมากท่ีสุด ( x̄ = 4.38) รองลงมาคือ การ
ตระหนกัถึงการเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีอยูเ่สมอ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( 
x̄ = 4.31) ถดัมาคือ การคน้หาขอ้มูลของผลผลิตเกษตรอินทรียก่์อนตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( x̄ = 
4.22) ถดัมาคือ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียเ์ป็นอนัดบัแรก มีระดบัความส าคญัมาก ( x̄ = 4.15) และ
นอ้ยท่ีสุดคือ การประเมินทางเลือกจากผลผลิตในพ้ืนท่ีต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความส าคญัมาก   ( x̄ = 4.11)   

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ของงานวิจัย ใช้การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test ส าหรับการทดสอบ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัดา้นอายุ ดา้น
สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ ซ่ึงสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ 0.393 ไม่แตกต่าง 
อายุ 0.500 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ 0.367 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา 0.135 ไม่แตกต่าง 
อาชีพ 0.465 ไม่แตกต่าง 
รายได้ 0.676 ไม่แตกต่าง 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีระดบัการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร

อินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ของงานวิจยั คือ การศึกษาว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยส่วนน้ีใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลกัษณะทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมศาสตร์ Sig. ผลการทดสอบ 
ประเภทผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ 0.812 ไม่แตกต่างกนั 
เหตุผลอนัดบัแรกของผูบ้ริโภค 0.002* แตกต่างกัน 
สถานท่ีในการเลือกซ้ือ 0.053 ไม่แตกต่างกนั 
ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ 0.052 ไม่แตกต่างกนั 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 0.461 ไม่แตกต่างกนั 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ 0.056 ไม่แตกต่างกนั 
ลกัษณะในการซ้ือ 0.319 ไม่แตกต่างกนั 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 0.611 ไม่แตกต่างกนั 
ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 0.928 ไม่แตกต่างกนั 
วิธีการเดินทางของผูบ้ริโภค 0.498 ไม่แตกต่างกนั 

 
จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่า เหตุผลในการซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีนนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ของงานวิจัย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยดงักล่าวจะสามารถบอกไดว้่าปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ ในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี อย่างมีนยัส าคญั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดย
พิจารณาค่า Sig. เปรียบเทียบกบั ค่า α 0.05 ซ่ึงสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Sig. ผลการทดสอบ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.000* ส่งผล 
ดา้นราคา 0.317 ไม่ส่งผล 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.028* ส่งผล 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000* ส่งผล 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 3 สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรีท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งด้านอายุ ด้าน
สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัในดา้น
เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ของผูบ้ริโภคในเขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั แต่อาชีพและรายไดส่้งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์เกษตร
อินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
อาจกล่าวไดว้่า ในปัจจุบนัการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพเป็นท่ีนิยมอย่างมากในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค ไม่ว่า
ผูบ้ริโภคจะมีอาชีพอะไร ก็สามารถเขา้ถึงผลผลิคเกษตรอินทรียไ์ดง่้าย และราคาของผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขต
พ้ืนท่ีนนทบุรีท่ีถือเป็นสินคา้ OTOP อนัดบัหน่ึงของจงัหวดัมีราคาท่ีไม่สูงมากนกั ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกซ้ือได้
ง่าย ประกอบกบัในปัจจุบนัการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะ
จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ  การศึกษา อาชีพ รวมถึงรายไดไ้ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้่า ปัจจยัพฤติกรรมศาสตร์ดา้นประเภทผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์ดา้นสถานท่ีในการเลือกซ้ือ ดา้นช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือ ดา้นค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียในการซ้ือ ดา้นลกัษณะในการซ้ือ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ดา้นส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ และดา้น
วิธีการเดินทางของผูบ้ริโภคแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
นนทบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเหตุผลในการซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขต
พ้ืนท่ีนนทบุรี ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียใ์นตลาดนดัสุขใจ อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้
เกษตรอินทรียเ์พ่ือสุขภาพ ร้อยละ 81.4 ขณะท่ีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียเ์พราะคุณภาพท่ีดีของ
สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 15.7 และเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้เกษตรอินทรีย ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัตนา อินทจนัทร์ (2557) ท่ีกล่าว
ว่า การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการเลือกผลิตภณัฑ์ในหลากหลายทางเลือก จึงสรุปไดว้่าเหตุผลใน
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล เหตุในการซ้ือท่ีแต่งต่างกนัจึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  ยกเวน้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงเลือกซ้ือสินคา้จากความสด สวยงาม น่า
รับประทาน และค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัในการบริโภคเป็นส าคญั ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง Willingness to pay and actual 
purchase decision for organic agriculture products in Vietnam ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยและคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในตลาดเวียดนาม จึงอธิบายไดว้่าการ
เลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียน์ั้น ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑ์ ประโยชน์ของผลิตภณัฑว์่าตรง
กบัความตอ้งการหรือไม่ รวมไปถึงความสะดวกของผลิตภณัฑใ์นการรับประทาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
ของ คอตเลอร์ (2008) ว่าผลิตภณัฑ์จ าเป็นตอ้งตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองและสร้างมูลค่าแก่ลูกคา้ได้ โดยกล่าวไดว้่า
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ย่อมค านึงถึงความสดใหม่ และคุณภาพของผลผลิตเป็นอนัดบัแรก 
เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเป็นทางเลือกสุขภาพ 

โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎีดงัน้ี 1. ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี และในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ผูวิ้จัยคิดว่ายงัมีควรศึกษารูปแบบการบริโภคผลผลิตเกษตร
อินทรียแ์บบออนไลน์เพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการพฒันาผลผลิตให้หลากหลายมากข้ึน 2. ดว้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี และในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ผูวิ้จยัคิดว่าหากมีการ
เจาะจงร้านคา้หรือผูป้ระกอบการอยา่งชดัเจน จะสามารถท าการศึกษาเก่ียวกบัการบริการของร้านคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน
ดว้ย โดยเพ่ิมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจาก 4P’s  เป็น 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3. ปัจจยัต่างๆท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี และในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ผูวิ้จยัคิดว่ายงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีไดด้ว้ย เช่น ปัจจยั
ดา้นการรับรู้ ปัยจยัดา้นภาพลกัษณ์และทศันคติ เป็นตน้ หากผูวิ้จยัท่านอ่ืนมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ทั้งในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัใน
ดา้นอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เพ่ือความครอบคลุมในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ คือ ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ 1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีระดบัความส าคญัมาก แต่นอ้ยท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น เกษตรกรและผูป้ระกอบการควรจดัท าส่ือหรือ
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โฆษณา เพ่ือโปรโมทให้ผูบ้ริโภครู้จกั และเลง็เห็นความส าคญัของเกษตรอินทรียม์ากข้ึน รวมถึงจดัท านโยบายหรือ
วางแผนกลยุทธเก่ียวกับการส่งเสริมทางการตลาดมากข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้สนใจมากข้ึน และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ยอดขายให้มากข้ึนดว้ย 2. เกษตรกรและผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัคุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาก
ท่ีสุด และควรติดป้ายรับรองมาตรฐานการรับรองของร้านคา้ให้ชดัเจน หรือแสดงการรับรองมาตรฐานการรับรองท่ี
ฉลากสินคา้ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิต
เกษตรอินทรีย์มากท่ีสุด และเป็นเหตุผลอนัดบัแรกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นเขตพ้ืนท่ี
นนทบุรี 3. ส านกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี รวมถึงส านกังานเกษตรในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ควรจดัหาช่องทางในการจดั
จ าหน่ายให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการ ให้เขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง และน่าสนใจมากข้ึน ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการขายให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการร้านค้ามากข้ึน รวมถึงอาจมีการจัดอบรมในเร่ืองของการ
ส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ตลาดผูบ้ริโภคต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทนัทีและตรงจุด 

ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ช่วงเวลาในการท าวิจัยในคร้ังน้ี จังหวดันนทบุรีมีการประกาศใช้
มาตรการฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า และมีการสั่งปิดตลาดในเขตพ้ืนท่ีท่ีทางผูวิ้จัย
ท าการศึกษา จึงถือเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี แต่เน่ืองดว้ยยงัมี
พ้ืนท่ีอ่ืน ท่ียงัสามารถเขา้เก็บขอ้มูลได ้ผูวิ้จยัจึงมีการเปล่ียนขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีของการวิจยั โดยไดป้รึกษากบัทาง
อาจารยท่ี์ปรึกษาเรียบร้อย ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

ขอ้เสนอแนะของการวิจยัในคร้ังต่อไป คือ ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ การวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑร์วมไปถึงวิธีทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไปได ้นอกจากน้ีควรขยายระยะเวลาและเพ่ือขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี
ในการศึกษาวิจยัให้มากข้ึน ศึกษาประชากรให้กวา้งและละเอียดข้ึน เพ่ือผลการวิจยัท่ีสมบูรณ์และน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพสินคา้ การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรีไดม้ากข้ึน 
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การศึกษาปัญหาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการขาดทุนของแบรนด์ Redhigh  
ในช่องทาง instagram 

Study the problem and analyze the root cause of Redhigh's brand loss problem 
in the instagram channel 

 

สุพิศชา เหลืองระลึก1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Supicha Lauengraluerk and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุของปัญหาการขาดทุนของแบรนด ์Redhigh ในช่องทาง Instagram และ
เพ่ือหาแนวทางกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายของแบรนด ์โดยผูวิ้จยัท าไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ถึสาเหตุ
การขาดทุนของแบรนด ์Redhigh ในช่องทาง Instagram โดยท าการสมัภาษณ์ลูกคา้จ านวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยซ้ือสินค้าของแบรนด์ Redhigh อย่างเดียวและกลุ่มลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินค้าหรือไม่เคยซ้ือสินค้าของแบรนด์ 
Redhigh แต่เคยซ้ือสินคา้ของแบรนด์คู่แข่ง และไดน้ าผลมาวิเคราะห์สาเหตุของการขาดทุนของแบรนด์ Redhigh 
ผูวิ้จยัท าไดท้  าการสรุปสาเหตุในแต่ละดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสร้างบริหารลูกค้าสัมพนัธ์และด้านภาพลกัษณ์ของแบรนด์ จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงขอ้เสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาคือการพฒันาผลิตภณัฑ์ มีการออกแบบสินค้าใหม่ๆทุก 1-2 เดือนต่อ 1 สินค้า เพ่ิมความ
หลากหลายของสินคา้โดยการออกสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ หรือ accessoires ท่ีให้ลูกคา้สามารถซ้ือ
ไดบ้่อยมากข้ึน เพ่ิมโทนสีของสินคา้ท่ีมีหลายโทนสีทั้งโทนสีโทน เยน็หรือโทนร้อน  
 
ค ำส ำคัญ : กำรขำดทุนของแบรนด์ Redhigh , ด้ำนผลิตภัณฑ์ , พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract 
The objective of this study was to find the root cause of Redhigh's brand loss problem on Instagram and to find 
strategies for increasing the brand's sales. The organizer collects data from interviews about the reasons for 
Redhigh's brand loss on Instagram by interviewing two groups of customers: customers who have purchased 
only Redhigh’s brand products and those who have or never bought products. Bought a Redhigh product, but had 
previously bought a competitor And the results were analyzed as the cause of the loss of the Redhigh brand, the 
organizer was able to summarize the causes in each area, namely promotion Product aspect Distribution channels 
Building customer relationship management and brand image From the aforementioned problems, the organizer 
therefore proposes a solution to the problem is product development. There is a new product design every 1 -2 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพ 10400 e-mail: Supiupichalaungralurk@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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months per one product, increasing the variety of products by issuing other types of products such as clothing, 
shoes or accessories that allow customers to buy more often Increase the color tone of products that have 
multiple color tones, both color-tone  Cool or warm 
 
Keywords: Redhigh’s Brand Loss, Product Aspects, Product Development 
 

บทน า  
 

ภาพรวมของตลาด อี-คอมเมิร์ซ จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมสูงข้ึน จาก
การรายงานของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) ตลาดอี-คอมเมิร์ซ ของ
ไทยมีมูลค่ามากกว่า 3.2 ลา้นลา้นบาทและขยายตวั 14.04% และมีการประเมินว่าภายในปีพุทธศกัราช 2565 ตลาด
อี-คอมเมิร์ซ ของไทยจะขยายตวัเพ่ิมอีก 22% ตลาดกระเป๋าทัว่โลกคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 4.5% 
ในช่วงเวลาท่ีคาดการณ์ปี คริสต์ศกัราชท่ี 2019 - 2567 อุตสาหกรรมกระเป๋าแฟชัน่เป็นส่วนส าคญัของแฟชัน่ท่ีมี
อิทธิพลมาจากโซเซียลมีเดียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจาก Instagram และ Twitter โดยแบรนด์ Redhighg ท่ีจ าหน่ายกระเป๋า
แฟชัน่ เป็นหน่ึงในแบรนดท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากการเติบโตของตลาดอี-คอมเมิร์ซท าให้เกิดคู่แข่งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงผลประการท่ีผา่นมาของแบรนด ์Redhigh มีการขาดทุนท่ีไดท้  าการเปรียบเทียบยอดขายกบัตน้ทุนสุทธิ
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 - ตุลาคม ปี 2563 โดยเดือนมกราคมติดลบ 4,867 บาท เดือนกุมภาพนัธ์ติดลบ 6,009 
บาท เดือนมีนาคมติดลบ 5,758 บาท เดือนเมษายนติดลบ 1,558  บาท เดือนพฤษภาคมติดลบ 5,162 บาท เดือน
มิถุนายนติดลบ 8,846  บาท เดือนกรฏาคมติดลบสูงสุด 11,294 บาท เดือนสิงหาคมติดลบ 3,184 บาท เดือน
กนัยายนติดลบ 10,318 บาท และเดือนตุลาคมติดลบ 8,444 บาท ซ่ึงไดรั้บผลกระทบกบัยอดขาย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้จะไดร้ายได ้100,000 บาทต่อเดือนข้ึนไปและก าไรท่ี 50,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป จะเห็นไดว้่า 
แบรนด์ Redhigh ขาดรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีก าไรตามท่ีตอ้งการซ่ึงน าไปสู่ธุรกิจขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและขาด
สภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา  
กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายของแบรนด์ Redhigh สร้างความไดเ้ปรียบจากแบรนด์คู่แข่งและท าให้ธุรกิจอยู่รอดใน
ตลาดอี-คอมเมิร์ซ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

Albert Humphrey (1960) เป็นผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือคน้หา จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค ท่ีอาจจะเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต นอกจากน้ีการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานและช่วยในการก าหนดกลยุทธ์
ขององคก์รให้ชดัเจน 
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แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การเลือก TOWS Matrix 
 

หลงัจากท่ีองคก์รวิเคราะห์ SWOT Analysis แลว้ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์ TOWS Matrix นั้นช่วยท าให้องคก์ร
สามารถก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์์ณไดดี้ทั้งในส่วนของกลยทุธ์เชิงรุก
(จุดแข็งกับโอากส) เชิงแก้ไข (จุดอ่อนกับโอกาส) เชิงรับ (จุดแข็งกับอุปสรรค) กลยุทธ์ป้องกัน(จุดอ่อนกับ
อุปสรรค) 

 
แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ทฤษฎีการเลือกการพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 

E-Commerce ยอ่มาจากค าว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยไดว้่า การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์คือการ
ท าธุรกิจโดยซ้ือขายสินคา้หรือโฆษณาผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีนิมยมคือวิทย ุโทรทศัน์และมีการใชง้านมากท่ีสุด
ในปัจจุบนัคืออินเทอร์เน็ตโดยสามารถใชท้ั้งขอ้ความ เสียง ภาพและคลิปวิดีโอในการท าธุรกิจได ้

 
แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) 
 

ในหลักการตลาดดั้ งเดิม ได้ใช้องค์ประกอบการตลาด ได้แก่ Product , Price , Place , Promotion , 
Personalization และ Privacy ซ่ึงจะช่วยให้ E-Commerce ประสบความส าเร็จ6 P เป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริหารงาน
ให้ประสบผลส าเร็จนั้นอยู่ท่ี การบริหารจดัการ หรือเรียกว่าManagement พบว่าการบริหารงานท่ีดีย่อมมีความ
ไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนัและเพ่ือเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีการจดัการเพ่ือสร้างงานบริการท่ีดีโดยอาศยั 6P  
 
แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ทฤษฎี ตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
 

ตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) คือการท าการตลาดโดยใชช่้องทางออนไลน์หรือช่องทางดิจิทลัในการเขา้ถึง
ลูกคา้ Philip Kotler เป็นผูคิ้ดคน้ทฏษฏีเน่ืองจาก ตลาดใน 4.0 เน่ืองมาจากเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าสามารถเช่ือมคน
ทัง่โลกเขา้ดว้ยกนัแบบ Real-Time ท าให้เทรนการบริโภคในอนาคตเป็นยคุท่ีปู้บริโภคเป็นจุดศูนยก์ลางเน่ืองจาก
โซเชียวมิเดียในปัจจุบนัท าให้เกิด Content ใหม่ๆท่ีผูใ้ช้เป็นผูส้ร้างข้ึนมาเองส่งผลให้ธรุกิจต้องมีการปรับตวั
ขยายตวัผา่นเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ต่างๆเพ่ือเพ่ิม ช่องทางการขาย โอกาสการเขา้ถึงแบรนด ์เพ่ิมยอดขายและ
อีกมากมายท่ีจะประโยชน์ตามมาในอนาคต จาก AIDA Model ไดพ้ฒันามาเป็น 5A 
 
แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ทฤษฎี แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 

Ishikawa Diagram เป็นผูเ้สนอแนวคิดผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) คือแผนภูมิท่ีลกัษณะคลา้ยก้างปลา เพ่ือ
ใชส้ าหรับวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาอยา่งเป็นระบบ  
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แนวคดิ ทฤษฎี และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ทฤษฎีการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmaking) 
 

พอล เจมส์ โรแบร์ มีการน า Benchmark มาใช้ในการส ารวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา(U.S. 
Geological Survey) เป็นการวดัระยะโดยเปรียบเทียบกบัจุดท่ีใชอ้า้งอิง และผูบุ้กเบิกการท า Benchmark ท่ีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดรายหน่ึงคือบริษทั Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา  

บุญดี  บุญญากิจและกมลวรรณ  ศิริพานิช ไดใ้ห้ความหมายทั้งสามค าไวว้่า Benchmark หมายถึง Best-in-class 
คือเก่งท่ีสุดหรือดีท่ีสุดระดบัโลกอนัจะเป็นต้นแบบท่ีจะใช้วดัเพ่ือเปรียบเทียบความสมารถของตนเอง ส่วน 
Benchmarking คือวิธีการในการวดัและเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์บริการ และวิธีการปฏิบติักบัองคก์รท่ีสามารถท าได้
ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรีบยเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ Best 
Practices คือวิธีการปฏิบติัท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ 

จากความคิดเห็นของนกัวิชาการหลายท่าน เป็นท่ีพบว่าการท า Benchmark มีหลายประเภท ซ่ึงพอสรุปไดว้่า ผูท่ี้
ต้องการจะน า Benchmark ไปใช้จะต้องตดัสินใจเลือกปฏิบติัให้เหมาะสมกบัความต้องการและสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม สินค้า การบริการ ทรัพยากร วฒันธรรม และการด าเนินการด้านคุณภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัของ
องคก์รของตนเองดว้ย 

 

วธีิการศึกษา 
 

การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาท่ีแบรนด์ Redhigh ขาด
ก าไรอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ลือกวิธีการสมัภาษณ์จากการเผชิญหนา้และทางโทรศพัท ์มีการเก็บขอ้มูลโดยการ
จดบนัทึกและการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สมัภาษณ์ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงมีการออกแบบของขอ้ค าถาม 
มีการร่างลกัษณะค าถามปลายเปิดของขอ้ค าถามท่ีมีความหยืดหยุน่และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนถอ้ยค าให้สอดคลอ้ง
กบัผูท่ี้ให้สมัภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายมิติ ขอเท็จจริงของสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแบรนด ์Redhigh ขาดก าไรอยา่งต่อเน่ือง ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม 
พ.ศ. 2564 และขอ้มูลของคู่แข่งขนั จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีดว้ยกนั 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้
ของ Redhigh และ กลุ่มลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินค้าหรือไม่เคยซ้ือสินคา้ของ Redhigh แต่เคยซ้ือสินค้าของแบรนด์คู่
แข่งขนั ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้ทุติยภูมิดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ในรูปแบบท่ีมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆและ 
ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลคู่แข่งขนั เพ่ือมารองรับสาเหตุของปัญหาท่ีแท ้โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งการใชเ้คร่ืองมือการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืือ แบบสมัภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ คือ แบบสมัภาษณ์ปลายเปิด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์คู่แข่งขนัร่วมกบัแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าแผนผงัก้างปลามา
วิเคราะห์หาสาเหตุการขาดทุนของแบรนด์ Redhigh จากนั้นสร้างทางเลือก 3 แนวทาง เพ่ือเลือกแนวทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด 1 แนวทางเลือก เพ่ือน าแนวทางเลือกมาแกไ้ขปัญหา ก าหนดเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้จะไดร้ายได ้100,000 บาทต่อ
เดือนข้ึนไปและก าไรท่ี 50,000 บาทต่อเดือนข้ึนไปและการวางแผนการด าเนินงาน 
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รูปที่ 1 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการศึกษาและการอภปิราย 
 

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จ านวน 2 กลุ่ม จ านวน 33 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินคา้ของ 
Redhigh อย่างเดียวจ านวน 15 คน และ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยหรือไม่เคยซ้ือสินคา้ของ Redhigh แต่เคยซ้ือของแบรนด์
คู่แข่ง จ านวน 18 คน สามารถจดักลุ่มสาเหตุท่ีท าให้แบรนด์ Redhigh ขาดทุนอย่างต่อเน่ือง โดยสาเหตุคือ ความ
ต่อเน่ืองในการออกสินคา้ จ านวน 13 คน การน าเสนอรูปภาพทาง Instagram จ านวน 13 คน การสร้างคอนเทนต์ 
จ านวน 7 คน สินคา้ของแบรนด ์Redhigh สามารถตอบโจทยท์่านไดห้รือไม่ จ านวน 7  คน ท่านคิดว่าโปรโมทชัน่
ของแบรนด์ Redhigh เป็นอย่างไร จ านวน 8 คน ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ Redhigh เป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบั
คู่แข่ง จ านวน 8 คน และ ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของแบรนด ์Redhigh เป็นอยา่งไร จ านวน 7 คน 

จากการสมัภษณ์ไดน้ าขอ้มูลมาท า SWOT Analysis ไดด้งัน้ีผูวิ้จยัพบว่าจุดแขง็ของแบรนด ์Redhigh คือคุณภาพ
ของสินคา้และการออกแบบสินคา้ท่ีแตกต่างแต่มีจุดอ่อนคือแบรนด์ Redhigh ขาดการท าการตลาดท่ีต่อเน่ืองและ
น่าสนใจ โอกาสของแบรนดคื์อเทรนแฟชัน่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือเทรน outdoor และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือ
สินค้าออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน สุดท้ายอุปสรคคคือเศรษฐกิจท่ีไม่ดีท าให้คนไม่มีก าลงัซ้ือสินค้า โรคระบาดและ
สามารถของท่ีทดแทนไดจ้ากการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

จึงสามารถน ามาท าการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ดงัน้ี เน่ืองจากแบรนด์ Redhigh มีจุดอ่อนด้านการท า
การตลาดท่ีไม่ต่อเน่ืองและขาดความหลากหลายของตวัผลิตภณัฑ์แต่ยงัมีโอกาสในการเพ่ิมยอดขายเน่ืองจากว่า
กิจกรรมการ แคมป์ป้ิง outdoor และเทรนการแต่งตวัสไตส์สปอต์ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัท่ีตรงกบัสไตส์ของ
แบรนดแ์ละการท่ีผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมากยิ่งข้ึนจึงเลือกแนวทางการวางกลยทุธ์โดยใชก้ลยทุธ์เชิง
แกไ้ขคือการน าเอาจุดอ่อนกบัโอกาสมาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน ใชป้ระโยชน์จากโอกาสมาปิดจุดอ่อนของ
แบรนดเ์พ่ือให้ไดผ้ลก าไรท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
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บทสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ได้น ามาสรุปใน
แผนผงัก้างปลาเพ่ือวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนของการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองของแบรนด์ Redhigh โดย
สามารถก าหนดปัญหาไวท่ี้หวัปลาและก าหนดสาเหตุหลกัและสาเหตุรองของปัญหาไวท่ี้กา้งดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
รูปที่ 2 แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการสมัภาษณ์และสาเหตุท่ีกล่าวมานั้น ท าให้แบรนด ์Redhigh เกิดการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง จึงขอ้แนะแนว
การแกไ้ขปัญหา 3 แนวทางเลือก ดงัต่อไปน้ี  

- แนวทางเลือกท่ี 1 พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย จากเดิมท่ีแบรนด ์Redhigh มีการจดัจ าหน่ายสินคา้เพียงแค่
ช่องทาง Instagram จึงต้องเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายในแพตฟอร์มอ่ืน จ านวน 3 แพตฟอร์ม ได้แก่ 
Facebook Shopee และ Lazada เพ่ือให้ง่ายตอ้งการเขา้ถึงละเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ โดยใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินงงาน 1 เดือนและใชง้บประมาณในค่าโฆษณา 2,000 บาท 

- แนวทางเลือกท่ี 2 การท า Content Marking  จ าท าคลิปวิดีโอและรูปภาพเก่ียวกบัวิธีการใชง้านของสินคา้
และการน าสินคา้ไป mix and macth กบัการแต่งกายเป็น look อย่างไรไดบ้า้ง โดยใช ้influencer มาแบบ
นางแบบหรือนายแบบและมีการส่งเริมทางการตลาดโดยกาจดัท าสินคา้เป็นจ านวนจ ากดัหรือสินคา้ลิมิเต็ท
และลดราคาตามเทศกาลต่างๆโดยใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงงาน 1 เดือนและใชง้บประมาณ 127,000 บาท 

- แนวทางเลือกท่ี 3 พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ออกแบบสินค้าใหม่ทุกๆ 1-2 เดือนต่อ 1 สินค้า เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคา้โดยนอกเหนือจากการออกสินคา้ท่ีเป็นกระเป๋าแลว้ จะมีการออกสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 
เช่น เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้หรือ accessoires ท่ีลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดบ้่อยมากข้ึน เพ่ิมโทนสีจากเดิมเป็น
สีท่ีฉูดฉาดก็จะเพ่ิมโทนสีท่ีเป็นโทนยน็สามรถใชง้านง่ายเป็นตวัเลือกเพ่ิมให้กบัลูกคา้ โดยใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินงงาน 2 เดือนและใชง้บประมาณ  40,000 บาท 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากปัญหาการท่ีแบรนด์ Redhigh ขาดทุนในช่องทาง Instagram ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีให้
ลูกคา้เลือกท่ีไม่หลากหลายจึงลดโอกาสในการซ้ือสินคา้ของแบรนด์ Redhigh ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ลือกแนวทางใรการ
แกไ้ขปัญหาในการออกสินคา้ให้มีความหลากหลาย ซ่ึงผูจ้ดัท าอยากเสนอให้ท าควบคู่กบัการท าการตลาดเน่ืองจาก
การท่ีเราท าสินคา้มากหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึนแต่การตลาด การโปรโมสินคา้ การท าคอนเทนต์ไม่ตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ก็จะไม่สามารถเพ่ิมยอดขายให้กบัแบรนดไ์ด ้ตอ้งมีการท าตอนเทนตต่์างๆท่ีกระตุน้ความ
ต้องการซ้ือของกลุ่มลูกค้าหรือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าจะส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาด และมี
โอกาสเพ่ิมยอดขายและฐานลูกคา้ใหม่ไดม้ากยิ่งข้ึน ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรจดัท าการสมัภาษณ์ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ี
ไม่เคยซ้ือสินคา้ของแบรนด์ของเราและแบรนด์คู่แข่งเพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ น าเอากลุ่มลูกคา้น้ีมาเป็น
ลูกคา้ของเราในอนาคต เพ่ิมการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีมีความหลากหลายมิติมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล (กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือ ท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิตปทุมธานี) 
โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวม ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 382 
คน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลติดต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง  ประเภทบา้นจดัสรร
ท่ีต้องการซ้ือ คือ ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น งบประมาณในการซ้ือบ้านจัดสรร คือ 3,000,001-4,000,000 บาท มี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้นจดัสรรคือ ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ใชร้ะยะเวลาในการตดัสินเลือกซ้ือบา้น
จดัสรร 3-6 เดือน ลกัษณะในการซ้ือบา้นจดัสรรเป็นแบบผอ่นช าระกบัทางธนาคาร และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยเดียวท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร ในขณะท่ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ,ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ , ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือบา้นจดัสรร 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือ ท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขารังสิตปทุมธานี ) 

 
ค ำส ำคัญ: ประชำกรศำสตร์ , ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ 
 

Abstract 
This research aimed at factors affecting consumer buying decision about Housing Estate in Bangkok and vicinity. 
(Case studies of customers require to loan by Government Housing Bank at Rangsit branch, Pathumthani 
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งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2699 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

province). 382 samples responded to a questionnaire. Most of samples were female, working for private 
companies, average income from 15,001 to 25,000 baht per month. The most influencing purchase decision was 
themselves with two-storey townhouse, and the most appealing price range was 3,000,001-4,000,000 baht, The 
key purpose of purchasing a house is for oneself and the time taken to make decisions is 3-6 months and paid by 
installments. Demographically is only one factor which had no effect on purchasing decision. Among the 
Customers behavior, Brand image, Marketing mix. 
 
Keywords: Demographics, Marketing mix, Brand image 
 

1. บทน า 

 
จากสถานการณ์ในปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตวัลงจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และการชะลอตวัของเศรฐกิจโลก ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศทุกภาค
ส่วน รวมถึงในภาคอสังหาริมทรัพย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท าให้เกิดโอเวอร์ซัพพลายในตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 
สถาบนัการเงินท่ีให้บริการ ดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อยา่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็ไดรั้บผลกระทบจากยอดสินเช่ือท่ี
ลดน้อยลง โดยท าเลท่ีพบว่ามีความน่าสนใจคือท าเลโซนปทุมธานี เป็นท าเลทองของท่ีอยู่อาศยัแนวราบ บา้นเด่ียว 
บ้านแฝด เน่ืองจากราคาท่ีดินยงัไม่สูงมากนัก และเป็นท าเลท่ี มีศกัยภาพการคมนาคมสะดวก ใกล้สถานศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า และนิคมอุตสาหกรรม แต่กลบัมีสต็อกของบา้นจัดสรรเหลือขายมากท่ีสุด สอดคล้องกบัขอ้มูล
รายงานยอดปล่อยสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ท่ีไม่สามารถปล่อยสินเช่ือไดต้ามเป้าหมายของ
ธนาคาร ในปี2562 ท าได ้875.88 ลา้นบาท คิดเป็น 83.82% จากเป้าหมาย  1,044.95 ลา้นบาท ปี63 ท าได ้725.67ลา้น
บาท คิดเป็น 67.19% จากเป้าหมาย 1,080.00 ลา้นบาท ส่วนโซนอ่ืนๆในกรุงเทพและปริมณฑลกลบัท าสินเช่ือได้ตาม
เป้า  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด 
(7PS) และภาพลกัษณ์ตราสินค้า ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยับา้นจัดสรร ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
(กรณีศึกษาของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี) เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นถึงความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเป็นกลุ่ม real demand  ลดความเส่ียงของ
การลงทุนจดัท าโครงการบา้นจดัสรร ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการสร้างบา้นจดัสรรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็สามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีสามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มไดม้ากยิ่งข้ึน เป็นแนวทางในการพิจารณาสินเช่ืออยา่ง
ระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ธนาคาร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 
 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล,2554) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ วงจรชีวิต ครอบครัวการศึกษา รายได้

เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาด เพราะเก่ียวพนัธ์กบั อุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย 
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การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการ เกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความส าคญัลง จากงานวิจยัของธญัวิชญ์ ศิริทพั  (2561) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นการศึกษา และดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในพ้ืนท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
2.2 แนวคดิด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ,2541) ได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 

Behavior) เป็นการค้นหา หรือวิจัยเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ การใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผบู ้ริโภคไดอย้า่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพ่ือ
คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ7Os ซ่ึง ประกอบดว้ยOccupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 
และ Operations 

 

2.3 ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 
(Ritson, 2003) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัถึงตราสินคา้ (Awareness) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความสามารถ

ในการจดจาเกิดจากความ ส านึกไดโ้ดยตนเองซ่ึงส่ิงท่ีจดจ าไดน้ั้นจะมีทั้งช่ือและตราสัญลกัษณ์ยี่ห้อของสินคา้ และ
การบริการ ประเภทใดประเภทหน่ึงได ้Keller (1993) โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะเร่ิมตน้จากการท่ีไม่รู้จกัตราสินคา้นั้น  ๆ
จนกระทัง่ผูข้ายท าการส่ือสารไปสู่ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมรู้จกัและเม่ือไดย้ินหรือพบเห็นช่ือ และตราสญัลกัษณ์ยี่ห้อ
ของสินคา้นั้นบ่อยๆ ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมมีการจดจ า และจ าไดเ้ป็นช่ือล าดบัแรกในท่ีสุด โดยล าดบัของการรับรู้นั้นมกัเร่ิม
จากการท่ีรู้จกัตราสินคา้ หลงัจากนั้นจึงเร่ิมจ าไดแ้ละจะจ าไดเ้ป็นช่ือแรกในท่ีสุด จากงานวิจยัของนนัทวนั โรจน์วชัร
เสว (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นตราสินคา้ของเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ท่ีส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ใน
บริบทของ สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั  ในการศึกษาพบว่า การตระหนกัถึง เว็บไซต์ (Website awareness) และ
ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ (Website image) นั้น ส่งผลเชิงบวก กบัการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ แลว้
ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

 
2.4 ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 
(Kotler ,1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด
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สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 
7Ps  จากงานวิจยัของตรีนุช แววแสง (2555) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนวยัท างาน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด ในการจดัหาสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
2.5 การตัดสินใจซ้ือ 

 
Watson (1994) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก

ต่างๆ ท่ีมีอยู่ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ (Kotler, 2012, 195) ไดก้ล่าวว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ เป็นล าดบั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ แสดงให้
เห็นว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือจะเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลงัการซ้ือเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง
ตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึง ถา้นกัการตลาดสามารถท าความ
เขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 
กรอบแนวคดิ 
 

 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 
2. ดา้นคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ 
3. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ประชากรศาสตร์  
1. เพศ    
2. อาย ุ  
3. สภานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ   
6. รายไดเ้ฉลีย่ 
(ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2538) 

 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือบา้น 
1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  
2. ประเภทบา้นที่ซ้ือ      
3. ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ 
4. ราคาในการเลือกซ้ือ 
5. ท  าเลในการเลอืกซ้ือ 
6. ช่องทางในการรับข่าวสารในการซ้ือ 
 
แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 7Ps  
1. Product 2. Price 3. Place 4. Promotion  
5. Process 6. People 7. Physical  
(Kotler,1997) 

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร  
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (กรณีศึกษาของผูบ้ริโภค 
ที่มายื่นขอสินเช่ือที่อยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขารังสิต ปทุมธานี) 
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3. วธีิการศึกษา 

 
งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีการทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชง้านจริง โดยน าเสนอแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเน้ือหา ให้สามารถวดัในประเด็นท่ีตอ้งการ และให้มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยั
ไดท้  าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40คน 
น ามาวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Conbach's Alpha Coeffcient) โดยค่าความเช่ือมัน่
ท่ีไดต้อ้งมากกว่า 0.8 ข้ึนไป ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าอยูท่ี่ 0.83 หมายความว่า 
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือท่ีสามารถน าไปใชเ้พ่ือด าเนินการวิจยัได ้ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกได ้2 ตวัแปร 
คือ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชก้ารวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
และ แบบจดัล าดบั (Ordinal Scale)  ส่วนประสมทางการตลาด 7P และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ใชก้ารวดัตวัแปรแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของผูบ้ริโภค
ท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี ใชก้ารวดัตวัแปรแบบลิเคอร์ท (Likert 
Scale)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ภายใต้
การปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิตจ านวน 8,743 คน (ขอ้มูลจากรายงาน walk in สินเช่ือ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2563) ค านวณจากสูตร Taro Yamane Formula (Taro Yamane, 1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% โดยใชค้่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม 5% ของประชากรโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ Convenience Sampling จ านวน 
382 คน โดยแจกให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี ในการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ,ค่า ร้อยละ (Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA), Independent 
Sample t-test และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.45 มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.57 มี

สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 67.02 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.53 ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.91 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 33.51 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  
 
ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทบา้นจดัสรรท่ีตอ้งการ

ซ้ือ คือ ทาวน์เฮา้ส์สองชั้น คิดเป็นร้อยละ 31.94 ขนาดท่ีดิน 50-75 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 32.72 มี 4 ห้องนอน คิดเป็น
ร้อยละ 45.81 4 ห้องน ้ า คิดเป็นร้อยละ 36.13 จ านวนท่ีจอดรถ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 54.97 งบประมาณในการซ้ือบา้น
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จดัสรร คือ 3,000,001-4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.13 มีความสามารถผอ่นไดเ้ดือนละ 7,001-14,000 คิดเป็นร้อยละ 
35.34 มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้นจดัสรรคือ ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.38 ผูมี้ส่วนร่วมใน
การซ้ือบา้นคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 54.45ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร (หลงัจากศึกษา
ขอ้มูลเพียงพอแลว้) คือ 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.58 ลกัษณะในการซ้ือบา้นจดัสรรคือ ผอ่นช าระกบัทางธนาคาร คิด
เป็นร้อยละ 89.79รู้จักโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลจาก ส่ือออนไลน์ (Website/Facebook/ 
line) คิดเป็นร้อยละ 56.81 และสาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
49.48 ตามล าดบั 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 
ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า โดยรวมภาพลกัษณ์ตราสินคา้ อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั ดา้น
คุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้  เช่ือว่าโครงการจดัสรรท่ีมีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจะมีบริการหลงัการขายท่ีดี ใช้
วสัดุท่ีมีคุณภาพคงทน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด   
 
ผลการศึกษาขอ้มูลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพ 

และ ปริมณฑลโดยรวมมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.46 หากเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย พบว่าส่วนใหญ่ผูท่ี้มีความประสงค์ซ้ือบา้นจดัสรรในเขต
กรุงเทพ และ ปริมณฑล ให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1. ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 2.ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 3.ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจซ้ือ  
 
ผลการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลส่วนใหญ่ เม่ือไดพิ้จารณา

ปัจจยัดา้นต่างๆ แลว้มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือบา้นจดัสรร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 
รองลงมาคือ เม่ือมีโอกาสจะแนะน าผูอ่ื้นให้เลือกซ้ือบา้นจดัสรรในโครงการเดียวกนักบัท่ีซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 และเม่ือมีโอกาสซ้ือบา้นจดัสรรในหลงัถดัไป จะเลือกบา้นจดัสรรของบริษทั
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ดิมท่ีเคยซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน และอภปิรายผล 

 
สมมุติฐานที่ 1 : ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภารัตน์ คามบุตร 
(2562) หวัขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผูบ้ริโภค ใน
เขตนนทบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ ไม่ท าให้เกิดความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

สมมุติฐานที่ 2 : พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ P-value < 0.05  ไดแ้ก่ จ านวนห้องนอนตอ้งการ จ านวนห้องน ้ าตอ้งการ จ านวนท่ีจอดรถท่ี
ตอ้งการ งบประมาณในการซ้ือบา้นจดัสรร วตัถุประสงค์ในการซ้ือบา้นจดัสรร ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือบ้าน
จดัสรร (หลงัจากศึกษาขอ้มูลเพียงพอแลว้) และสาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ชมพูนุช แพรสีทอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี อ  าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี 
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้นแตกต่างกนั เช่นซ้ือเพ่ือการลงทุน  จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น 
โดยพิจารณาดา้นรูปแบบ และวสัดุก่อสร้างท่ีเนน้ความประหยดั ราตาถูกมากกว่าอาศยัอยูเ่อง 

สมมุติฐานที่ 3 : ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (P-value = 0.000)  และดา้น
การรู้จกัตราสินคา้ (P-value = 0.029) ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใตก้าร
ปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ P-value < 0.05 

 
ตารางที่ 1 ผลค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุคณู (Coefficients) ของปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ตราสินคา้ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (n=382) 

Mode 
Unstandardized 

Coefficient 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B  Std. Error Beta 
(Constant) 1.969 0.199  9.907 <0.001 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 0.066 0.030 0.157 2.197 0.029* 
ดา้นคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ 0.035 0.032 0.081 1.112 0.267 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.142 0.026 0.396 5.352 0.000* 

R= 0.595           R2 = 0.354           Adj. R2 = 0.349        SEE=0.527         F-value =69.059         P-value= 0.001 
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กล่าวคือ เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ให้คงท่ี   ถา้คะแนนภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มากข้ึน 
จะส่งผลให้มีความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์สาขารังสิต เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.396 (มีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยมาตรฐาน หรือค่า Beta = 0.396)   
ซ่ึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร หากคะแนนดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ของโครงการบา้นจดัสรรท่ี
ซ้ือเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีความต้องการซ้ือบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.157 (มีค่า 
สมัประสิทธ์การถดถอยมาตรฐาน หรือค่าBeta = 0.157) ซ่ึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ นนัทวนั โรจน์วชัรเสว (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัด้านตราสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ท่ี
ส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในบริบทของ สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั ในการศึกษาพบว่าดา้นตรา
สินคา้ของเว็บไซต์ร้านคา้ออนไลน์นั้น การตระหนกัถึง เว็บไซต์ (Website awareness) และภาพลกัษณ์ของเว็บไซต์ 
(Website image) นั้น ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูใ้ชง้านจะเลือกใชบ้ริการกบัเว็บไซตท่ี์มีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกั เวบ็ไซตท่ี์พวกเขานึกถึงและจดจ าไดม้าเป็น ล าดบัแรก  

สมมุติฐานที่ 4 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7P’s) ส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7P’s) ส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ P-value < 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(P-value = 0.039) มีค่าสมัประสิทธ์การถดถอยมาตรฐาน หรือค่า Beta = 
0.179 รองลงมาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (P-value = 0.013) มีค่า Beta = 0.156 และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
(P-value = 0.008)  มีค่า Beta = 0.118 ตามล าดบั ซ่ึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร   

 
ตารางที่ 2 ผลค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุคณู (Coefficients) ของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7P’s) 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (n=382) 

Mode 
Unstandardized 

Coefficient 
Standardized 
Coefficients t p-value 

  

B S.E. Beta   

(Constant) 0.258 0.281  0.920 0.358   
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด        
ผลิตภณัฑ ์ 0.248 0.120 0.179 2.065 0.039*   
ราคา 0.023 0.106 0.020 0.221 0.825   
ดา้นการจดัจ าหน่าย 0.019 0.120 0.015 0.159 0.874   
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.149 0.143 0.118 2.036 0.008*   
ดา้นบุคลากร 0.184 0.143 0.137 1.290 0.198   
ดา้นกระบวนการ 0.126 0.110 0.101 1.143 0.254   
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.195 0.130 0.156 1.504 0.013*   

R= 0.627 R2 = 0.393  Adj. R2 = 0.382    SEE=0.512  F-value =34.592  P-value= 0.001 
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กล่าวคือ เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ให้คงท่ี  ถา้ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจมากข้ึน 
จะส่งผลให้มีความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใตก้ารปล่อยสินเช่ือบา้นของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.179  หากคะแนนดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเพ่ิมข้ึน จะ
ส่งผลให้มีความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.156 และดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลให้มีความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
0.118  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกมนนทัธ์ มีสัตย ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มใน
การเลือกซ้ือบา้นในเขตเทศบาล จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นบรรยากาศเหมาะกบัการพกั
อาศยั และดา้นความปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เน่ืองจากผูบ้ริโภค ให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิต ในการอยู่อาศยัมากข้ึน ความปลอดภยั และส่ิงอ านวยความ
สะดวกจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั    

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ จ านวนห้องนอนตอ้งการ  จ านวนห้องน ้ า
ต้องการ จ านวนท่ีจอดรถท่ีต้องการ งบประมาณในการซ้ือบ้านจดัสรร วตัถุประสงค์ในการซ้ือบา้นจดัสรรคือ 
ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร (หลงัจากศึกษาขอ้มูลเพียงพอแลว้) และสาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น
จดัสรร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ P-value < 0.05 ดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ P-value < 0.05  และทา้ยสุดคือปัจจยัดา้นส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7P ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีมายื่นขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต ปทุมธานี)  มากท่ีสุดไดแ้ก่ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์รองลงมาส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีการปรับรูปแบบการให้บริการ มีเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือประจ าอยูท่ี่โครงการบา้น

จดัสรร เพ่ือให้พนกังานสามารถแนะน าขอ้มูลขั้นตอนในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้กบัลูกคา้ไดท้ราบรายละเอียด
อยา่งรวดเร็ว ดา้น ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยค์วร มีการจดัท าหลกัสูตรอบรมพนกังานขายอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์และสามารถให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือเบ้ืองตน้ได ้ 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของแบรนด ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผูบ้ริโภค
มีความรู้สึกคุน้เคยกบัตราสินคา้ของโครงการบา้น และมีความรู้สึกผกูพนักบัตราสินคา้ของโครงการบา้นจดัสรรท่ี
ซ้ือ มีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ ท าให้แบรนด์มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการสร้างตวัตนให้เป็นท่ีรู้จกั เช่น การ
น านวตักรรมใหม่ๆ เขา้มา สร้างบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน พร้อมดว้ยรูปแบบการสร้างท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั 
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คุณภาพการก่อสร้างท่ียอดเยี่ยม ท าให้ลูกคา้ไวว้างใจ สร้างพ้ืนฐานในการต่อยอดภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโครงการ
บา้นจดัสรรได ้ 

3. ผู ้ประกอบการและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ให้หลากหลายช่องทางมากข้ึน เช่น กลยุทธ์การตลาดผ่านรูปแบบการขายและบริการออนไลน์ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ลูกคา้ในยุคดิจิทลั การเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกซ้ือ ชมโครงการท่ีชอบผ่านช่องทางออนไลน์เสมือนมาท่ีโครงการจริง พร้อมกบัมีแอพพลิเคชัน่ใน
การยื่นกูสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัผา่นช่องทางออนไลน์ได ้ 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของโครงการบ้านจดัสรร ดงันั้น ผู ้
ประกอบกิจการโครงการบา้นจัดสรร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีการจัดบูธ ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
ศูนยก์ารคา้ การท าแคมเปญอตัราดอกเบ้ียพิเศษส าหรับลูกค้าเฉพาะโครงการ ลดค่าธรรมเนียมการโอน การจด
จ านอง มีคูปองซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนลดค่าส่วนกลางในปีแรกของแถม การชิงโชค เป็นต้น รวมถึงมีการท า 
โฆษณาผา่นหลายๆช่องทางเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ ขอ้มูลข่าวสารของทางโครงการ  

5. จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด จะพบว่าผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือ
พกัอาศยัเอง ซ่ึงให้ความส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเงินในราคาท่ี
สูงกว่า ถา้หากไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการโครงการบา้นจดัสรร ควรเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ การมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ มีท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง เพ่ือ
ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
1.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสาร

การตลาด การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงคาดว่าจะเป็นส่วนส าคญัและมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรรในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั และควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
อาทิเช่น ผูท่ี้ซ้ือบ้านจัดสรรทัว่ประเทศเพ่ือให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจยัท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน   

2.ควรมีการวิจยัในเร่ืองความตอ้งการ และเปรียบเทียบความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัแต่ละประเภท แบบเฉพาะเจาะจง 
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นพ้ืนท่ีท าเลท่ีตั้ง เพ่ือเปรียบเทียบกลยทุธ์และ สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้มากท่ีสุด  

3.ควรมีการวิจยัในเร่ืองความพึงพอใจหลงัการซ้ือและงานบริการหลงัการขายในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันารูปแบบ โครงการ และสร้าง
ความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
 

ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเก็บ รวบรวมจากแบบสอบถามท่ีท าโดยกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลในช่วงสถานการณ์ 
Covid ท าให้ขอ้มูลอาจถูกจ ากดัแค่ในแบบสอบถาม เน่ืองจากมีระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามท่ีค่อนขา้งจ ากดั 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2708 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

และรายละเอียดบางส่วนท่ียงัไม่สามารถอธิบายให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจก่อนตอบแบบสอบถาม  ขอ้มูลท่ี
เก็บจากแบบสอบถามนั้นเก็บในช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2564 ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการน าขอ้มูลวิจยัน้ีไปใช ้จึง
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าขอ้มูลไปประยกุต์ใชเ้น่ืองจากขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาได ้  
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การศึกษารูปแบบธุรกจิไฟฟ้าภายใต้นโยบายการเปิดเสรี 
A Study of Power Utility Business Model Under the Liberalization Policy 

 

สุภาวดี ทพิย์ทวีชัย1 และ กมลพรรณ แสงมหาชัย2 
Supavadee Tiptaveechai and Kamolbhan Sangmahachai 

 

บทคดัย่อ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลัไดส่้งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมพลงังานในรูปแบบเดิม แนวคิด
การเปิดเสรี (Liberalization) กิจการไฟฟ้าท่ีไดรั้บการยอมรับในหลายประเทศ และการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด (Smart Grid) ท าให้รูปแบบธุรกิจพลงังานถูกเปล่ียนให้ผูบ้ริโภคเป็นผูผ้ลิตและผูข้าย(Prosumer) ได้
เช่นกนั การให้บริการเดิมเป็นการผลิตแบบรวมศูนย ์ (Centralized Generation) ไดเ้ปล่ียนไปสู่การผลิตแบบไม่รวม
ศูนย์ (Decentralized Generation) ด้วยสาเหตุจากการเปิดเสรีด้านการผลิตท่ีมาจากแหล่งพลงังานแบบกระจาย 
(DER) เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ปรากฎการณ์น้ีส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายไฟฟ้า ดงันั้น การทบทวน
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของ Prosumer และรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าแบบไม่รวมศูนยจึ์งเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบของกิจการไฟฟ้าในปัจจุบนั การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษารูปแบบ
ธุรกิจของผูจ้ ัดจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายการเปิดเสรีภาคพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว และเสนอแนะแนวทางการด าเนินธุรกิจพลงังานในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง กำรเปิดเสรีของระบบไฟฟ้ำ สมำร์ทกริด  
 

Abstract 
The everchanging of digital technology has tremendous impact on the traditional energy industry.  The electricity 
enterprise liberalization that has been accepted in many countries, and the development of the smart grid 
technology have changed the energy business model by transforming consumers to prosumers. The traditional 
electricity services, which mostly focused on centralized generation is replacing by decentralized generation due 
to increasing adoption of distributed energy resource (DER) such as solar cells. This phenomenon has affected 
on power suppliers and distributors. Therefore, reviewing of electricity business model to support the 
competitiveness of electricity generation, both from prosumers and decentralized business model perspectives 
to improve current electricity market are particularly important. This study focuses on the study of suitable power 
distribution business model under the liberalization policy that resulted from the disruptive technology and to 
provide a guideline of future energy business. 
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1. บทน า 
      

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนโลกหรือ Disruptive Technology ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากในทุก
อุตสาหกรรมโดย Disruptive Technology ท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า คือ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน Smart Meter Smart Device ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) รถยนตไ์ฟฟ้า และเทคโนโลยี
ดิจิทลัท่ีมีความสามารถสูงข้ึนไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดและอุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า จากเดิมท่ีมีการผลิต
ไฟฟ้าแบบรวมศูนย ์ (Centralized Generation) โดยรัฐวิสาหกิจ หรือบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ สู่การผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตวัไม่รวมศูนย ์(Decentralized Generation: DG) ท่ีผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power 
Producer :VSPP) และแนวโน้มการน าเทคโนโลยีกักเก็บพลงังาน ท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในอนาคต ส่งผลให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ชก้บัผูผ้ลิตเปล่ียนแปลงไป  

ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ระบบส่งไฟฟ้าเดิมไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมข้ึนของ DG ท าให้
การส่งเสริมพลงังานทดแทนไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มท่ี การท่ีจะเช่ือมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีมี
มากข้ึนเขา้กบัระบบไดอ้ย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มี
ความชาญฉลาดท่ีเรียกว่าระบบโครงข่าย “สมาร์ทกริด” (Smart Grid) ซ่ึงการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเป็น
แนวทางท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดห้ลายๆ ปัญหา รวมทั้งสามารถช่วยในการบริหารจดัการดา้นพลงังานไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างให้ความส าคญั รวมทั้งแนวคิดการเปิดเสรี (Liberalization) 
กิจการไฟฟ้าท่ีได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โดยใน
อนาคตจะเกิดผูบ้ริโภคและผูข้ายไฟฟ้าในรายเดียวกนั (Prosumer) กระจายตวัไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ อาจท าให้เกิด
ธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจซ้ือขายพลงังานไฟฟ้า (Power Trading) ดงันั้นธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในอนาคตจะ
หลีกเล่ียงท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นลกัษณะไฟฟ้าเชิงธุรกิจ ไดย้ากโครงข่ายระบบไฟฟ้า อาจจะเป็นแค่ทางผา่นของการ
ซ้ือขายไฟฟ้า โดยคิดเพียงค่าบริการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย (Wheeling charge)  

งานวิจยัน้ีวตัถุประสงคศึ์กษาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจพลงังานท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Technology) และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลงังานภายใต้นโยบายกิจการ
ไฟฟ้าเสรี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอยู่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในพฒันารูปแบบธุรกิจ โดยการศึกษาธุรกิจ
พลงังานในต่างประเทศ การศึกษาบทความหรือผลงานวิจยั และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือท่ีจะเขา้ใจเทคโนโลยีใหม่ท่ีอาจเขา้มามีบทบาทส าคญัและผลกระทบต่อธุรกิจพลงังานในอนาคต และสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือพฒันาในการปฏิบติัและน าไปสู่การเตรียมความพร้อมส าหรับธุรกิจพลงังานในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า 
 

World Economic Forum (2017) ได้อธิบายแนวโน้มส าคัญท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั่วโลก คือ การ
เปล่ียนแปลงท่ีขบัเคล่ือนโดยเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
แนวโน้มส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 1 ประกอบด้วย 1) การใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีมากข้ึน 
(Electrification) ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกสบายส าหรับเมือง 
และบา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีเร่ิมมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 2) การกระจายตวัของแหล่งพลงังาน (Decentralization) 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resource หรือ DER) ด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีการกักเก็บพลงังาน 3) การน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digitization) มาใช้บริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเช่ือมต่อระบบโครงข่าย และการส่ือสารแบบ 2 ทาง การใช้เซ็นเซอร์อจัฉริยะท่ีเป็น
เทคโนโลยีของ Internet of Things (IoTs)  และดิจิทลัอ่ืนๆ เขา้มาใชค้วบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งสะดวก
มากข้ึน แนวโนม้ทั้งสามน้ีท าหนา้ท่ีเสริมและพฒันาซ่ึงกนัและกนั  
 

 
รูปที่ 1 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ท่ีมา: The Future of Electricity, World Economic Forum, 2017 
 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับ Disruptive Technology 
 

แนวคิดของ Disruptive technology เสนอคร้ังแรกโดย Christensen ในปี 1990 โดยเช่ือว่า Disruptive technology 
ครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีขยายตวัจากตลาดระดบัล่างเพ่ือทดแทนเทคโนโลยีท่ีมีอยูไ่ปสู่ตลาดใหม่ และพฒันา
ไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่าและประสิทธิภาพมากข้ึน การพฒันาอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยีเป็นปัจจยัหลกั ท่ีท าให้
เกิด Disruption จนถึงจุดท่ีเทคโนโลยีมีศกัยภาพสูง แต่มีราคาท่ีต ่าลง การพฒันาตวัของเทคโนโลยีแปรผกผนักบั
ราคาท่ีต ่าลง (Christensen and Bower ,1995)  แนวคิดดา้นปรากฎการณ์ Disruption ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา 
สามารถคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตท่ีอาจเกิดกบัภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ จ านวนมาก ท่ีมีโอกาสถูก 
Disruption ได้ (Seba, 2014) ในทางกลบักันภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ีไดเ้ช่นกนั 
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เทคโนโลยีท่ีท าให้เกิด Disruption ในอนาคตพอจ าแนกออกเป็น 12 เทคโนโลยีหลกั ดงัน้ี (1) เซนเซอร์อจัฉริยะ 
และ Internet of Things (IoTs) (2) สมองกลอจัฉริยะ (Artificial intelligence) และ Machine learning (3) หุ่นยนต์ 
(4) แผงโซล่าเซล (Solar photovoltaic) (5) ตัวเก็บประจุพลังงาน (Energy storage) (6) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
vehicles) (7) เคร่ืองพิมพ์สามมิติ (3D printing)  (8) ภาพสามมิติ (3D Visualization) (9) เทคโนโลยีคลาวด์และ
อินเตอร์เน็ตเคล่ือนท่ี (Mobile Internet & Cloud) (10) Big data และข้อมูลแบบเปิด (Open data) (11) โดรนและ
เครือข่ายของดาวเทียมขนาดจ๋ิว (Drone/Nano satellites) (12) e-Money/ e-Finance  (คงกระพนั,2561)  

ธุรกิจไฟฟ้าเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานจากกังหันลม ฯลฯ เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ
พลงังานโดยตวัเก็บประจุ และการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความรวดเร็วและแม่นย  าของระบบส่ือสาร ถึงแมว้่า เซลล์
พลงังานแสงอาทิตย์และตวัเก็บประจุพลังงานในระบบไฟฟ้าจะเป็นนวตักรรมท่ีไม่ต่อเน่ืองกัน แต่การพัฒนา
เทคโนโลยีเหล่าน้ีท าให้โครงข่ายไฟฟ้าตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพ่ือพฒันา (Richter, 2013)  

จะเห็นไดว้่า นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของ
บริษัทพลังงาน ส่งผลต่อความพร้อมของตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบังคับให้
สาธารณูปโภคไฟฟ้าทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจไปจากรูปแบบเดิม (Tayal and Rauland, 2016) 
การวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพการใช้พลงังานในเชิงรุก  รวมถึงต้อง
ให้บริการระบบไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั และราคาไม่แพง (Tayal ,2016) การพฒันาเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว
ช่วยขจดัอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดส าหรับผูเ้ล่นขนาดเล็ก ท าให้ธุรกิจไฟฟ้าในปัจจุบนัตอ้งหันมาให้ความส าคญั
ของการจัดการด้านอุปสงค์ (Supply) และความต้องการ (Demand) ของผู้บริโภคท่ีชะลอตัว รวมไปถึง การ
ปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล แรงจูงใจดา้นพลงังานทดแทน และราคาไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน (Kind,2013)   

สมาร์ทกริด (Smart Grid) เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาข้ึน โดยมีหลกัการท างานส าคญัคือ การน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชใ้นการบริหารจดัการโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถท าการตรวจสอบ (Monitoring) 
และจดัการ (Managing) การกระจายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าให้สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการ
ไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชป้ลายทาง (IEA,2011)  ในอีกมุมมองหน่ึง จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสมาร์ทกริดยงัเป็นภยั
คุกคามต่อระบบสาธารณูปโภค และอาจเปิดโอกาสให้บริษทัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) รายใหม่
เขา้สู่ตลาดพลงังานได ้(Shomali and Pinkse,2016) ปัจจุบนัขอ้เท็จจริงและมุมมองต่างๆ ยงัไม่แน่นอน เน่ืองจาก
การคุกคามของผูเ้ล่นรายใหม่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าควรไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล หรือควรเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วม (Tayal ,2016)  งานศึกษาในอดีตยงัพบว่า นวตักรรมรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าแบบใหม่ท่ีเกิด
จากเทคโนโลยีสมาร์ทกริดยงัสามารถแข่งขนัดา้นราคาไดดี้กว่า ท าให้ผูเ้ล่นรายเดิมตอ้งสูญเสียรายไดม้หาศาล และ
อาจท าให้เกิดการปฏิวติัหรือการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าไฟฟ้าและกฎระเบียบต่างๆ อีกมากมาย เช่น ค่าบริการ
ลูกคา้และค่าธรรมเนียมการเช่ือมโยง (Government of WA, 2014)  

 
2.3 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าไทย 

 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในลกัษณะ “ระบบผูซ้ื้อรายเดียว” 

(Enhanced Single Buyer หรือ ESB) คือให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producers หรือ IPP) ผลิตไฟฟ้าและ
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ขายให้รัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) ซ่ึงถือว่า 
กฟผ. เป็นผูด้  าเนินการผลิตไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียว และส่งไฟฟ้าท่ีจดัหามาให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผูด้  าเนินการระบบจ าหน่ายและขายปลีกไฟฟ้า (Retail) และมีขายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบางราย โดยมี
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) ท าหน้าท่ีสั่งเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าซ่ึงอยู่ภายใต้กิจการของ กฟผ. ส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชน มีการเปิดประมูลแข่งขนัในระดบัผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่  (IPP) โดยคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังานจะเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑ์และเง่ือนไขการประมูลให้มีความชดัเจนโปร่งใส ในส่วนของผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (SPP) จะมีการก าหนดการรับซ้ือเป็นรอบๆข้ึนอยู่กบันโยบายของภาครัฐ และในส่วนของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนจะมีการรับซ้ือไฟฟ้าตามเป้าหมายท่ีก าหนดจากแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan; AEDP) โดยมี กฟน. และ กฟภ. ท าหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บซ้ือ 

อยา่งไรก็ดี จากการศึกษาพบว่ารูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าทัว่โลกแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ  (Hassan et al., 
2009) ไดแ้ก่  (1) แบบรัฐเป็นเจ้าของ (Vertical Integration Model)  (2) แบบผูซ้ื้อรายเดียว (Single Buyer Model)  (3) 
แบบแข่งขนัดา้นการขายส่ง (Wholesale Competition)  (4) แบบแข่งขนัดา้นการคา้ปลีก (Retail Competition)  

ดังนั้ น การให้มีการแข่งขันอย่างเสรีในภาคธุรกิจไฟฟ้าของไทยต้องมีการปรับโครงสร้าง 3 ส่วนหลัก 
(คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน, 2560) คือ (1) ระบบผลิต (Generation System) โดยให้
เอกชนเขา้มามีส่วนในการให้บริการโดยบริษทัผลิตไฟฟ้า (GENCOs) (2) ระบบส่ง (Transmission System) จะอยู่ใน
ความดูแลของบริษทัระบบส่งไฟฟ้า (TRANSCOs) และ (3) ระบบจ าหน่าย (Distribution System) จะอยู่ในส่วนความ
ดูแลของบริษทัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DISTCOs) ซ่ึงการท างานทั้ ง 3 ส่วนน้ีจะเช่ือมโยงผ่านศูนย์ควบคุมอิสระ 
(Independent System Operator: ISO) ท าหน้าท่ีสั่งการปฏิบติังาน และควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การดูแลให้ปริมาณก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนมีเพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการก าลงัไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาหน่ึงๆ การดูแลให้ระบบไฟฟ้ามีความเช่ือถือได ้(Reliability) และมีความมัน่คง (Security) นอกจากน้ี ISO จะ
ท าหนา้ท่ีในการควบคุมการผลิตเพ่ือให้ระบบมีความเช่ือถือได ้ดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 
ท่ีมา: รายงานข้อเสนอแนะการปฏิรูปและผลการรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการผูกขาดธุรกิจด้านพลังงาน ,

คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน, 2560 
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นอกจากน้ี จุดประสงคส์ าคญัของการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของ GENCOs TRANSCOs  และ DISTCOs คือ การมี
ก าไรจากธุรกิจมากท่ีสุด ท าให้ระบบส่งไฟฟ้าในหลายประเทศยงัไม่ถูกปรับโครงสร้างให้เป็นเอกชน แต่จะควบ
รวมกบั ISO แทน ภายใตก้ารก ากบัของรัฐ  (คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน, 2560)    

ส าหรับรูปแบบซ้ือขายไฟฟ้า (Market Model) ภายใตก้ารแข่งขนัเสรี (Hassan et al., 2009) จะมีรูปแบบซ้ือขาย
ท่ีส าคญั 3 รูปแบบคือ (1) แบบตลาดกลางการซ้ือขายไฟฟ้า (Pool Trading Model) เป็นตวักลางการซ้ือขายระหว่าง
ผูซ้ื้อ (DISTCOs) และผูข้าย (GENCOs) และควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความมัน่คง โดย ISO จะส่งขอ้มูลให้กบัตลาด
กลางเพ่ือใชป้ระกาศราคากลาง (2) แบบคู่สญัญา (Bilateral-Contract Model) เป็นการซ้ือขายระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย
โดยตรง ผูซ้ื้อและผูข้ายจะแจง้ปริมาณและช่วงเวลาส่งมอบปริมาณไฟฟ้าท่ีไดท้  าสญัญาซ้ือขายกนัไว ้ให้ ISO ทราบ 
เพ่ือ ISO จะไดห้กัปริมาณไฟฟ้าเหล่าน้ีออกจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตอ้งท าการพิจารณาทั้งหมด  (3) แบบผสม (Hybrid 
Model) การซ้ือขายไฟฟ้าเป็นไปในลกัษณะการซ้ือขายไฟฟ้าผา่นตลาดกลาง และการซ้ือขายไฟฟ้าแบบคู่สญัญา 

 
2.4 แนวคดิด้านการเปิดเสรีในการแข่งขัน 

 
 นกัเศรษฐศาสตร์ได้ยกแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ซ่ึงเร่ิมมีอิทธิพลในช่วงปลายทศวรรษ 1970 

โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ โดยมุ่งเน้นให้กลไกราคาเป็นตวัขบัเคล่ือน โดยมีหลกัการ
ส าคญัคือ การผ่อนปรนการก ากบัดูแล (Deregulation) การเปิดเสรี (Liberalization) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้
เป็นเอกชน (Privatization) (นิภาวรรณ,2561) ส าหรับธุรกิจพลงังานท่ีมีผูเ้ล่นนอ้ยราย (Oligopoly Market) เน่ืองจาก
มีการลงทุนสูงและมีความเส่ียงสูง ท าให้ธุรกิจพลงังานมีการผูกขาดโดยธรรมชาติ ดงันั้น การเปิดเสรีท่ีมีลกัษณะ
เป็นกิจการท่ีรัฐผกูขาด (State Monopoly) ตอ้งมีการเปิดตลาดเพ่ือลดการผกูขาดโดยรัฐให้มากท่ีสุดเสียก่อน ซ่ึงเป็น
การป้องกนัปัญหาการเป็นผูมี้อ  านาจเหนือตลาดของบริษทัท่ีแปรรูป ส่งผลให้เอกชนรายอ่ืนไม่อาจเขา้สู่ตลาดได ้
และหากมีการแปรรูปโดยไม่ค านึงถึงการเปิดเสรี จะท าให้กลายเป็นจากรัฐผกูขาดสู่การผกูขาดโดยเอกชน (Private 
Monopoly) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ต้องพิจารณาการเปล่ียนผ่านการเปิดเสรี การก ากับดูแล และการประกัน
มาตรฐานบริการท่ีด าเนินการโดยเอกชน (คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน, 2560) 

 
2.5 การศึกษาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในต่างประเทศ 

 
ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษากรณีศึกษาของต่างประเทศท่ีไดด้ าเนินนโยบายการเปิดเสรีดา้นไฟฟ้า โดย

ท าการคน้ควา้เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษารูปแบบและแนวทางการแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศ
กรณีศึกษา และน ามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยกรณีศึกษาท่ีผูวิ้จัยน ามาศึกษา ได้แก่  (1) ประเทศองักฤษ         
(2) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (3) ประเทศออสเตรเลีย (4) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ(5) ประเทศสิงคโ์ปร  

จากการศึกษา พบว่า ประเทศองักฤษถือเป็นต้นแบบการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในหลายประเทศ ระบบ
ไฟฟ้าขององักฤษแยกระหว่างระบบการผลิตไฟฟ้า และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 2001 ประเทศองักฤษไดมี้การ
เปล่ียนระเบียบการซ้ือขายไฟฟ้าใหม่ (New Electricity Trading Arrangement : NETA) ภายใต ้NETA จะมีตลาดซ้ือ
ขายไฟฟ้าโดยให้ผูผ้ลิตและผูซ้ื้อไฟฟ้าท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าคลา้ยกบัตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้า (Future Market) 
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงการผนัผวนของราคา ณ เวลาด าเนินการจริง (Spot Market) และมีกลไกรักษาความสมดุล 
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โดยมี National Grid Company (NGC) สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซ่ึงการใช ้NETA ท า
ให้ราคาค่าไฟฟ้าลดลงและผนัผวนนอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดซ้ือขายไฟฟ้าท่ีใชอ้ยูเ่ดิม ( Tsay and Chen,2019) 

รูปแบบกิจการไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา มีรัฐบาลกลางเป็นผูอ้อกกฎหมายและข้อบงัคบัส าหรับทุกภูมิภาค 
เพ่ือให้ผูใ้ห้บริการระบบส่ง และผูค้า้ปลีกด าเนินการในตลาดคา้ส่ง (Wholesale Market) และเปิดเสรีตลาดการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า  ภายใตก้รอบท่ีก าหนดโดยรัฐบาลกลาง รัฐต่างๆ ไดพ้ฒันารูปแบบตลาดในลกัษณะของตลาด
กลาง (Power Pool) โดยมี The Federal Energy Regulatory Commission (FERC) เป็นผูส่้งเสริมให้มีการแข่งขนัใน
กิจการไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนนโยบายการเปิดเสรี และออกขอ้ก าหนดการอนุญาตให้ ISO ด าเนินการระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้า เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Greer,2012) เช่น ตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 
จดัตั้ง ISO และศูนยป์ฏิบติัการทางการตลาด (Power Exchange หรือ PX) เพ่ือให้มีการแข่งขนัในกิจการไฟฟ้าอย่าง
เสรีและเป็นธรรม  ISO ของแคลิฟอร์เนีย หรือ “CAISO” เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการในอเมริกาเหนือ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียแยก ISO ออกจาก PX เพ่ือไม่ให้ ISO มีอ านาจในการเขา้แทรกแซงกลไกตลาด  

ส าหรับประเทศออสเตรเลีย  เร่ิมแปรรูปกิจการไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเร่ิมจากรัฐวิคตอเรีย และขยายไปยงัรัฐ
ต่างๆ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2541 ได้จัดตั้งตลาดไฟฟ้าแห่งชาติ (The National Electricity Market : NEM) เช่ือมต่อโครงข่าย
ระบบส่งไฟฟ้าของรัฐและดินแดนทางตะวนัออกและทางใตข้องออสเตรเลีย เพ่ือสร้างตลาดไฟฟ้าขายส่งขา้มรัฐท่ี
เช่ือมต่อโครงข่ายถึงกนัอยา่งสมบูรณ์ใน 5 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ควีนส์แลนด ์นิวเซาทเ์วลส์  วิคตอเรีย  ออสเตรเลียใต ้และแทส
เมเนีย ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 ก่อตั้ง Australian Energy Market Operator (AEMO) เพ่ือบริหารจดัการตลาดไฟฟ้า AEMO 
จะอ านวยความสะดวกการซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิตไฟฟ้าและผูใ้ชไ้ฟฟ้าผา่นตลาดซ้ือขายแบบทนัที (Spot Market)  

ประเทศเกาหลีใตมี้ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) เป็นรัฐวิสาหกิจในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
โดยรวมการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า และการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าด้วยกัน โดยในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการแปรรูป 
KEPCO และแยกการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า การจดัจ าหน่ายและการคา้ปลีกโดยมี Korea Power Exchange (KPX) 
บริหารจดัการระบบไฟฟ้า (Kufeoglu et al., 2019) ปัจจุบนัตลาดไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใตมี้รูปแบบ Cost-based Pool 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะส่งก าลงัไฟฟ้าของตนเองไปยงั KPX และ KPX เป็นผูก้  าหนด Marginal Price ของตลาดไฟฟ้าขายส่ง  

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกของเอเชียท่ีมีตลาดไฟฟ้าเสรี ท่ีผา่นมา Singapore Power (SP) เป็นผูใ้ห้บริการ
ไฟฟ้ารายเดียว ปัจจุบนัตลาดไฟฟ้าสิงคโปร์ประกอบดว้ยตลาดไฟฟ้าขายส่งและตลาดไฟฟ้าขายปลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 สิงคโปร์ไดเ้ร่ิมเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า ท าให้มีผูผ้ลิตไฟฟ้าแข่งกนัในตลาดขายส่ง ในช่วงปี พ.ศ.  2545 ตลาด
ขายส่งไดด้ าเนินการโดย Energy Market Company (EMC) และ ปี พ.ศ. 2546 ไดมี้การตั้ง The National Electricity 
Market of Singapore (NEMS) พลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของสิงคโปร์ซ้ือขายผ่าน EMC ซ่ึง EMC มีแพลตฟอร์มการ
ซ้ือขายท่ีโปร่งใสและแข่งขนัได ้โดยราคาจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการไฟฟ้าและอุปทานไฟฟ้า ผูค้า้ไฟฟ้ารายยอ่ยจะ
รับซ้ือไฟฟ้าจากตลาดคา้ส่งน้ีเพ่ือไปขายต่อให้ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกไฟฟ้าหรือผูใ้ชร้ายใหญ่สามารถท า
ขอ้ตกลงทวิภาคีนอกตลาดคา้ส่งได ้ผูบ้ริโภคในสิงคโปร์สามารถเลือกไดว้่าตอ้งการซ้ือไฟฟ้าจากผูค้า้ปลีกไฟฟ้า 
หรือตลาดไฟฟ้าขายส่งในราคาค่าไฟฟ้าขายส่งผา่น SP Group  หรือซ้ือจาก SP Group ตามอตัราท่ีก าหนด   

จากการทบทวนกรณีศึกษาทั้ง 5 ประเทศ พบว่า แต่ละประเทศท่ีปฏิรูปการเปิดเสรีและส่งเสริมการแข่งขนัเสรี 
จะตอ้งท าการปรับปรุงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าในส่วนของระบบผลิต ระบบส่ง และการจ าหน่าย  เช่น องักฤษ
และสิงคโปร์ยกเลิกระบบสาธารณูปโภคแบบรัฐผกูขาดทั้งหมด และมีการแบ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้า สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย ปฏิรูปโดยแยกตามภูมิภาคและไม่มีการแบ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่ใช้มาตรการก ากบัดูแล
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เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการส่งผ่านและการจ าหน่ายท่ีเป็นกลาง ในขณะท่ีสาธารณรัฐเกาหลี เร่ิมการปฏิรูปโครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าโดยใชรู้ปแบบของการก าหนดราคาการซ้ือขาย และการบริหารจดัการระบบส่งไฟฟ้า โดยสรุปแลว้ 
กรณีศึกษาของประเทศส่วนใหญ่จะยงัคงใชร้ะบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเป็นของสาธารณะ และฝ่ายบริหารแต่ละแห่ง
ไดพ้ฒันาโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีความเสถียรและเช่ือมต่อกนัเพ่ือขยายตลาดไฟฟ้า และจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแล    
 

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) 
 
ส าหรับประเทศไทย การพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงในนโยบายการพฒันาพลงังาน

ไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบใหม่ เช่น แหล่งผลิตไฟฟ้า
พลงังานทดแทนขนาดเล็กท่ีกระจายอยู่ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ระบบกกัเก็บพลงังาน รวมถึงการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้า
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าหรือ Prosumer ท าให้มีการท างานร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์ตรวจวดั ประมวลผลอตัโนมติั และส่ือสาร
ขอ้มูล นอกจากน้ี Prosumer ยงัสามารถซ้ือขายไฟฟ้าผา่นแพลตฟอร์มการซ้ือขายไฟฟ้า (Energy Trading Platform)  

ปัจจุบนัได้มีการก าหนดให้น ามาตรฐาน IEEE1547 และ 2030 Standards for Distributed Energy Resources 
Interconnection and Interoperability with the Electricity Grid ส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Basso, 2014) 
เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการพฒันาร่วมกนัแบบบูรณาการของระบบสมาร์ทกริด การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแลกเปล่ียนและใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ ดงัรูปท่ี 3 

ระบบไฟฟ้าท่ีมีความซับซ้อนการทบทวนบทบาทของผูค้วบคุมระบบส่ง (Transmission System Operator หรือ 
TSO) และผูค้วบคุมระบบจ าหน่าย (Distribution System Operator หรือ DSO) และการพฒันาแพลตฟอร์มตลาดซ้ือขาย
พลงังานไฟฟ้า สรุปได ้4 ประเด็น ดงัน้ี (1) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโครงข่ายของ TSO และ DSO  (2) บริหาร
จดัการความตอ้งการพลงังาน (Demand Side Management หรือ DSM) ตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง (3) พฒันา
ระบบกักเก็บพลงังานตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าท่ีผนัผวนในช่วงท่ีมีความต้องการไฟฟ้าน้อย และช่วงท่ี
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง และ (4) ก าหนดอตัราค่าไฟฟ้า  (วิทยาลยัพลงังานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี,2563)  

 

 
 
รูปที่ 3 ความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัของระบบไฟฟ้า Smart Grid การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีมา: IEEE 1547 and 2030 Standards for Distributed Energy Resources Interconnection and Interoperability with the 
Electricity Grid, 2014 
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2.7 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

                               ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิ้ธีการวิจยัโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Documentary 
research) เช่น วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ และบทความท่ีน่าเช่ือถือดา้นนโยบายพลงังานของ
ประเทศไทย และใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้ค าถามแบบปลายเปิด 
เพ่ือให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ  ค าถามประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีพลงังาน 
นโยบายกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ ตน้ทุนพลงังาน และแนวโน้มโครงสร้างกิจการไฟฟ้า ท่ีมีผลต่อการพฒันารูปแบบ
ธุรกิจพลงังาน เพ่ือปรับตวัและเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มผูบ้ริหารในหน่วยงานด้านพลงังาน เช่น คณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนกัลงทุนดา้นพลงังาน จ านวน  5  ท่าน  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล พบว่าการปฏิรูปภาคพลงังานและการออกแบบกลไกตลาดใหม่ด าเนินการไป
แลว้หลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยไดมี้การส่งเสริมให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าใชพ้ลงังานทดแทนมากข้ึน แต่ระบบส่งไฟฟ้า
ในบางคร้ังไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมข้ึนของพลงังานทดแทนขนาดเล็กแบบกระจายตวัได ้และส่งผลต่อคุณภาพ
ไฟฟ้าและการขนานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเขา้กบัระบบจ าหน่ายก็อาจท าไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจากติดปัญหาก าลงัไฟฟ้า
ไหลยอ้นกลบัทิศทาง เป็นตน้ ท าให้หลายหน่วยงานให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริด 
และเทคโนโลยีดา้นพลงังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซ่ึงเป็นนวตักรรมภาคพลงังานท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากระบบอินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีตลาดไฟฟ้าท่ีแบ่งเป็น ตลาด
คา้ส่ง และตลาดคา้ปลีก โดยเฉพาะกระบวนการประมูลราคาค่าไฟฟ้าและการส่งขอ้มูลทางการเงิน ผา่นแพลตฟอร์ม
การซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีองคก์รอิสระก ากบัดูแล  

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี(Disruptive technology) 
- ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid)  
- การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
- ระบบเก็บกกัพลงังาน   

นโยบายการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า (Liberalization) และ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

ตน้ทุนพลงังาน  

ลกัษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้า  

การพฒันารูปแบบธุรกิจกิจการไฟฟ้า 
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กุญแจส าคญัในการสร้างนวตักรรมภาคพลงังาน เป็นการพฒันารูปแบบธุรกิจท่ีเน้นผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลางและการ
บริหารจัดการด้านอุปสงค์ (DSM) เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าท่ีมากข้ึน โดย
พิจารณาถึงแรงจูงใจการมีส่วนร่วม และโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดคา้ปลีกไฟฟ้าในยคุต่อไป ผูใ้ชพ้ลงังานมีโอกาสเท่า
เทียมกันในการบริโภค การพฒันาฟังก์ชนัการท างานของบริษทัให้บริการด้านจัดการพลงังาน (ESCOs) และ DSO 
ส าหรับการตรวจสอบขอ้มูล การประสานงานและควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้าในตลาดคา้ปลีก การลดกฎระเบียบการ
ก ากบัของตลาดไฟฟ้าเพ่ือกระจายจากตลาดค้าส่งไฟฟ้าไปสู่การออกแบบตลาดคา้ปลีกไฟฟ้าต่อไป ดงันั้นการพฒันา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านการท างานของผู้ให้บริการ คือ การไฟฟ้าทั้ง 3 
หน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้ดีข้ึน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศในภาพรวม  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าส่ิงส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการกิจการไฟฟ้าให้รองรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ในอนาคต คือการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดท่ีตอ้งมีความพร้อมในหลายดา้น ดงัน้ี 

(1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่ือมต่อมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter) หรือ อุปกรณ์ 
sensor รวมทั้งระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก การวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลผ่านระบบ Cloud System  เพ่ือ
น าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผน หรือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจด้านผูจ้ ัดการบริหารโหลด (Load Aggregator :LA) 
ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งมีความพร้อมหรือส่งเสริมให้มีทกัษะในดา้น IT  หรือการใชห้น่วยงานภายนอก (Outsource) เขา้มา
ช่วยบริหารจดัการโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีกิจการไฟฟ้าจะไดรั้บ 

(2) กฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี ควรมีความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั
รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และหน่วยงานตอ้งมีความเขา้ใจนโยบายและกฎระเบียบต่างๆอยา่งท่องแท ้

(3) ความพร้อมดา้นโครงสร้างบริหารขององค์กรควรมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน หรือให้สถาบนัทางวิชาการ หรือ
ผูเ้ล่นอ่ืนๆ ในตลาดเขา้มามีบทบาทมากข้ึน เพ่ือรองรับ การเกิดแหล่งจ่ายแบบกระจาย  Decentralize structure 

(4) การบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือแยกตน้ทุนท่ีแทจ้ริง รายได ้หรือก าไรท่ีหน่วยงานตอ้งการ การวิเคราะห์ความคุม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์และการเงินต่างๆ เพ่ือสามารถก าหนดราคาต้นทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เหมาะสมตาม
กลไกราคาของตลาด รวมทั้งการควบคุมการจดัหา (Supply) และความตอ้งการ (Demand) การใชพ้ลงังาน เพ่ือสร้าง
ให้เกิดสมดุลของระบบไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าได ้

ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัในการศึกษาเน่ืองจากเป็นการศึกษาเพ่ือรองรับธุรกิจของกิจการไฟฟ้าภายใตน้โยบายการเปิดเสรี 
ซ่ึงยงัไม่มีความแน่นอนในเร่ืองของทิศทางการก าหนดโครงสร้างบริหารของกิจการไฟฟ้า การศึกษาดงักล่าวจึงเป็น
แนวคิดท่ีเกิดจากการรวบรวมขอ้มูล และการสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมของนกัลงทุน ความเส่ียงท่ียอมรับได ้กบัการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมของนกัลงทุนดา้นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และดา้นการเลือกระดบัความเส่ียงของกองทุน มีผลการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครต่างกนั ความเส่ียงท่ียอมรับได้
ดา้นทศันคติ  และดา้นความเส่ียงท่ียอมรับไดมี้ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมของนักลงทุน, ควำมเส่ียงท่ียอมรับได้, กำรตั้งใจซือ้, กองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (RMF) 
 

Abstract 

This research aims to study Investor behavior, acceptable risk With the purchase intention of investors in the Siam 
Commercial Bank's Retirement Mutual Fund (RMF) In the Bangkok area A questionnaire was used to collect data 
from a sample of 400 people. in the behavior of the influential individual investors in purchasing a retirement and 
in choosing the risk level of the funds most interested in influencing investors' buying intent. Invest in mutual 
funds Retirement Mutual (RMF) of Siam Commercial Bank In Bangkok, the differences. Acceptable risks of 
attitudes And the acceptable risk profile was positively correlated with the Siam Commercial Bank's willingness 
to purchase a retirement mutual fund (RMF). In the Bangkok area Statistically significant at the level of 0.01 
 
Keywords: Investor Behavior, Acceptable Risk, Intention to Buy, Retirement Mutual Fund (RMF) 
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1. บทน า 
 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เป็นกองทุนท่ีเน้นการลงทุนในระยะยาวเพ่ือการเกษียณอายุ วตัถุประสงค์
เพ่ือการออมเงินเอาไวใ้ชใ้นยามเกษียณและสามารถหักลดหยอ่นภาษีประจ าปีได ้ มีระดบัความเส่ียงของกองทุน 6 
ระดบั กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์มีความเส่ียงตั้งแต่ความเส่ียงระดบั 3 จนถึง
ความเส่ียงสูงสุดระดบั 8 และความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุนมี 5 ระดบั (เส่ียงต ่า, เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า, 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง, เส่ียงสูง, เส่ียงสูงมาก) จากการได้มีโอกาสเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ีมี 
License ขายกองทุน ท าให้เห็นถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุน ของธนาคารไทยพาณิชยว์่า มีระดบั
ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป และ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชยก์็มีระดบัความ
เส่ียงของกองทุนแตกต่างกนัออกไป   

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัลงทุนและความเส่ียงท่ียอมรับไดก้บัการตั้งใจซ้ือของนัก
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
แนวทางในการให้ค าแนะน า หรือวางแผนการลงทุนให้นกัลงทุน เลือกระดบัความเส่ียงของกองทุนให้สัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมของนกัลงทุนและความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุน เพ่ือให้นกัลงทุนเลือกกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) ท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยา่งเหมาะสม มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีคาดหวงั 
ท าให้นกัลงทุนกลบัมาลงทุนซ ้ ากองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นปีน้ีและปีถดัไปจน
ครบก าหนดตามเง่ือนไข ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทย
พาณิชย ์เพ่ิมมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัลงทุนกบัการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวความคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการต้ังใจซ้ือ 
      

Howard (1994) กล่าวว่าการตั้งใจซ้ือและใชบ้ริการคือสภาพทางจิตใจ (Mental State) ท่ีสะทอ้นการวางแผน
ของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้ตราสินคา้ใด ๆ จ านวนเท่าไรในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

การตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึงเป็นตวัเลือกแรก ซ่ึง
สามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้(Zeithaml, Berry, & Parasuraman,1990) ความตั้งใจซ้ือเป็น
การแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรกเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ โดยความจงรักภกัดีประกอบดว้ย 4 มิติ 
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1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ  เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึง
ส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ืองท่ีดีเก่ียวกบัสินค้า 
และบริการ รวมถึงแนะน า และกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนเกิดความสนใจและมาใชสิ้นค้า และบริการนั้น ซ่ึงสามารถ
น ามาวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีได้ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือมีการข้ึนราคาสินคา้
และบริการและผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืนหากสินคา้และการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา อาจจะร้องเรียน
กบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์เป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค  
  
2.2 แนวคดิทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นลกัษณะท่ี
มีความส าคญั และสถิติท่ีสามารถวดัประชากรไดจ้ะช่วยในการก าหนด ตลาดเป้าหมายได ้โดยปัจจยัดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้ง ศึกษาตวัแปรน้ีอย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของพฤติกรรม การบริโภค โดยการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูห้ญิงสามารถท างานไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายยงั
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดค่านิยม และทศันคติ 

2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัได้ 
ดงันั้น นกัการตลาดจึงสามารถใชอ้ายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการแบ่งส่วนตลาดได ้

3. การศึกษา อาชีพ และรายได ้(Education, Occupation and Income) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของ
ตลาด เช่น การถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว กล่าวคือ รายได้จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการได้มาซ่ึงสินค้า 
อยา่งไรก็ตามการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจใชเ้กณฑ ์ รูปแบบการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา ค่านิยม และรสนิยม 
ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยแต่ นกัการตลาดส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑ์รายไดร่้วมกบัเกณฑ์อ่ืน ๆ  เพ่ือให้
สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได ้อยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

ดงันั้น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จึงเป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชใ้นการศึกษาในการแบ่งส่วนของ ตลาดตามกลุ่ม
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นตน้ เพ่ือใชใ้นการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ให้กบัผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ เพ่ือให้เขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
2.3 แนวความคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุน 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการค้นหาการซ้ือ การใช้การ
ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 
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1994) พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้น
ใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความตอ้งการ
และผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคม
วิทยา มานุษยวิทยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ ดงัท่ี ณัฐ
กร เลาหสงคราม (2555,15) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าของบุคคล บุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัการหาให้มาและใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้นหมายถึงการกระท าของบุคคล
ใด บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการดว้ยเงิน รวมถึงการตดัสินใจ  
   
2.4  แนวความคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเส่ียงที่ยอมรับได้  
 

ความเส่ียง หมายถึง ความผนัผวนหรือความไม่แน่นอนของผลตอบแทน ยิ่งผนัผวนมากก็ยิ่งมีความเส่ียงมาก 
จากแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับด้านความเส่ียงท่ียอมรับได้ การลงทุนเป็นการสะสมเงินเพ่ือต้องการ
ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ภายใตค้วามเส่ียง ซ่ึงอาจจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าหรืออาจจะขาดทุนจากการลงทุนได ้
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จะเห็นว่าส่ิงท่ีนกัลงทุนตอ้งพิจารณา ประกอบดว้ยปัจจยั
หลายอย่าง ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัการยอมรับความเส่ียงท่ีต่างกนัไปของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือก
ลงทุน นกัลงทุนควรบริหารความเส่ียงและผลตอบแทนดว้ยการจดัสรรเงินลงทุน (Assets Allocation) ให้ตรงกบั
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้ผลตอบแทนออกมาตรงตามความคาดหวงั ดงั อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ์ 
(2558, 13) กล่าวว่า ผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนมากหรือ นอ้ยยอ่มข้ึนกบัความเส่ียงของการลงทุนนั้น ๆ โดยปกติ
แลว้ผูล้งทุนพยายามเลือกการลงทุนท่ีให้ ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
   

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ดารุณณี  อินดาวง (2555) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนอ าเภอเมืองหลวงพระบางจงัหวดัหลวงพระบางท่ีมี
ต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์าว พบว่า ดา้นวตัถุประสงคแ์ละบทบาทในการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยล์าว ดา้น
ความเส่ียงและผลตอบแทน และดา้นการด าเนินการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย  

จตุพร อินทร์อกัษร์ และและวรรณวิมล อมัรินทร์นุเคราะห์ (2560) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือลดหย่อนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษมหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า ด้าน
พฤติกรรมการลงทุน ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และดา้นจ านวนเงินท่ีใชใ้น
การลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนและระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบว่า นกัลงทุนให้ความส าคญัในตวัแปรทุกตวัโดยให้ความสนใจอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

อคัคกิตต์ิ สมทอง (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่า  ดา้นประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตน้ทุนและปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า มีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
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Miss Yang Mo (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (LTF) 
ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จิรัสยช์า รัตนเพียร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ ลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัดา้นทศันคติในการ
ลงทุนรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นิวฒัน์  วณิชติสุวรรณ (2553) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของนกัลงทุนในบริษทั เอ็มทีเอสเซลล่ิงเอเยนจ ากดั สาขา
เชียงใหม่ท่ีมีต่อสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์แห่งประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมการลงทุนท่ี
ต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนท่ีแตกต่างกนั 

วารีศรี สุบรรณเอ่ียมวิจารณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุน
รายยอ่ยในประเทศไทย  พบว่า  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูล ทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยมีประชากรคือนกัลงทุนของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขตจากทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร 
W.G. Cochran, 1953 โดยการใชเ้ป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชวิ้ธีการ
จบัฉลาก (Lottery) ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ และท าการ 
กระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งผา่นช่องทางออนไลน์ 

เคร่ืองมือวิจยัท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป (Robinson et al, 1991)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way Anova 
หรือ F-Test, สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ด้านประชากรศาสตร์  ผลการวิจยัพบว่า 
ประชากรของนกัลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีความการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกนั 
พฤตกิรรมของนักลงทุนกับการตั้งใจซ้ือของนักลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ของธนาคารไทย

พาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า 
ดา้นวิธีการซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของ

กลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั .10 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01   
ดา้นปริมาณเงินท่ีใชล้งทุนมากท่ีสุด ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั .38 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี.01   
ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั .04 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
ดา้นการเลือกระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีสนใจมากท่ีสุด ของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึง

นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  
ดา้นวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าไดค้่า Sig. เท่ากบั .42 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01   
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ที่ส่งผลต่อการตั้ งใจซ้ือของนักลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า p= 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า  ความเส่ียงท่ียอมรับได้
ดา้นทศันคติและดา้นความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ียอมรับไดมี้ผลต่อการตั้งใจซ้ือ
ของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant 0.659 0.157  4.186** .000 
1. Attitude 0.439 0.061 0.380 7.140** .000 
2. Acceptable risk 0.390 0.055 0.379 7.112** .000 

R Square =0.504  Adjusted R Square = 0.501 SEE= 0.48833 F=201.312 (Sig=0.000) **Significant level at 0.01  
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4.2 อภิปรายผล 
 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 : ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ของนักลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีค่าระดับสูง     

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุพร อินทร์อกัษร์ 
และและวรรณวิมล อมัรินทร์นุเคราะห์ (2560) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 
เพ่ือลดหยอ่นภาษีของนกัศึกษาโครงการพิเศษมหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั
รามค าแหงมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความเส่ียงจากการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 : ระดับการตั้งใจซ้ือ ของนักลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีค่าระดับสูง  

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการตั้งใจซ้ือ ของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทย
พาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่าระดบัสูง  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัลงทุนให้ความส าคญักบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก    

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 3 : ประชากรของนักลงทุนมีความแตกต่างกับการตั้งใจซ้ือของนักลงทุน
ในกองทุนรวม เพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุพร อินทร์อกัษร  และวรรณวิมล อมัรินทร์นุกูล  พบว่า  นกัศึกษาโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี
โดยภาพรวมและรายไดไ้ม่แตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอคัคกิตต์ิ  สมทอง (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในจังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า  ระดบัการศึกษาไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดา้นการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภสัสร วารีศรี และสุบรรณ เอียมวิจารณ์ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทย  พบว่า นกัลงทุนรายยอ่ยทีมีอาชีพแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวมและเป็นรายไดไ้ม่แตกต่างกนั  

ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของอคัคกิตต์ิ สมทอง (2553)ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า  เพศมีความสัมพนัธ์
กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดา้นการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืน ๆ 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Miss Yang Mo (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 
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อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : พฤติกรรมของนักลงทุนมีความแตกต่างกับการตั้งใจซ้ือของนัก
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของนกัลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) และการเลือกระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีแตกต่างกนัมีการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือการ
เล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิวฒัน์  วณิชติสุวรรณ (2553) ศึกษาเร่ืองทศันคติของนกัลงทุนในบริษทั เอม็ทีเอส
เซลล่ิงเอเยน จ ากดั สาขาเชียงใหม่ท่ีมีต่อสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์แห่งประเทศไทย พบว่า  
พฤติกรรมการลงทุนท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนท่ีแตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวารีศรี สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย  พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมแตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรัสยช์า รัตนเพียร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ ลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  ปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทุนรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 5 : ความเส่ียงที่ยอมรับได้ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือของนักลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า  ความเส่ียงท่ียอมรับไดด้า้นทศันคติ และดา้นความเส่ียงท่ียอมรับไดส่้งผลต่อการตั้งใจซ้ือของ
นกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัจิรัสยช์า รัตนเพียร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า  ปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทุนรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุพร อินทร์อกัษร์ และและวรรณวิมล อมัรินทร์นุเคราะห์ (2560) ศึกษาเร่ือง การ
ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือลดหย่อนภาษีของนกัศึกษาโครงการพิเศษมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พบว่า ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
เพ่ือลดหยอ่นภาษี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของนกัลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (RMF) และการเลือกระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีสนใจมากท่ีสุดท่ีแตกต่างกนัมีการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนใน
กองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้
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เขา้ใจ และน าไปเป็นแนวทางในการแนะน า หรือวางแผนการลงทุนให้นกัลงทุน เลือกกองทุนให้สมัพนัธ์กบัความ
ตอ้งการของลูกคา้   

ความเส่ียงท่ียอมรับมีผลต่อการตั้งใจซ้ือของนกัลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ธนาคารควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ี
เหมาะสมกบันกัลงทุน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน า วางแผนการลงทุนให้สมัพนัธ์กบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้  

ธนาคารควรให้ความส าคญักบัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนเพ่ือร้างทศันคติท่ีดีให้แก่ลูกคา้ว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) มีโอกาสสูญเสียเงินตน้ไดน้อ้ยกว่าการลงทุนในกองทุนอ่ืน  ซ่ึงสามารถมัน่ใจ
ว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จะไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าอตัราเงินเฟ้อ แมจ้ะเส่ียงกว่าเงิน
ฝาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ์มีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ  
โดยมีเง่ือนไขท่ีลูกคา้สามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน ไดสู้งสุด เพ่ือสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีสูงสุด  
 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
      

การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตในการวิจยัอยูใ่นขอบเขตของธนาคารไทยพาณิชยเ์ท่านั้น ดงันั้น ควรท าการประเมิน
การตั้ งใจซ้ือของนักลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการวิจัย มา
เปรียบเทียบกนั ของแต่ละธนาคารแตกต่างกนัอยา่งไร ควรจะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสมัภาษณ์ เพ่ือ
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงจะท าให้การศึกษาในคร้ังต่อไปมีขอ้มูลท่ีมากข้ึนจะท าให้งานศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 

5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียว
เท่านั้น เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอยา่งได ้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจตอ้งอาศยั
การสัมภาษณ์เพ่ิมเติม อีกทั้งด้วยระยะเวลาในการท าการวิจัยคร้ังน้ีค่อยข้างจ ากัด จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยั
คลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงกลุ่มประชากรได ้และเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวั
ทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน า
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืน ๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงปัจจยัต่าง ๆ 
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ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อพฤติกรรมการวางแผนลดหย่อนภาษี 
ของพนักงานราชการและพนักงานเอกชน 

Impact of The COVID-19 Situation on Tax Deduction Planning  
Of Public Employees and Private Employees 

 

สุรพัฒน เลาหเบ็ญจกลุ1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 

Surapat Laohabenjakul and Pattaragit Netiniyom 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการวางแผนลดหย่อนภาษีของพนักงาน
ราชการและพนักงานเอกชนโดยจะเก็บขอ้มูลในรูปแบบปฐมภูมิจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซ่ึงขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะห์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทฤษฎีการวางแผนทางการเงิน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับรู้
ข่าวสาร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม รวมถึง แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพและการให้บริการ  
ซ่ึงการทดสอบเชิงสถิติสามารถสรุปไดว้่า พนักงานราชการนั้ นมีลกัษณะอาชีพท่ีมัน่คงจึงไดรั้บผลกระทบท่ีน้อยกว่า
พนกังานเอกชน ทั้งน้ีทางเลือกการลดหยอ่นภาษีโดยใชป้ระกนัชีวิตเป็นวิธีท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดในการเลือกลงทุน 
 

ค ำส ำคัญ: ผลกระทบของโควิด-19, พฤติกรรมกำรวำงแผนลดหย่อนภำษี 
 

Abstract 
This research has the objective to study about the effect from the COVID-19 situation which affect the behavior 
for the employee. This research collect the primary data by launching 400 surveys. The main topics for this survey 
are general information, financial planning theory, perception theory, knowledge Attitude and practice theory and 
service quality theory. Based on this, the result of the first of the first hypothesis shown that the employee from 
the private sector company has suffered more than the employee of the government sector. In addition, for the 
second hypothesis, the insurance is the best method that most employee think it is the best method  
 
Keywords: Impact of The COVID-19 Situation, Tax Deduction Planning 
 

1. บทน า 
 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดงัท่ี (รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2555) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า จะท าให้เกิดความสมดุล
และก่อให้เกิดความมัง่คัง่ในชีวิต ทั้งน้ี ทกัษะส าคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบดว้ย      การรู้จกัหาเงิน 
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การรู้จกัออมเงิน การรู้จกัใชเ้งิน และการรู้จกัท าให้เงินงอกเงย ซ่ึงทกัษะส าคญัเหล่าน้ีจะท าให้ผูท่ี้วางแผนทางการเงินบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (กาญจนา หงส์ทอง, 2551) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การวางแผนทาง
การเงินท่ีดี เป็นเข็มทิศท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ และจะท าให้ผูท่ี้วางแผนมีอิสรภาพทางการเงินได ้เพราะการวางแผนทาง
การเงินเป็นแบบอย่างท่ีดีของการใชชี้วิตของผูท่ี้มีสติและปัญญา มีเหตุผลและพร้อมรับมือกบัปัญหาความไม่แน่นอนท่ี
เกิดข้ึน จึงท าให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย ทั้งน้ี นอกจากการก าหนดเป้าหมายทางการเงินแลว้ ส่ิงส าคญัในการ
วางแผนทางการเงิน คือควรศึกษาถึงวิธีการสร้างมูลค่าของเงินให้เพ่ิมพูนหรือจดัการระบบการเงินเพ่ือป้องกนัการเสียเงิน
ในอนาคตโดยสูญเปล่าผ่านการวางแผนภาษี ซ่ึงการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัท่ี (ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์, 2559) 
ไดใ้ห้ค  านิยามว่า เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัการเสียเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ือให้เสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้งและสามารถ
ประหยดัภาษีไดสู้งสุด ซ่ึงไม่ใช่แนวทางการหลีกเล่ียงภาษี แต่เป็นการใชสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ มาค านวณภาษีอยา่งถูกตอ้ง
ท าให้ภาษีท่ีตอ้งจ่ายจริงสามารถลดลงจากเดิมท่ีไม่ไดว้างแผนภาษีได ้เรียกว่า ท  าให้เกิดการประหยดัในภาษีท่ีตอ้งช าระ
อย่างถูกกฎหมาย ซ่ึงเป็นประโยชน์หลกัของการวางแผนภาษี แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือท่ีเรียกกนัว่า โควิด-19 ท  าให้ผูว้างแผนทางการเงินตอ้งตระหนกัถึงการวางแผนในเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนเพราะ
ผลกระทบของโควิด-19 นั้นสามารถส่งผลกระทบไดใ้นทุกส่วนของระบบสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ รวมถึงระบบการเงินดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มพนกังานราชการและพนกังานเอกชน โดยผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่ากลุ่มใดท่ีไดรั้บผลกระทบมากกว่าและสามารถจดัการ
กบัการวางแผนลดหยอ่นภาษีของตนในรูปแบบใดเพ่ือสร้างสภาพคล่องให้กบัตนเองมากท่ีสุดผา่นรูปแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
การท าประกนัชีวิต กองทุนรวมเพ่ือการส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) และผู ้
ท่ีไม่ได้วางแผนแต่ใช้การลดหย่อนผ่านการเข้าร่วมโครงการมาตรการรัฐ (โครงการช้อปดีมีคืน) และคาดว่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการวางแผนทางการเงินผา่นการเลือกวางแผนลดหยอ่นภาษีในรูปแบบต่างๆ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ตามท่ี (ปราณี เอ่ียมลออภกัดี, 2551) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส่วนบุคคล ว่า
เป็นการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อาย ุและล าดบัชั้นในครอบครัว อาชีพ ฐานะ
การเงิน รูปแบบการด าเนินชีวิต นิสัย และภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล  

2.1.2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดงัท่ี (รัชนีกร วงศจ์ันทร์, 2555) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า จะท าให้เกิดความ
สมดุลและก่อให้เกิดความมัง่คัง่ในชีวิต ทั้งน้ี ทกัษะส าคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบดว้ย การรู้จกัหา
เงิน การรู้จกัออมเงิน การรู้จกัใชเ้งิน และการรู้จกัท าให้เงินงอกเงย 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ข่าวสาร ตามท่ี (แวววลี วรสุนทรารมณ์, 2559) ไดก้ล่าว
ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและอ านาจการใชจ่้ายในการบริโภคข่าวสาร ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะมีโอกาสท่ีดีในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์หรือประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ตนเองแต่ส าหรับผูมี้รายได้ต ่ามกัจะถูกจ ากัดในการรับรู้หรือแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน ์

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ โดย (วิจิตร ตนัฑสุทธ์ิและคณะ, 2551) ไดใ้ห้ความหมายการ
ตดัสินใจ (Decision making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่มากกว่าหน่ึงทางเลือกในอนัท่ีให้มี
การกระท าใน ลกัษณะเฉพาะใด ๆ หรือหมายถึงการตกลงใจเลือกขอ้ยติุ ขอ้ขดัแยง้ ขอ้ถกเถียงเพ่ือให้มีการกระท าไป ในทาง
หน่ึงทางใดท่ีไดมี้การพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบอย่างรอบคอบแลว้ 
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2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP) ตามท่ี (นิยะดา ชุณหะวงศ,์ 2541) ไดใ้ห้ค  านิยาม
ไวว้่า ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
จากการรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง กล่าวคือ เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารจะท า
ให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึนก็จะไปมีผลท าให้เกิดทศันคติ และขั้นสุดทา้ย คือ การก่อให้เกิดการกระท า  

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพและการให้บริการ ดงัท่ี (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553) ไดใ้ห้ค  านิยามของ
คุณภาพการบริการไวว้่า เกิดข้ึนจากการปฏิบติัของผูใ้ห้บริการโดยส่งมอบการบริการนั้นไปยงัผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ เพ่ือใช้
บริการนั้น และยงัเป็นปฏิกิริยาหรือการกระท าท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึง โดยเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
     
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัด้านประชากรศาสตร์นั้นมีความส าคญัต่อพฤติกรรมในการเลือกวางแผน
ทางการเงินหรือเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ไดศึ้กษาประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ดงัการศึกษาปัจจยัในการวางแผนการเงินที่มีต่อความ
คุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั 
ของ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) พบวา่ การตดัสินใจของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลจากปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุอาชีพ สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ ส่วนผล
การศึกษาของแนวคิดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนต าบล 
บา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ของ (สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต,์ 2555) พบว่า การบริหารการเงินส่วน
บุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรทางการเงินที่บุคคลมีอยูห่รือไดม้าใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้เพือ่ให้
ไดม้าซ่ึงความมัน่คงของบุคคลและครอบครัว และส่งผลต่อความสุขและความมีเสถียรภาพทางการเงินของ
บุคคลในของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ข่าวสาร หากพิจารณาในการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานครของ (ภทัรพร กิจชยันุกูล, 2556) พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รวมถึงรายไดน้ั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี ในดา้นความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP) สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ได ้ดงัผลการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะทางการเงินของคนวยัท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครของ (นิยะดา 
ชุณหะวงศ์, 2541) พบว่า ประการแรกคือ ความรู้ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ จะสามารถส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมได ้ทั้งน้ีเป็นผลจากการเรียนรู้และไดมี้ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม นอกจากน้ี ในดา้นของทศันคติยงัเป็นความคิด ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงท่าทีของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมหรือการแสดงออก และสุดทา้ยคือ การยอมรับปฏิบติั 
หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก โดยบ่งบอกถึงความชอบและความไม่ชอบ และด้าน
การศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพและการให้บริการ ในการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบ้ริการ การรับรู้คุณค่า 
และภาพลกัษณ์ ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายต่อสินคา้และบริการผ่านความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
เขตตะวนัตก ของ (สุธีรา แกว้พิจิตร, 2558) ผลการศึกษาพบว่า  ภาพลกัษณ์ คุณค่าที่รับรู้ดา้นคุณภาพ และ
คุณค่าที่รับรู้ดา้นราคา เกิดจากการรับรู้ถึงขอ้มูลสินคา้เช่ือมโยงกบัความทรงจ าของลูกคา้หลงัจากการบริโภค
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สินคา้นั้นๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาแนวคิดตามทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งรวมถึงไดท้บทวนวรรณกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจยัขึ้น ดงัรูปที่ 1 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการวจิยั 
 

ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมีการน าเอาวิธีการทางสถิติเพ่ือท่ีมาใชใ้นการพิสูจน์และทดลองตามจุดประสงค์ของ
งานวิจยัซ่ึงจากในกรณีน้ีผูท้  าวิจยัได้มีการท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเป็นพนักงานท างานในตอนน้ีซ่ึงปริมาณ
จ านวนกลุ่มข้อมูลท่ีมีการเก็บนั้ นมีอยู่ท่ี 400 กลุ่มตัวอย่างซ่ึงมีวิธีการค านวณโดยใช้หลักการของ  Yamane’ formula 
(Yamane., 1967) ซ่ึงจากในกรณีดังกล่าวทางผูว้ิจัยได้มีการถามค าถามแบ่งออกเป็นทั้ งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
ส่วนขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์, ส่วนความเขา้ใจในการวางแผนลดหย่อนภาษี, ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือก
วางแผนลดหยอ่นภาษีอยา่งไรและรูปแบบไหนท่ีสามารถสร้างประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีไดแ้ละ ส่วนผลกระทบจาก
วิกฤต โควิด-19 
 

3.1 การทดสอบ t-Test 
 

การทดสอบ t-Test นั้นเป็นวิธีการทดสอบท่ีใชเ้พ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มขอ้มูลสองกลุ่มซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัท่ีว่าขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลสองกลุ่มนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลทีเป็น ขอ้มูลระดบัช่วงชั้น หรือขอ้มูลระดบัอตัราส่วน 
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA เป็นวิธีท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มขอ้มูล

ท่ีมีมากกว่าหรือเท่า 2 กลุ่มข้ึนไปซ่ึงในกรณีดงักล่าวนั้นจะมีในเร่ืองของสมมติฐานในการทดลองท่ีจ าเป็นตอ้งพิสูจน์อยู ่4 
ขอ้ ไดแ้ก่ 1.ขอ้มูลท่ีน ามาทดลองนั้นจะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 2.ขอ้มูลท่ีจะน ามาทดลองนั้นจะตอ้งมีการกระจายตวัอย่าง
ปกติ 3. ขอ้มูลท่ีน ามาทดลองนั้นจะตอ้งมีค่าของความแปรปรวนท่ีเท่ากนั 4. ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์หรือทดลองนั้นจะตอ้ง
เป็นขอ้มูลประเภท ขอ้มูลระดบัช่วงชั้น หรือขอ้มูลระดบัอตัราส่วน 
 
 
 

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า 
ปัจจยัดา้นคุณภาพและการให้บริการ 

ตวัแปรตาม 
 
พฤติกรรมการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของ
กลุ่มพนกังานราชการและพนกังานเอกชน 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ส าหรับจุดประสงค์ ท่ี  1 นั้ น  ผู ้วิ จัยต้องการ ท่ีจะท าการทดลองเ พ่ือ พิสูจ น์ว่ าผลกระทบท่ีเ กิดจากวิกฤต 

โควิด-19 นั้นมีผลกระทบต่อพนักงานประเภทใดมากกว่ากนัระหว่างพนักงานขา้ราชการหรือพนักงานเอกชน ซ่ึงจากใน
กรณีดงักล่าวทางนกัวิจยัไดท้  าการออกรูปแบบค าถามเก่ียวกบัความกงัวลท่ีเก่ียวกบัโควิด-19 ซ่ึงครอบคลุมทั้งหมด 4 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน, ดา้นสภาพสังคม, ดา้นสภาพการด ารงชีวิต และดา้นสุขภาพ ซ่ึงการทดลองส าหรับจุดประสงคน้ี์ ทาง
นกัวิจยัจะใชว้ิธี t-Test analysis เพ่ือพิสูจน์ว่าพนกังานในรูปแบบใดจะไดรั้บผลกระทบต่อวิกฤตโควิด-19 มากท่ีสุด ซ่ึงผล
การท าการทดลองนั้นสามารถแสดงให้เห็นในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 สรุปผลการวดัผลกระทบจากโควิด-19 ต่อพนกังานขา้ราชการและเอกชน 

 พนักงานข้าราชการ พนักงานเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 2.699601 3.108434 
ค่าความแปรปรวน 0.003267 0.012411 
p-value (one-tail) <0.05 

*ค่า significant value (α) = 0.05 
 
จากในกรณีดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า พนักงานขา้ราชการไดรั้บผลกระทบท่ีน้อยกว่าพนักงานเอกชนอย่างมีนัยยะส าคญั

เน่ืองจากมีค่า p-value ท่ีนอ้ย กว่า 0.05 
ส าหรับในจุดประสงค์ท่ี 2 นั้นทางนักวิจยัไดมี้การน าเอาหลกักการทางสถิติประเภท ANOVA เขา้มาในการวิเคราะห์

เพ่ือหาว่าการวางแผนการลงทุนเพ่ือใชใ้นการลดหย่อนภาษีรูปแบบใดท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดตามปัจจยัท่ีไดมี้การจัดท า
ข้ึนมาเพ่ือวิเคราะห์ท่ีสามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีท่ีมีความนิยมใชใ้นการลดหยอ่นภาษี 

ล าดับ ปัจจัย 
1 ปัจจยัดา้นทศันคติในการวางแผนลดหยอ่นภาษี 
2 ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าในการวางแผนลดหยอ่นภาษี 
3 ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารและการไดรั้บอิทธิพล 
4 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ 

 
ซ่ึงจากในกรณีดงักล่าวการใช ้ANOVA มาท าการวิเคราะห์นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิสูจน์สมมติฐานทั้งในเร่ืองของการดูว่า

ขอ้มูลนั้นมีการกระจายตวัแบบปกติ, รวมถึงยงัตอ้งดูในเร่ืองของการเท่ากนัของความแปรปรวน ซ่ึงสามารถแสดงได้ใน
ตารางท่ี 3 และ 4 ซ่ึงจากในกรณีน้ีทางนกัวิจยัไดท้  าการหาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ปัจจยัและของแต่ละในประเภทของการ
วางแผนการลดหยอ่นภาษี ซ่ึงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการส่งเสริมการออมระยะ
ยาว (SSF) การลงทุนในประกนัชีวิต การลงทุนกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) และไม่ไดมี้แผนในการลงทุนแต่
เขา้ร่วมโครงการสนับสนุนของทางภาครัฐ (โครงการชอ้ปดีมีคืน) 
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ตารางที ่3 การเช็คขอ้มูลว่าเป็นการกระจายตวัแบบปกติ 

Tests of Normality 
 

Type 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Score 1 .197 4 . .988 4 .948 

2 .237 4 . .918 4 .523 
3 .280 4 . .896 4 .413 
4 .203 4 . .944 4 .677 

a. Lilliefors Significance Correction 
 
ตารางที ่4 การเช็คความเท่ากนัของความแปรปรวน 

Test of Homogeneity of Variances 
Score   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.851 3 12 .192 

 
จากผลสรุปท่ีแสดงให้เห็นถึงในตารางท่ี 3 และ 4 จะพบว่าการทดลองทางสถิติน้ีสามารถใช ้ANOVA ในการท าการ

ทดลองได ้เน่ืองจาก Shapiro-Wilk มีค่า significant value ท่ีมากกว่า 0.05 ซ่ึงบ่งบอกว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ 
ส่วนในเร่ืองของความเท่ากนัของความแปรปรวนนั้นจะสังเกตุไดจ้ากค่าของ significance value ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 ซ่ึง
สามารถระบุไดว้่ามีค่าความแปรปรวนท่ีเท่ากนั ซ่ึงหลงัจากนั้นถา้หากมาดูท่ีตารางผลสรุปของการทดลอง ANOVA ใน
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5 สรุปผลการวดัการวางแผนในการลดหยอ่นภาษีโดยใชว้ิธีการทางสถิติ ANOVA 

ANOVA 
Score   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .279 3 .093 14.692 .000 
Within Groups .076 12 .006   
Total .355 15    

*ค่า significant value (α) = 0.05 
 
จากผลสรุปท่ีแสดงในตารางท่ี 5 นั้นจะพบว่า ค่า significance มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงสามารถระบุไดว้่าค่าเฉล่ียของ

คะแนนท่ีเกิดข้ึนจากทั้งใน 4 วิธีการวางแผนมีค่าท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นเราจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท า Post-Hoc test เพ่ือดูว่าค่า
ของค่าเฉล่ียของคะแนนในวิธีการลงทุนในวิธีไหนมีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงในกรณีน้ีทางนกัวิจยัเลือกใช ้Tukey-test เน่ืองจากค่า
ความแปรปรวนของขอ้มูลมีค่าเท่ากนั ซ่ึงผลของการท า Post-hoc test สามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 6  
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ตารางที ่6 ตารางสรุปผลท่ีท่ีไดจ้าก Post-Hoc test  

 
 

ซ่ึงจากในกรณีดงักล่าวจะสังเกตเห็นไดว้่าการลงทุนประเภทท่ี 2 หรือการลงทุนในประกนัชีวิตนั้นมีผลในการวางแผน
ภาษีมากท่ีสุด 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 

จากผลการทดลองท่ีแสดงให้ในส่วนท่ีแลว้จะพบไดว้่าวิกฤตโควิด-19 นั้นมีผลกระทบต่อพนักงานในปัจจุบนัอยา่งยิง่ 
โดยเฉพาะในส่วนของพนกังานในส่วนของภาคเอกชนซ่ึงจากในกรณีดงักล่าวสามารถสรุปไดต้ามหลกัการของ Elasticity 
เพราะว่าทางพนกังานในส่วนของพนกังานเอกชนนั้นอาจมีการโดนในเร่ืองของการลดเงินเดือน หรือ อาจจะถึงขั้นในเร่ือง
ของการโดนไล่ออกจากท่ีท างานสืบเน่ืองมาจากวิกฤตโควิด-19 ซ่ึงท าให้ผลกระทบเร่ืองของความกงัวลในเร่ืองของ โควิด-
19 นั้นมีมากกว่าพนกังานในส่วนของขา้ราชการ ส าหรับในส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองของการวิเคราะห์วิธีในการเลือกลงทุนเพ่ือ
ใชใ้นการลดหยอ่นภาษี ในส่วนน้ีทางนกัวิจยัมีขอ้สรุปว่าทางเลือกการลงทุนในประกนัชีวิตมีความนิยมมากท่ีสุดหากมอง
จากผลคะแนนท่ีไดจ้ากการค านวณในทั้ง 4 ปัจจยั ซ่ึงจากในกรณีดงักล่าวอาจจะสาเหตุท่ีเกิดจากในเร่ืองของวิกฤตโควิด-
19 ซ่ึงมีผลกระทบให้คนส่วนใหญ่นั้ นมีความกลัวท่ีจะได้รับอันตรายในด้านสุขภาพ จึงท าให้การวางแผนการลงทุน
ประเภทประกนันั้นเป็นวิธีการวางแผนท่ีใชใ้นการลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงขอ้จ ากดัในงานวิจยัช้ินน้ีในดา้นของประเภทอาชีพ ซ่ึงจ ากดัเพียงแค่พนกังานรัฐบาลและ
พนกังานเอกชน โดยไม่ไดมี้ความหลากหลายในดา้นอาชีพอิสระ ทั้งยงัมีขอ้จ ากดัเร่ืองช่วงเวลาเฉพาะ กล่าวคือ ศึกษาเพียง
แค่ช่วงเวลาท่ีไดรั้บผลกระทบของโควิด-19 เท่านั้น ซ่ึงท าให้ผลการศึกษาอาจจะไม่มีความครอบคลุมและชดัเจนมากพอ 
ซ่ึงในดา้นของขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรใชก้ลุ่มศึกษาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพและช่วงเวลาท่ีศึกษาควรเป็น
ปัจจุบนั กล่าวคือไม่มีสภาวะทางเศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน า้หอมพร้อมด่ืม 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Decision Purchasing Coconut Water in Bangkok Area 
 

อดิศักดิ์ สุวรรณนาค 
Adisak Suwannak  

 

บทคดัย่อ  
งานวิจัยฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาทั้ งหมด  3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(6W1H) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ และ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6W1H)  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้า
มะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: น ำ้มะพร้ำวน ้ำหอมพร้อมด่ืม , ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทำง
กำรตลำด (7Ps), กำรตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
Objective to study the factors influencing purchase the Coconut water in Bangkok area. The study of 3 factors that 
influenced the decision to purchase Coconut water were demographic factors Genders, ages, education, 
occupation, status and average monthly income. Consumer behavior factors are: Who is the target (Who?), what 
consumer want (What?), why do consumer buy (Why?), who is involved in the purchase (Who participate?), when 
do consumer buy (When?), where do consumer buy (Where?), how do consumer buy (How?)    And the individuals 
involved in the decision-making. The factors of (7Ps) marketing mix were Product Price Place Promotion People 
Physical evidence and Process. Demographic factors consumer behavior factors and 7P's marketing mix no 
influenced the decision of purchasing Coconut water in Bangkok area. with a statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Coconut water, Demographic, Consumer Behavior, 7P's marketing mix, Purchase decision 
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1. บทน า  
 
ปัจจุบนัน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมเป็นน ้ าผลไมท่ี้ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก และมีอตัราการเติบโตสูงอยา่ง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากกระแสการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากมะพร้าวน ้ าหอมเป็นน ้ าผลไม้ท่ีมี
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีผลการวิจยัพบว่าน ้ามะพร้าวน ้ าหอมเป็นน ้ าบริสุทธ์ิ มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย 
และยงัเป็นน ้าผลไมท่ี้หาด่ืมไดง่้ายและเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั จึงท าให้การบริโภคน ้ามะพร้าวน ้ าหอมในเมืองไทย
เติบโตข้ึนอย่างมาก ตลาดมีการขยายตวัทุก ๆ   ปี  จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัคร้ังน้ี ท่ีตอ้งการตอ้งการศึกษาว่าปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(6W1H) ไดแ้ก่ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  ซ้ือเม่ือไร  ซ้ือท่ีไหน และ ซ้ือ
อยา่งไร  และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะพบว่ายงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีท าการศึกษาเร่ืองประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6W1H) และส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อม
ด่ืมโดยเฉพาะ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
2. เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
3. เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอม

พร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 

1.2 สมมุติฐานในการวิจัย 
 
สมมติฐานท่ี 1-6   ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกนั อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั 

สมมุติฐานท่ี 7-13  ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ได้แก่ ใครซ้ือ ซ้ืออะไร ซ้ือท าไม ซ้ือท่ีไหน ซ้ือ
อยา่งไร ท าไมจึงซ้ือ และ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าว
น ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 14-20  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้น
กระบวนการ ท่ีแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
ประโยชน์ในการพฒันาแนวคดิ และทฤษฎ ี
1. ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ทราบถึงการรับรู้พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร  
3. ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามะพร้าว

น ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงมหานคร  
 
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 
ทราบถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือน าไปใช้พฒันา และปรับปรุงทางการตลาดเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้

บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิม
ส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติม
ข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ  (Process) 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้น 
จึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps (Kotler,1997:92) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคา้ และ/หรือบริการไว ้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินค้า และ/หรือ 
บริการอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to Pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม 
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสนใจตดัสินใจซ้ือสินคา้
และ/หรือบริการอยา่งถูกตอ้ง (เสรี วงษ์มณฑา,2542:11) 
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ 1) 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลหรือพนกังาน  6) การ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 7) กระบวนการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546:434) 
       

2.2  แนวคดิทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหาซ้ือใช ้ประเมินผล 
หรือ การบริโภค ผลิตภณัฑ ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ท ั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินคา้
และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ซ้ืออย่างไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ่อยแค่ไหน 
(Schiffman & Kanuk,1987 ) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และ
การใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซ่ึงมีส่วนในการ
ก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว (Kollat & Blackwell,1968) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ หรือการกระท าของบุคคลกระท าเพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการนั้นมา
เพ่ือบริโภค (อดุลย์ และดลยาจาตุรงคกุล 2549) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา ให้ไดม้าใน
การใชสิ้นคา้และบริการ โดยหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและ
การใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541, อ้างอิงจาก Kotler, 1999) 

 

2.3 แนวคดิทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ 
ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจ
ของผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ 
พฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ี
ท าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน (Schiffman and Kanuk ,1994:659) 

กระบวนการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภคโดยแบ่งเป็นล าดบัขั้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเลง็เห็นถึงปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 
ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ (Pre-purchase Alternative Evaluation) 
ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ (Purchasing) 
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ขั้นตอนท่ี 5 และ 6 การบริโภคอุปโภคสินคา้และประเมินผลหลงัซ้ือ (อดุลย์ และ ดลยา จาตุรงคกุล ,2549:18-19) 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้าหน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการ

ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติ หลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การมองเห็น
ปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ (เสรี 
วงษ์มณฑา 2542:192) 
 
2.4 กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
รูปที ่1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดประชากรหรือจ านวนประชากร ∞ จากสูตรการค านวณหาค่าประชากรในการศึกษา
คร้ังน้ี มีจ านวนแบบไม่ทราบจ านวน จึงใชต้ารางสูตร Taro Yamane ขนาดประชากร ∞ ตามความคลาดเคล่ือน ±5 
ไดค้่าตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 
การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติ หรือไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น ( Non-Probability 

Sampling) การเลือกตวัอยา่งใชก้ารเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีการ
ระจดักระจาย จึงเลือกผูต้อบแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือน ้ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมอย่าง
นอ้ย 1 คร้ัง 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืม
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปได ้ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าว

น ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลให้สมบูรณ์จดัท ารหสั

ตวัแปรของขอ้มูลเพ่ือประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านโปรแกรม SPSS โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยการอธิบาย

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด โดยการอธิบายค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis testing) โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 
 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตปัจจัยในการศึกษาโดยใช้ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค(6W1H) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจยัการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดย
แบ่งผลการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

จากผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย จ านวน 236 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59 และเป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48 รองลงมามีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 
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78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีอายรุะหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และอายสูุงกว่า 60 ปี จ านวน 
7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.75 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา 
ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.50  และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคืออาชีพแพทย ์ทนัตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร 
เทคนิคการแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 มีอาชีพอิสระจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 อาชีพอ่ืน ๆ 
เช่น แม่บา้น พนกังานขาย ฯลฯ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน   5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง 50,001 – 75,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 100,000 
บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 75,001 – 100,000 บาท จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 8 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1  

 
4.1 ด้านประชากรศาสตร์ 

 
ส าหรับสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ า

มะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์หาค่า T-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 

จากการทดสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดว้ยการทดสอบ  T-test และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่า เพศ (sig. = 0.618) อาย ุ(sig. = 0.698) ระดบัการศึกษา (sig.= 0.947) อาชีพ (sig.= 0.229) สถานภาพ 
(sig.= 0.270) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (sig.= 0.348) ซ่ึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทั้งหมดมีค่า Sig. มากกว่าระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปไดว้่าประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อม
ด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
4.2 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 

 
ส าหรับสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัทางพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือน ้ า

มะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  

จากการทดสอบปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ดว้ยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่าไดค้่า ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?) (sig. = 0.524) ตอ้งการอะไร (What?) (sig. = 0.540) ท าไมจึง
ซ้ือ (Why?) (sig.= 0.163) ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participate?)  (sig.= 0.524) ซ้ือเม่ือไร (When?) (sig.= 
0.675) ซ้ือท่ีไหน (Where?) (sig.= 0.649) และซ้ืออย่างไร(How?) (sig.= 0.872) ซ่ึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
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ทั้งหมด มีค่า Sig. มากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปไดว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.3 ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 
ส าหรับสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอม

พร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ในรูปแบบ Enter Multiple Regression โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีได้จากการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นแลว้ 400 ชุดขอ้มูล และก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไปวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณโดยวิธี All Enter 

จากผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  พบว่ามีทั้งหมด 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) (Beta = 0.15, sig = 0.823) ปัจจัยด้านราคา (Price) (Beta = -0.52 , sig = 0.451) ปัจจัยด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) (Beta = 0.70 , sig = 0.304) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Beta = -0.007, sig = 0.937) 
ปัจจยัดา้นบุคคล (People) (Beta = -0.084, sig = 0.349) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence) (Beta = 0.089, sig = 0.216) ท่ีได้ค่า Sig. มากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปได้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัทั้ง 6 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อม
ด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) (Beta =0.170, sig = 0.001) ท่ีได้
ค่า Sig. น้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.005 ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ(Process) จึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือน ้ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  

 
ผูวิ้จัยขอสรุปข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ ต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามะพร้าว

น ้าหอมพร้อมด่ืมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ผูจ้  าหน่ายน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืม ควรให้ความส าคญักบัการเลือกใช้

วตัถุดิบ ท่ีดีมีคุณภาพ มีความสด สะอาด และถูกหลกัอนามยั นอกจากนั้นกระบวนการผลิตควรมีมาตรการส าหรับ
การควบคุมคุณภาพเพ่ือให้ไดม้าตรฐานในการการผลิต อีกทั้งการพฒันาความสามารถในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์
ให้ดูสด สะอาด และรักษารสชาติท่ีดีอยูต่ลอดเวลา 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผูจ้  าหน่ายน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืม ควรค านึงถึงเร่ืองการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ รวมถึงราคาควรเหมาะสมกบัคุณภาพ และรสชาติท่ีไดรั้บ โดยผูจ้  าหน่ายควรมีนโยบายใน
การตั้งราคาท่ีเหมาะสม อีกทั้งควรมีโครงสร้างราคาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 

3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูจ้  าหน่ายน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมควรมีการจดัส่งเสริมการ
ขาย หรืออาจจะมีการตั้งราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อย ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน หรือ
อาจจะจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีมีความน่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และเพ่ือเป็นการเพ่ิมการ
รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่ือเสียงของผูจ้  าหน่ายให้เพ่ิมมากข้ึน 
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4. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืม ควรให้ความส าคญัใน
เร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยควรมีการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และเพ่ือให้
ครอบคลุมกบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการอยูเ่ป็นจ านวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) ผูจ้  าหน่ายน ้ามะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืมควรให้ความส าคญัในการคดัเลือกพนกังาน
ท่ีเข้ามาปฏิบติังาน เน่ืองจากธุรกิจการจ าหน่ายน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมนั้นการให้บริการท่ีดีจะเป็นการสร้างความ
ประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ผูจ้  าหน่ายน ้ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมควรให้ความส าคญัในกระบวนการ
จดัจ าหน่ายตั้งแต่การให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ก่อนลูกคา้ตดัสินใจซ้ือจนถึงกระบวนการช าระเงิน ท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ
แลว้ นอกจากน้ียงัรวมถึงกระบวนการการบริการหลงัการขาย เช่น การตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ของลูกคา้ เป็นตน้ 

7. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) ผูจ้  าหน่ายน ้ ามะพร้าวน ้ าหอม
พร้อมด่ืม ควรให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดของตูแ้ช่ โดยตอ้งมีสภาพท่ีสะอาดทั้งภายในและภายนอกตูแ้ช่ 
รวมทั้งหลอดส าหรับดูดควรอยูใ่นซองกนัเป้ือนอยา่งดี เน่ืองจากลูกคา้จะให้ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาดเป็น
หลกั และความสะอาดของตูแ้ช่เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสมัผสัได ้และจะท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือในคุณภาพของ
สินคา้ส่งผลให้มีการซ้ือสินคา้ ซ้ือซ ้ า และบอกต่อยงับุคคลท่ีรู้จกั เป็นตน้ 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้ 

 
เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจดัท าข้ึนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 อย่างรุนแรงใน

ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ดงันั้นขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามจึงตอ้งใชวิ้ธีการเก็บแบบสอบถาม
ดว้ยวิธีออนไลน์เท่านั้น อีกทั้งยงัมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามท่ีค่อนขา้งจ ากดั และขอ้มูลท่ีเก็บจากกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นการส ารวจในปี พ.ศ. 2564 ดงันั้นผูท่ี้จะน าขอ้มูลจากวิจยัคร้ังน้ีไปใชห้ลงัจากปี 2564 ควรระมดัระวงั
การน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และ ขอ้มูลสถิติอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดไ้ปตามระยะเวลาท่ีเปล่ียนไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
จากการท าการศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากยิ่งข้ึน ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-
Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม หรือการท า Focus Group เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจง
มากยิ่งข้ึน 

2. เน่ืองจากประชากรท่ีเลือกซ้ือน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมพร้อมด่ืมมีอยูท่ ัว่ประเทศ จึงควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้
กวา้งมากข้ึน โดยการขยายไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เช่น ขยายไปยงัหัวเมืองขนาดใหญ่ตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศไทย เพ่ือจะไดท้ าการศึกษาครอบคลุมประชากรทัว่ประเทศ อนัจะส่งผลให้งานวิจยัได้
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมครบถว้นมากยิ่งข้ึน  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีเพ่ือสร้างกลยทุธ์การแกไ้ขปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต์ บริษทัศรีสุข     คาร์
เซอร์วิส จ ากดั โดยเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากประชากรโดยวิธีสัมภาษณ์บุคลากรบริษทั ทั้งหมด 12 คน และแบบ
สังเกตการณ์ขั้นตอนการท างาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564  และข้อมูลแบบทุติยภูมิท่ีมาจาก
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตท้ฤษฎีกา้งปลา หรือ Fish Bone พบว่า การขาดแคลนพนกังานทีม
ช่าง เคร่ืองจกัรอุปกรณ์อะไหล่ท่ีไม่เพียงพอ ขาดการวางแผนบริหารจดัการภายในองคก์ร และเงินทุนด าเนินกิจการ
ท่ีมีจ ากดั เป็นสาเหตุของปัญหาการส่งมอบรถยนตใ์ห้แก่ลูกคา้ล่าชา้ จึงเลือกใชก้ลยทุธ์จากการถ่วงน ้าหนกัตามจาก
ปัจจยัท่ีใชเ้ลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา พบว่า  
บริษทัฯ ไดน้ ากลยทุธ์การบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) เน้นให้เกิดการประสานงานและวางแผนบริหาร
จัดการในกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างแผนกออฟฟิศกับทีมช่าง โดยมีเอกสารก ากับการท างาน ตั้ งแต่ 
วางแผนงานประจ าวนั การจัดซ้ืออะไหล่ การติดตามงาน และจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามคัคีของ
พนกังานให้เห็นเป้าหมายการท างานร่วมกนั นอกจากน้ี ไดน้ ากลยุทธ์การวางแผนบริหารจดัการเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์อะไหล่ (Strategic machine and spare parts planning) โดยน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยการท างาน เพ่ิมอุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อพนกังาน การปรับปรุงห้องพ่นสี จดัท าห้องเก็บอุปกรณ์และวางแผนการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
ทั้ง 2 กลยุทธ์น้ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลาในกระบวนการท างาน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการส่งมอบรถยนต์
ล่าชา้ให้แก่ลูกคา้ 

 
ค ำส ำคัญ: ส่งมอบรถยนต์ล่ำช้ำ, เพ่ิมประสิทธิภำพ  
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Abstract 
This study focuses on forming for Strategic settlement of Srisuk Car Service Company Limited’s for improving 
delayed delivery based on primary data collected from interviews with 12 company personne l under the ‘fishbone’ 
theory and a ‘7- Waste’ observational principle. The data collection was undertaken between December 2020 and 
January 2021. A secondary data collection based on the concept, theories and related literatures found that the 
scarcity of technical staff, machinery, equipment, spare parts, the lack of internal management planning and 
limited operating capital were causing the delays in delivering vehicles to customers. Therefore, the strategy 
applying the weighting of the factors is used to select the solution. 
The company has adopted the Total Quality Management (TQM) strategy to bring about coordination and 
management planning in the collaboration process between the office and the technician team. There are 
documents attached to every step of works, from the planning of daily works to purchasing spare parts, work 
tracking and organizing recreational activities to create unity among employees and fostering a common objective 
of working together. In addition, the strategy of planning and management of machinery and spare parts has been 
adopted with the technology being introduced to ease the works, ensuring sufficient equipment, renovating the 
paint room, establishing an equipment storage and drawing up a regular maintenance plan. 
The two strategies have proved to increase efficiency, reducing time in the work process and leading to solving 
the delays in vehicle delivery to customers. 
 
Keywords: Delayed vehicle delivery, raise efficiency 
 

1. บทน า 

 
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนหมุนเวียนจ านวนมากในการด าเนินกิจการ และตอ้งพ่ึงพา

ทกัษะความช านาญของทีมช่าง ตลอดจนพนัธมิตรทางการคา้ (บริษทัประกนัภยั) ในการหาลูกคา้รายใหม่ๆ ให้เขา้
มาใชบ้ริการ แต่ดว้ยสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั พบว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาทกัษะความ
ช านาญของทีมช่างท่ีไม่มากพอ อีกทั้งเง่ือนไขการช าระค่าบริการของบริษทัประกนัท่ีมีระยะเวลานาน ท าให้ธุรกิจอู่
ซ่อมรถยนตท่ี์เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ มีเงินทุนจ ากดั ท าให้เกิดความเส่ียงทางดา้นสภาพ
คล่องทางการเงินและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ       

บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั (บริษทั) จดัเม่ือเดือนเมษายน 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ 
ตั้งอยูท่ี่ 774/1 ถนนพิชยัฯ ต าบลปากเพียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยมีคุณประภาภรณ์ ศิริพจนานนท ์และ คุณ
ฬียฤทธ์ิ ศิริม่วง เป็นผูก่้อตั้งดว้ยทุนจดทะเบียน 2,000,000 ลา้นบาท เพ่ือให้บริการรักษาและซ่อมบ ารุงรถยนตอ์ยา่ง
ครบวงจร ตั้งแต่ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์ ท าสี ขดัเคลือบเงา รวมถึงรับท า
ประกันรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าทัว่ไปและลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัเพ่ิมเติม หรือเรียกว่าประกันภาคสมคัรใจ แบ่งเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ ประกนัชั้น 1, 2, 3, 2+ หรือ 3+ จากเดิมท่ีผูใ้ชร้ถยนตจ์ะตอ้งมีประกนัตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
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จากรถยนต์ที่เป็นภาคบังคับ นอกจากน้ี บริษทัยงัให้บริการครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดย
ให้บริการต่อ พรบ.ประกนัรถยนตท์ุกประเภท ทั้งรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่)  

บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั เป็นธุรกิจครอบครัว มีโครงสร้างบริหารงานไม่ซบัซ้อนโดยมีพนกังานรวม 12 
คน แบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร 1 คน ฝ่ายบริการลูกคา้ 2 คน แผนกทีมช่าง ประกอบดว้ย ฝ่ายจดัซ้ืออะไหล่ 2 คน ช่างท าสี 
2 คน ช่างขดัสี 1 คน ช่างไฟ 1 คน และฝ่ายร้ือประกอบรถยนต์ 3 คน โดยมีเวลาเปิดท าการ 08.00-17.00 น. วนั
จนัทร์-วนัเสาร์ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (2560-2562) มีรถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการรวม 806 คนั อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ชา้ล่าเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี โดยปี 2560 ส่งมอบไม่ทนัจ านวน 45 คนั ปี 2561 
จ านวน 40 คนั และปี 2562 เพ่ิมเป็น 47 คนั   

ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ‘การสร้างกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหารส่งมอบรถยนต์ล่าชา้ของอู่ซ่อม
รถยนตศ์รีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั’ เพ่ือหาสาหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ และสร้างกลยทุธ์เพ่ือ
น ามาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต ์บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั 
2. เพ่ือสร้างกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการส่งมอบรถยนต์ล่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต์ บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส 

จ ากดั 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
Adam Hayes (2020) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีกา้งปลา (Fishbone Diagram) ซ่ึงมี Kaoru Ishikawa เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎี

กา้งปลา (Fish Bone) หรือ ‘ผงัแสดงสาเหตุและผล’ (Cause and Effect Diagram) อธิบายถึงความสมัพนัธ์อย่างเป็น
ระบบเพ่ือศึกษาระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีมีความเป็นไปไดห้รือส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหา โดยผงักา้งปลา 
ถูกน ามาใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของปัญหา เพ่ือให้ทุกคนภายในทีมช่วยกนั
ระดมสมองแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

Shigeo Shingo and Taiichi Ohno (1989) เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) คือระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา้ (Toyota production system) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือขจดัความสูญเสีย 7 ประการ เป็นส่วนหน่ึง
ของระบบ Lean Manufacturing หรือระบบก าจดัความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการ
ผลิตและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักิจกรรมหรืองานท่ีด าเนินการ โดยความสูญเสียทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ ความ
สูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)  ความสูญเสียจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory) ความสูญเสีย
จากการขนส่ง (Transpiration)  ความสูญเสียจากการเคล่ือนไหว (Motion) ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต 
(Processing) ความสูญเสียจากการรอคอย (Delay) ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect) 

W.Edwards Deming (1993) เป็นผู้คิดค้นทฤษฎี TQM หรือ Total Quality Management น ามาใช้วางระบบ
บริหารคุณภาพ ท่ีมุ่งให้ความส าคญัสูงสุดต่อลูกคา้ โดยพนกังานภายในองคก์รทุกคนตอ้งร่วมมือปรับปรุงวางแผน
งาน การจดัการองคก์ร และการท าความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของตนเองในแต่ระดบั เพ่ือปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือยกระดบัการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในการท างาน 
ท่ีน ามาสู่การบริหารจดัการดา้นตน้ทุนท่ีดี และตอบสนองต่อความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 
บุรินทร์ สันติสาส์น (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพของการน าแนวคิด TQM ไปปฏิบติัใน

โรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย โดยท าวิจยัดว้ยวิธีการส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaires) 
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 147 โรงงาน ผูวิ้จยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีของ Krejcie and Morgan (1970) 
จ านวนทั้งส้ิน 36 โรงงาน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) และแจกแบบสอบถาม
โรงงานละ 8 ชุด ผูก้รอกแบบสอบถามไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หัวหน้าฝ่ายผลิต และผูรั้บผิดชอบงาน ISO รวม
แบบสอบถามทั้งส้ิน 288 ชุด และรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมา 268 ชุด โดยพบว่า ปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารของโรงงานหล่อหลอมเหลก็ของไทย ประกอบดว้ย ภาวะ
ผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ การท างานเป็นทีม การส่ือสาร ในองคก์าร และ ความผกูพนักบั
องคก์าร 

ระพีพรรณ วงษ์ส าเริงชัย (2551) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการคุณภาพโดยรวมขององค์การ TQM ตาม
ความคิดเห็นของพนกังาน บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) เพ่ือศึกษาการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร  (TQM) ตาม
ความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติัการในส่วนปฏิบติังานระบบตอนนอกท่ี 2.2 โดย
ท าวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดกบักลุ่มตวัอย่างพนักงานของ ทีโอที จ านวน 10 คนในเชิง
คุณภาพ ท่ีมุ่งเน้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์การทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นลูกคา้ การปรับปรุงกระบวนการ 
การบริหารดว้ยขอ้เทจ็จริง การระดมสมอง การให้ความส าคญัต่อกระบวนการและป้องกนัการเกิดซ ้ าจากการใช้
วิเคราะห์สถิติ และการให้ความรู้และการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ ดว้ยวิธีสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณา 
สรุปไดว้่า 1.การมุ่งเน้นท่ีลูกคา้ควรมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพอายุการใชง้านยาวนาน ขยายและพฒันาระบบโทรศพัท์
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  2. การปรับปรุงกระบวนการ ทางผูบ้ริหารมอบหมายงานให้แก่พนกังานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการ
ท างานตั้งแต่ตน้ และปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง 3. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความคิดเห็น และจดัตั้งทีมงาน คดัเลือกหวัหน้าทีมไดอ้ยา่งอิสระ 4.การบริหารงานดว้ยขอ้เทจ็จริง 
โดยน าขอ้มูลท่ีเป็นความจริงของหน่วยงานให้แก่พนกังานเพ่ือหามาตรการแกไ้ข ตรวจสอบขอ้มูลในหน่วยงานให้
ถูกตอ้ง 5. การระดมสมอง ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆ แก่หน่วยงาน และ
กระตุน้ให้พนงัานทุกคนพยายามเสริมต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น 6.การให้ความส าคญัต่อกระบวนการและป้องกนั
การเกิดซ ้ า โดยผูบ้ริหารก าหนดนโยบาย หลกัการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการและแนวทางท่ี
ก าหนดไว ้7.การใชข้อ้มูลวิเคราะห์ทางสถิติ มาใชป้รับปรุงเครือข่ายโทรศพัทเ์พ่ือเสริมความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ และ 
8.การให้ความรู้และการฝึกอบรมทางดา้นคุณภาพ โดยพนกังานตอ้งไดรั้บการอบรม TQM ภายในหน่วยงานและ
น าความรู้ท่ีไดม้าปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ ปลุกจิตส านกัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงานอยา่งจริงจงั  

วัชรียา ชุมอินทอง (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต 
กรณีศึกษาร้านราวทรัพยพ์ฒันา ท่ีใชแ้นวคิดทฤษฎี TQM และแนวคิดทฤษฎี PDCA มาประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหา โดย 
พบว่า สาเหตุความล่าช้ามาจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ บุคลากร ส่วนผสม เคร่ืองจักร 
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กระบวนการท างาน ซ่ึงภายหลกัไดน้ า TQM มาใชห้น่ึงในผลการศึกษาไดแ้นะน าให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร
และบ ารุงซ่อมแซมอยู่เสมอ ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตและลด
ความล่าชา้ในการท างานได ้ 

วรายุทธ์ จันทร์พราหมณ์ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอู่ซ่อมรถยนต์ :
กรณีศึกษา เพ่ือลดเปอร์เซ็นตจ์ านวนรถท่ีส่งมอบล่าชา้ลงอยา่งนอ้ย 10 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีการซ่อมประเภท A และ 
B โดยท าการศึกษาดว้ยการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน วิเคราะห์สาเหตุดว้ย Why-Why analysis วิเคราห์ดว้ยแนว
ทางการแกไ้ขและแกไ้ขตามแนวทางการแกไ้ข จากการก าหนดขอบเขตบริษทัวาย โอเอส บอด้ี จ ากดั ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2560 สรุปแนวทางการแก้ปัญหาการส่งมอบรถล่าชา้ได ้6 แนวทาง ประกอบดว้ย แนว
ทางการจดัท า 5ส. การจดัท าโซนการท างานของงานแต่ละประเภท การจดัท าแผงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การจดัท า
ชุดเก็บอะไหล่ในขณะรถซ่อม การเพ่ิมเคร่ืองสีขดักระดาษทรายกลม และการจดัท าวิธีปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐาน 
โดยจากการน าหลกัดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน สามารถลดเปอร์เซนตจ์ านวนรถยนตส่์ง
มอบรถล่าชา้ประเภท A (ซ่อมเบา) จาก 40.96% เหลือ 14.27% โดยลดระยะเวลาท างานได ้379 นาที และประเภท 
B (ซ่อมปานกลาง) จาก 52.50% เหลือ 28.84% โดยลดเวลาท างานลง 659 นาที 

ศรีนวล วิวัฒน์จิตศิลป์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบแผนการจดัการคุณภาพโดยรวมทาง
การแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผา่นการท าวิจยัไดพ้ฒันาแบบ
จดัการคุณภาพโดยรวมทางการพยาบาลแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง โดยใชป้รัชญาการ
จัดการคุณภาพโดยรวม TQM พร้อมประยุกต์เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA  และมาตรฐานบริการการ
พยาบาลและผดุงครรภร์ะดบัทุติยภูมิ–ตติยภูมิ พ.ศ. 2548ของสภาการพยาบาล ในกระบวนการพฒันาแบบแผนการ
จดัการคุณภาพโดยรวมทางการพยาบาลแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พบว่า การน าแบบแผน
ทางการพยาบาลผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลบุรฉตัรไชยากรในการมีความเป็นไปไดร้ะดบัมาก 5 ดา้นจาก 7 ดา้น ใน
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยก าหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพโดยรวมให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การให้องค์
ความรู้ให้แก่พนกังานผูป่้วยนอก 
      

3.วธีิการศึกษา 
 
เคร่ืองมือการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) ภายใต้ทฤษฎี Fish Boneโดยก าหนดหัวข้อค าถามไว้

ล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาการส่งมอบรถล่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต์ บริษทั ศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั โดยแบ่งชุดค าถามออกเป็น 4 กลุ่ม 
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านบุคลากร ด้านเงินทุนในการ
ประกอบกิจการ และดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อะไหล่ และส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดย
เป็นการสัมภาษณ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ท่ีให้ความส าคญักบัความรู้สึก มุมมองต่อการมองปัญหาการท างานภายใต้
ความรับผิดชอบของตนเอง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาของประชากร  

นอกจากน้ี ยงัใชวิ้ธีแบบสงัเกตการณ์ (Observation) ภายใตท้ฤษฎี 7 Wastes เพ่ือตรวจสอบหาความสูญเสียหรือ
ความเสียหายในแต่ละขั้นตอนว่า ส่วนใดท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 โดยผูท้  าวิจยัจะท าการสงัเกตกลุ่มประชากรแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ซ่ึงไม่
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เขา้ไปท ากิจกรรมหรือเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกบักลุ่มประชากร โดยท าการสงัเกตวิธีการท างานของกลุ่มประชากรในแต่
ละขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการท างานจนถึงส้ินสุดการท างานในแต่ละวนั  

หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าว มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้การส่งมอบรถยนตใ์ห้แก่ลูกคา้
ล่าชา้ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางการสร้างกลยทุธ์การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชข้อ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรภายใตท้ฤษฎีกา้งปลา (Fish 

Bone) และสังเกตุการณ์ภายใตท้ฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ของบริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากัด 
พร้อมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ น ามาก าหนดแนวทางการเลือกกลยทุธ์แกไ้ขปัญหาการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้
ล่าชา้ โดยสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มประชากรของบริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย 
ดา้นเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นอายุ ส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 4 คน 
เท่ากับ อายุ 46 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่า
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  ด้านรายได้ ส่วนใหญ่ มีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
10,000-15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  

ผูท้  าวิจัย ใช้ทฤษฎีก้างปลา (Fish Bone) เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ล่าช้า ท่ีมี 4 
สาเหตุหลกัดว้ยวิธีการสมัภาษณ์กลุ่มประชากร โดยสรุปไดด้งัน้ี  

ดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์รนั้น พบว่า โครงสร้างองคก์ร ขั้นตอนการสัง่ซ้ืออะไหล่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การส่งมอบรถยนตใ์ห้แก่ลูกคา้ล่าชา้ แมโ้ครงสร้างองคก์รจะแบ่งหนา้ท่ีการท างานแต่ละแผนกชดัเจนแต่การท างาน
ขาดการวางแผนเพ่ือให้งานแต่ละขั้นตอนมีความถูกตอ้งก่อให้เกิดผลเสียท่ีเก่ียวเน่ืองไปยงัส่วนงานต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
การวางแผนบริหารการจดัซ้ืออะไหล่มีความผิดพลาดจากการสั่งซ้ืออะไหล่ผิดรุ่น และระยะเวลาสั่งซ้ือและรอ
อะไหล่แต่ละคร้ังใชเ้วลานาน กระทบต่อการท างานในแผนกอ่ืนๆ ให้เกิดความล่าชา้ในการท างานตามไปดว้ย 

ดา้นบุคลากร พบว่า จ านวนพนกังาน ทกัษะความช านาญ การขาดงาน ผลตอบแทนจากการท างาน มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างานส่งผลต่อการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ล่าชา้ โดยสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อการส่งมอบ
ล่าชา้มากท่ีสุด คือ การขาดงานหรือเขา้ท างานสายของพนกังาน รองลงมาไดแ้ก่ การขาดทกัษะความช านาญในงาน  
จ านวนพนกังานทีมช่างไม่เพียงพอและขั้นตอนการจดัซ้ืออะไหล่  

ดา้นเงินทุนประกอบกิจการ พบว่า เงินทุนท่ีจ ากดัและระยะเวลาเครดิตเทอมจากคู่คา้ (บริษทัประกนั) มีผลต่อ
การส่งมอบรถยนตล์่าชา้ เน่ืองจากทั้ง 2 ส่วนมีความเช่ือมโยงต่อการด าเนินกิจการของบริษทั หากระยะเวลาเครดิต
เทอมของคู่คา้ท่ีให้แก่บริษทั มีระยะเวลานานยอ่มส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนด าเนินกิจการกระทบไปดว้ย และใน
ท่ีสุดย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานของอู่ซ่อมรถยนต์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการซ้ืออะไหล่เพ่ือ
มาด าเนินการซ่อมรถยนต ์

ดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อะไหล่ พบว่า ระยะเวลาจดัซ้ืออุปกรณ์อะไหล่แต่ละคร้ังใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เป็น
ผลจากขั้นตอนการจดัซ้ือ ระยะเวลาการรออะไหล่ โดยมองว่าระยะเวลารออะไหล่ไม่เกิน 3 วนั จะช่วยลดความ
เส่ียงท่ีท าให้ส่งมอบรถยนตล์่าชา้ เช่นเดียวกบัการดูแลซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อะไหล่ให้พร้อมใชง้านอยู่
เสมอและการส ารองอะไหล่ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วข้ึนเช่นกนั 
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ขณะเดียวกนั ผูท้  าวิจยัยงัไดใ้ชท้ฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) เพ่ือก าจดัความสูญเสีย 7 ประการและ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัการด าเนินงานดียิ่งข้ึน โดยพบว่า 
ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing) ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท างานซ ้ าๆ ในหลายขั้นตอนและท าให้
เสียเวลาในการด าเนินงาน มี 15 กิจกรรมจากทั้งหมด 32 กิจกรรม ท่ีไม่ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพหรือช่วยยกระดบัการ
ให้บริการท่ีดีข้ึนและส่งผลต่อการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ล่าชา้ ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 
จากกระบวนการท างานท่ีผิดพลาดในขั้นตอนการให้บริการซ่อมรถยนต์และต้องใช้เวลาในการแก้ไข รวม 11 
กิจกรรม ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) จากกระบวนการท างานในแต่ละแผนกท่ีมีความล่าชา้ในการผลิต
และเสียเวลารอคอยท าให้เกิดตน้ทุนท่ีสูญเปล่าของแรงงานและเคร่ืองจกัร มี 6 กิจกรรม ความสูญเสียเน่ืองจากการ
เคล่ือนไหว (Motion) จากท่าทางการท างานไม่เหมาะสมในขั้นตอนการท างานต่างๆ รวม 5 กิจกรรม และความสูญเสีย
เน่ืองจากการขนส่ง (Transpiration) มี 1 กิจกรรม เกิดจากการเดินทางไปซ้ืออุปกรณ์อะไหล่และรออะไหล่ในแต่ละ
วนัท่ีใชเ้วลานาน  ส่วนความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บ
วสัดุคงคลงั (Inventory) ในขั้นตอนให้บริการซ่อมรถยนต์บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั นั้นไม่พบความสูญเสียใน
กระบวนการท างาน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากการน าทฤษฎีกา้งปลา (Fish Bone) เพ่ือมาวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ี
มีผลต่อการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้าล่าช้า โดยพิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร บุคลากร 
เงินทุนและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์อะไหล่ 

 

 
 
รูปที่ 1 หาสาเหตขุองปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ภายใตท้ฤษฎีกา้งปลา Fish Bone   
ท่ีมา: บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั  
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา ด้วยทฤษฎีก้างปลา (Fish Bone) พบว่า 1.กระบวนการจัดการ 
(Method) ซ่ึงเกิดจากการท างานแต่ละแผนกขาดการวางแผนงานและขาดการประสานงานระหว่างแผนกออฟฟิศและ
ทีมช่าง ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน รวมถึงไม่มีกระบวนการติดตามการท างานในแต่ละวนั ท าให้กระทบ
ต่อการวางแผนจดัซ้ืออะไหล่ตอ้งใชเ้วลานาน  2.บุคลากร (Man) มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน โดยเฉพาะแผนกช่างสี
ท าให้การท างานเกิดเป็นคอขวด และทกัษะความช านาญท่ีไม่มากพอส่งผลให้คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน ต้อง
เสียเวลาแก้ไขและมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 3.เงินทุน (Money) ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และระยะเวลาเครดิต
เทอมจากคู่คา้ท่ียาวนาน ท าให้ตอ้งจ ากดัวงเงินการจดัซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่ต่อวนั จึงไม่สามารถซ่อมบ ารุงรถยนต์
ไดพ้ร้อมกนัหลายคนั และ 4.เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (Material) เช่น การใชเ้ทคโนโลยีของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือ
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มีไม่เพียงพอ และขาดการวางแผนซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานต ่าและมักเกิด
ขอ้ผิดพลาดสูง   

ทั้งน้ี ผูท้  าวิจยัจึงไดก้ าหนดทางเลือกเป็น 3 แนวทางเพ่ือแกปั้ญหา ไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การบริหารจดัการ
คุณภาพโดยรวม (TQM) ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การวางแผนงานด้านบุคลากร (Strategic human resource planning) 
และกลยทุธ์ท่ี 3กลยทุธ์การวางแผนบริหารจดัการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อะไหล่ (Strategic machine and spare parts 
planning) และน าทางเลือกมาใช้โดยเกณฑ์การถ่วงน ้ าหนักตามความส าคญัของปัจจัยท่ีใช้เลือกแนวทางในการ
แกปั้ญหาการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ล่าชา้ พบว่า สามารถใชแ้นวทางเลือกได ้2 ทฤษฎี ไดแ้ก่  

การด าเนินกลยุทธ์การบริหารโดยรวม หรือ TQM เป็นระบบบริหารคุณภาพโดยรวมท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
สูงสุดต่อลูกคา้ภายใตค้วามร่วมมือของพนกังานภายในองค์กร ท่ีจะปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งมอบบริการท่ีดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยมุ่งปรับปรุงการวางแผน การจดัวางองคก์รและการท า
ความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของพนกังานในแต่ละแผนก โดยกลยทุธ์ TQM ท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหาอู่ซ่อมรถยนต์ 
บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั มุ่งสร้างความเขา้ใจในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละภาคส่วน
ให้ชดัเจน และกระตุน้การวางแผนงานท่ีรัดกุมผ่านการจดัประชุมระหว่างพนกังานออฟฟิศและฝ่ายทีมช่าง รวมถึง
ประชุมทีมย่อยภายในแผนก เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนวทางการท างานท่ีน าไปสู่การวางแผนงาน
ให้บริการอยา่งมีขั้นตอน และมีกระบวนการติดตามงานเพ่ือให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละวนัมาใชบ้ริหารจดัการ
ซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ สอดคลอ้งกบัระยะเวลาส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ โดยมุ่งลดระยะเวลาการสูญเสียจากการรอ
คอยในหลายส่วนงานและลดความผิดพลาดจากกระบวนการท างานท่ีสร้างความเสียหายทั้งงบประมาณและเวลาท่ี
ตอ้งแก้ไขงานเพ่ือให้ส่งมอบงานไดท้นัตามก าหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระพีพรรณ วงษ์ส าเริงชัย (2551) ท่ี
ศึกษาการจดัการคุณภาพโดยรวมขององคก์ร TQM ตามความเห็นของพนกังานทีโอที โดยระบุว่า การน า TQM มาใช้
พฒันาประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กรในส่วนของกระบวนการปรับปรุง ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้แก่
พนกังานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบคุณภาพการท างานตั้งแต่ตน้ เพ่ือให้พนกังานปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการท างาน โดยมุ่งให้พนักงานประสานงานร่วมกันอย่างสามคัคีและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลทั้งภายในแผนกของตนเองและแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงกระบวนการใน
หน่วยงานให้เป็นระบบและมีแบบแผนการท างานท่ีชดัเจน ท าให้การบริหารจดัการสะดวกจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานภายในองคก์รไดดี้ข้ึน และสอดคลอ้งงานวิจยัของ ศรีนวล ววิฒันจติศิลป์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันา
แบบแผนการจัดการคุณภาพโดยรวมทางการพยาบาลแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีระบุว่า การพฒันาคุณภาพองค์กรโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรเปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัเขา้มามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานในหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
บุรินทร์ สันติสาส์น (2558) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของการน าแนวคิด TQM ไปปฏิบติัในโรงงานอุตสาหกรรม
หล่อหลอมเหล็กของไทย มหาชน โดยมองว่า ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทัว่ทั้ง
องค์กรประกอบด้วย ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองค์การ การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม การส่ือสาร ใน
องคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร   

ขณะท่ีแนวทาง กลยุทธ์การวางแผนบริหารจดัการเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และอะไหล่ (Strategic machine and spare 
parts planning) ท่ีบริษทัจะใชค้วบคู่ไปกบักลยุทธ์ TQM นั้น โดยมุ่งเพ่ิมอุปกรณ์การท างานให้เพียงพอต่อพนกังาน 
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การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการการท างาน การปรับปรุงห้องพ่นสีและท าห้องจดัเก็บอะไหล่อุปกรณ์ตลอดจน
วางแผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดปัญหาส่งมอบรถยนตล์่าช้าลง
ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรายุทธ จนัทร์พราหมณ์ (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน อู่
ซ่อมรถ: กรณีศึกษา บริษทั วายโอเอส บอด้ี เพ่ือลดเปอร์เซ็นตจ์ านวนรถท่ีส่งมอบล่าชา้ ท่ีเลือกใชแ้นวทางการจดัท า
แผงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใชแ้ก้ไขปัญหาเคร่ืองมือนานหรือหาย พร้อมท าจุดจดัเก็บอะไหล่ขณะรถซ่อมเน่ืองจาก
ปัญหาไม่มีจุดจดัเก็บอะไหล่ ท าให้อะไหล่หายหรือใชร้ะยะเวลาหานานรวมถึงเพ่ิมเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท างาน ไดแ้ก่ 
การเพ่ิมเคร่ืองขดัสีกระดาษทรายกลม ช่วยลดระยะเวลาการท างานของการใชก้ระดาษทรายขดั และยงัสามารถลด
ความเม่ือยลา้ในการท างานของพนกังานแผนกสี ส่งผลให้สามารถท างานเต็มประสิทธิภาพและลดปัญหาการส่งมอบ
รถล่าชา้ได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรียา ชุมอินทอง (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต กรณีศึกษาร้านราวทรัพย์พฒันา ท่ีใช้แนวคิดทฤษฎี TQM และแนวคิดทฤษฎี PDCA มา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ซ่ึงพบว่า การตรวจสอบเคร่ืองจักรและบ ารุงซ่อมแซมอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ
กระบวนการท างาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตได ้
   

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุของการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ของอู่ซ่อมรถยนต์ 

บริษทัศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากดั พบว่า มีสาเหตุมาจากหลายประการ ตั้งแต่ ขาดการวางแผนงาน จ านวนพนกังาน
ไม่เพียงพอและมีทกัษะความช านาญไม่มากพอ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีงานของตนเองน้อย ท าให้กระบวนการ
ท างานเกิดความผิดพลาดและไม่เป็นไปตามแผน และดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุนท าให้มีงบจดัซ้ืออะไหล่ท่ีจ ากดั
ต่อวนัและอุปกรณ์เคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถวางแผนงานท่ีเอ้ือต่อการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นผลให้กระบวนการท างานตั้งแต่ตน้จนถึงการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ในหลายจุด เกิดความสูญเสียเวลาใน
การท างานโดยไม่จ าเป็นและก่อให้เกิดความผิดพลาดซ่ึงตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขงานซ ้ าๆ ประกอบกบัความสูญเสียเวลา
จากการรอคอยอะไหล่ท่ีไม่ไดว้างแผนการจดัซ้ือท่ีดีพอ และขาดการวางแผนซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ
อะไหล่ ท าให้กระบวนการท างานในบางขั้นตอนเกิดเป็นลกัษณะคอขวด 

ขอ้มูลปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงน ามาออกแบบแนวทางการแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนหมุนเวียน 
โดยเลือกแนวทางปฏิบติัน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์การแกไ้ขปัญหาการส่งมอบรถยนต์ล่าชา้ ใชโ้ดยเกณฑ์การถ่วง
น ้ าหนกัตามความส าคญัของปัจจยัท่ีใชเ้ลือกแนวทางแกปั้ญหาการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกคา้ล่าชา้ จึงสามารถใช้
แนวทางเลือกได ้2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ TQM และกลยทุธ์การวางแผนบริหาร
จดัการเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และอะไหล่ (Strategic machine and spare parts planning) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพจากการ
ลดระยะเวลาในการท างานลงได ้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี จากการน ากลยุทธ์การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ตอ้งเน้นสร้าง
ความชดัเจนถึงบทบาทหน้าท่ีของพนกังานและกระตุน้ให้ทีมพนกังานเกิดการประสานงาน วางแผนการท างาน
และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและน าความช านาญมาพฒันาให้บริการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการส่งมอบรถยนตล์่าชา้ ขณะท่ีกลยทุธ์การวางแผนบริหารจดัการเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และอะไหล่ (Strategic 
machine and spare parts planning) เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นเงินทุนท่ีตอ้งลงทุนมีความเป็นไปไดสู้งใน
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การซ่อมบ ารุงห้องพ่นสี การจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองอ่านโคด้ จดัท าห้องเก็บอะไหล่และแผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
อะไหล่ เพ่ือลดความสูญเสียเวลาในการท างานโดยไม่จ าเป็นและช่วยลดความผิดพลาดจากการท างานได ้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป หากนโนบายบริษทัมีการเปล่ีนแปลงและไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้น
เงินทุน เสนอให้ศึกษาใชก้ลยทุธ์ท่ี 2 การวางแผนบริการบุคลากรภายในองคก์ร โดยเพ่ิมจ านวนบุคลากรในแผนกท่ี
ขาดแคลน เช่น แผนกพ่นสี การจดัส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงาน และการจดัท าระบบประเมินผลงาน
ประจ าปี ว่าหากใชก้ลยทุธ์ท่ี 2 จะเป็นแนวทางท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้แก่ลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดหรือไม่  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางของผู้บริโภคที่เคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรม
ยีห้่อ JACK WHEEL  บริษทัทองค า ทรัค จ ากดั 

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดัอ่างทอง จังหวดัปทุมธานี และจังหวดันนทบุรี 
Factors affecting the decision to buy tires of consumers who used to buy 

industrial tires brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd. in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Ang Thong Province, Pathumthani 

Province, And Nonthaburi Province 
 

อภิกาศ ติวัฒนาสุข 
Apikas Tiwattanasuk 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจยั
ด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK 
WHEEL” บริษทั ทองค า ทรัค จ ากัด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
“JACK WHEEL”บริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และ
จงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 ชุดโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในการทดสอบสมมมติฐานการวิจยั โดยผลการศึกษา 
พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาปริญญาโท และประกอบอาชีพเป็นขนส่งเอกชน โดยส่วน
ใหญ่เป็นเจา้ของรถบรรทุกประเภท 10 ลอ้ ท่ีให้ความส าคญักบัการรับประกนัโครงสร้างยางเป็นเวลา 6 เดือนข้ึนไป 
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
พบว่า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีหลายรูปแบบ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรม
ยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั และปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า ดา้นรูปแบบเง่ือนไข
การรับประกนัสินคา้ ดา้นระยะเวลาในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยีห้่อ 
“JACK WHEEL” บริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั 
 
ค ำส ำคัญ:ปัจจัยลักษณะทำงประชำกรศำสตร์, ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด , ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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Abstract 
This research aims an objective to study the demographic characteristics, Marketing Mix factor, and Consumer 
Behavior that affects the decision of consumers who used to buy industrial tires brand "JACK WHEEL" by 
Thongkum Truck Co., Ltd. The sample used in this study was the consumers who had previously purchased 
industrial tires brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd. in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinc e, 
Ang Thong Province, Pathumthani Province, And Nonthaburi Province with statistically computed from the 
sample of 400 people. The questionnaire was used as a tool for data collection, and analyzed the data by using a 
statistical package research statistic, such as, frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation, and 
multiple linear regression analysis was also used to test the research base consensus. 
By the results of the study, it was found that most of the respondents were Male, Master's degree graduated, and 
work as a private transport. The majority of owners of a 10-wheeler truck have given priority to a 6-month or 
longer tire construction warranty. The hypothesis testing found that personal factors were different income factors 
affect the decision to buy industrial tires of the brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd.  
When considering the Marketing Mix factor, it was found that the Price factor, Distribution factor, Marketing 
promotion factor, Process factors, and Physical component factors - those different factors affect the decision to 
buy industrial tires of the brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd. And Consumer Behavior factors, 
it was found that in terms of product warranty terms and conditions, the duration of the pu rchase, these different 
factors affect the decision to buy industrial tires of the brand "JACK WHEEL" by Thongkum Truck Co., Ltd.  
Keywords: Consumer’s Buying Decision Behavior, Marketing Mix (7Ps), Consumer behavioral (6Ws 1H),  
 

1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมยางเป็นปัจจัยส าหรับการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการน าทรัพยากรในประเทศมาใช้ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยางมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรง ปัจจุบนั ตลาดลอ้ยางรายใหญ่ในไทยส่วนใหญ่ จะเป็นลอ้ยางท่ีมีคุณภาพสูงโดยใชเ้ทคโนโลยี  การผลิตขั้น
สูง แต่มีราคาสูงเช่นกนั ลอ้ยางของจีนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของตลาดระดบักลางลงไป เน่ืองจากมีราคาถูกมากกว่า
ตลาดระดบับน ปัจจุบนัจีนเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตลอ้ยางรายใหญ่ของโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณ
การผลิตยางลอ้รถยนต์ของโลก นอกจากน้ีลอ้ยางของจีนยงัมีการพฒันาคุณภาพมากข้ึน และคาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนในอนาคตตามการขยายตวัของตลาด (สถาบนัพลาสติก, 2562) และเน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั
เศรษฐกิจทัว่โลกทรุดตวัลงเป็นเหตุสืบเน่ืองมาจากภาวะโรคระบาดของเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใหม่โคโรน่า 2019 
(Covid-19) ธุรกิจขนส่งคือหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบราคาค่าบรรทุกและค่าขนส่งถูกปรับตวัลดลง ผูบ้ริโภค
ยางรถอุตสาหกรรมจึงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างจากเดิมใน
อดีตเป็นอยา่งมาก  

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัท่ีตลาดยางรถอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรม
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ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า 
ทรัค จ ากดั ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์บริหารงาน ปรับปรุงและพฒันา
วิธีการการในการด าเนินธุรกิจยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ให้มีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะ
ยกระดบัการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 

1.1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ี
เคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
อ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี  

1.2. สมมติฐานในการวิจัย 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางของ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือยางของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 3. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” 
บริษทัทองค า ทรัค จ ากดัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี 

1.3. ประโยชน์ของผลงานวิจัย 1. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ยางน าเอาผลการวิจยัเพ่ือน าไป
ปรับใชพ้ฒันาสร้างกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรด าเนินไปโดยทิศทางท่ีถูกตอ้ง เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด เพ่ือช่วยในการ
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2. เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ บุคคล
ทัว่ไป และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใชไ้ปในการ วางแผนอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
มากยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
2.1.1 แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
 (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล, 2545) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได ้

เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะเก่ียวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย
การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลด
ความส าคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 1. อาย ุ(Age) นกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของ
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองอาย ุ2. เพศ (Sex) จ านวนสตรี สมรสหรือโสดท่ีท างานนอกบา้นเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ นกัการ
ตลาดตอ้งค านึงว่าปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของสตรี
และบางสัดส่วนท่ีซ ้ ากัน 3. วงจรครอบครัว (Marital Status) ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตครอบครัวเป็น
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ตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม ขั้นของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมี
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 4. การศึกษา และรายได ้(Education and Income) มีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก 
การรู้ว่าอะไรเกิดข้ึนกบัการศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงส าคญั เพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

2.1.2 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาดการตลาด (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) หมายถึง ตวั

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย
เคร่ืองมือ ดงัน้ี 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  2. ดา้นราคา  (Price) 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotions) 5. ดา้นบุคคล (People) 6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/ 
Environment and Presentation) 7. ดา้นกระบวนการ  (Process)        

2.1.3 ทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะ

ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัด กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย WHO,WHAT, WHY, WHERE, WHEN, WHO PARTICIPATES and HOW 
เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, 
Outlets and Operations 

2.1.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ว่าในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้ หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการ

ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การมองเห็น
ปัญหาการแสวงหาภายในการแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ  (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
โดยปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมา
จากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยแบ่งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก และ 2) ปัจจยัภายนอก หมายถึง 
ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวับุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2538) 

2.1.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สมิธ พิทูรพงศ ์และคณะ (2560) ไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกซ้ือยางลอ้ตนั กรณีศึกษาบริษทั วี.เอส.อุตสาหกรรม

ยาง จ ากดั ของลูกคา้ใน จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า เหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือยางลอ้ตนั คือ ความ
ทนทานและใชง้านไดย้าวนาน เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด ส าหรับการตดัสินใจในการเลือกซ้ือยางลอ้ตนั พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญั เม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์รบถว้นจากฝ่ายขาย 

ธีรพุฒิ แอ่งขุมทรัพย์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ MICHELIN ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์มี 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ความคงทนและค าแนะน าจากช่าง ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ ความหลากหลายและการ
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เขา้ถึงทางออนไลน์ และปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ในดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั 
และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ นอกจากน้ี ยงัพบว่า
พฤติกรรมการเลือกซ้ือยางรถยนต์ ส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือยางรถยนต์จากศูนยบ์ริการ และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือยางรถยนต์ คือ ตนเอง โดยส่วนมากจะไดรั้บข่าวสารของยางรถยนต์ผ่านทางส่ือ Social 
ต่างๆ   

 
2.2 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประเภทของข้อมูลของการศึกษาวิจัย 
 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือให้เกิดความแม่นย  า เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ไดท้  าการทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha มีค่าตั้งแต่ 0.823 ถึง 0.904 ดงันั้น แบบสอบถามน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไป
ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้

3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค 

จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี  
3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”บริษทัทองค า 

ทรัค จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวน

 
การตดัสินใจซ้ือยางของผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมของยี่ห้อ JACK WHEEL  บริษทั

ทองค า ทรัค จ ากดั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1.อาย ุ2.เพศ 3.การศึกษา 4.อาชีพ 5.รายได ้ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด7Ps 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นราคา 3.ดา้นการจดัจ  าหน่าย  
4.ดา้นส่งเสริมการตลาด 5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการ7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws 1H 
1.Who ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2.What อะไรคือความตอ้งการซ้ือผูบ้ริโภค 
3.Where ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
4.When ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
5.Why ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
6.Whom ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
7.How ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
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ประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 คน แต่เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและการสูญหาย
ของขอ้มูลจึงเก็บขอ้มูล จ านวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัแจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ในพ้ืนท่ี จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 ชุด ตั้งแต่ 26 ธนัวาคม ถึง 15 
กุมภาพนัธ์ 2564 โดยไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งครบถว้นสมบูรณ์กลบัคืนมาจ านวน 400 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ค่ าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติค่าที (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 234 คน (ร้อยละ 58.5)  มีอายุ 51-65 ปี จ านวน 139 คน  
(ร้อยละ 34.8) มีรายได ้25,001-40,000 บาท จ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.3) มีการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 
137 คน (ร้อยละ 34.3)และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นขนส่งเอกชน จ านวน 178 คน (ร้อยละ 44.5) 
 
4.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ จ านวน 217 คน (ร้อยละ 54.0) โดยใชค้่าเฉล่ีย น ้าหนกัรถท่ี
ใชป้ระมาณ 51 ตนัข้ึนไปต่อรอบ จ านวน 132 คน (ร้อยละ 33.0) ระยะท่ีว่ิงอยูร่ะหว่าง 0-80 กิโลเมตรต่อวนั จ านวน 
122 คน (ร้อยละ 30.0) ส่วนใหญ่ใชย้างยี่ห้อบริดสโตน จ านวน 137 คน (ร้อยละ 34.0) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มกัให้ความส าคญักบัการรับประกนัโครงสร้างยางเป็นเวลา 6 เดือน โดยคืนเป็นส่วนลดในคร้ังต่อไปหักตาม
ความสึกของดอกยางท่ีใชไ้ป จ านวน 207 คน (ร้อยละ 52.0) โดยเลือกซ้ือยางจากยี่ห้อยางจ านวน 115 คน (ร้อยละ 
29.0) โดยรู้จกัยางยี่ห้อ “JACK WHEEL”จากส่ือส่ิงพิมพ์ป้ายตามแนวถนน จ านวน 149 คน (ร้อยละ 37.0) ส่วน
ใหญ่ซ้ือยางเม่ือเส่ือมสภาพ จ านวน 248 คน (ร้อยละ 68.0) โดยซ้ือไปใชเ้อง จ านวน 232 คน (ร้อยละ 58.0) ผูมี้
อิทธิพลในการซ้ือส่วนใหญ่ คือ ตนเอง จ านวน 207 คน (ร้อยละ 52.0) โดยซ้ือตรงกบัร้านท่ีจ าหน่าย จ านวน 268 
คน (ร้อยละ 67.0) และแต่ส่วนใหญ่ซ้ือแลว้ไม่ติดต่อกลบั จ านวน 335 คน (ร้อยละ 84.0) 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2765 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99)โดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
(1) ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.98) (2) ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01) (3) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.89) (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01)               (5) ดา้น
บุคคลอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) (6) ดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03) และ (7) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00)   
 

4.4 การวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือ  
 

การตดัสินใจซ้ือยางรถอุตสาหกรรมแบรนด ์“JACK WHEEL” ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94) โดยในแต่
ละดา้นมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี (1) รู้สึกประทบัใจหลงัจากท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.97) 
(2) แนะน าผลิตภณัฑ์ให้กบัคนท่ีรู้จกัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) (3) ซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นประจ าอยูใ่นระดบัมาก (X 
= 3.98) (4) ตั้งใจจะซ้ือผลิตภณัฑ์อีกคร้ังในอนาคตอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01) และ (5) โดยรวมมีความพอใจใน
การซ้ือผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88)   
 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรม
ยี่ห้อ “JACK WHEEL” แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูท่ี้มีรายไดร้ะหว่าง 10,000 - 
25000 บาท มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอตุสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” มากกว่า ผูท่ี้มีรายไดร้ะหว่าง 55,001 
– 70,000  บาท และผูท่ี้มีรายไดร้ะหว่าง 25,001 – 40,000  บาท การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
“JACK WHEEL” มากกว่ ผูท่ี้มีรายไดร้ะหว่าง 40,001 – 55,000  บาทและ 55,001 – 70,000  บาท 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” บริษทัทองค า ทรัค จ ากดั 

การตดัสินใจเลือกซ้ือซ้ือยาง B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.822 .384  4.743 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ -.003 .045 -.003 -.057 .955 
ดา้นราคา .131 .043 .150 3.013 .003* 
ดา้นช่องการจดัจ าหน่าย .116 .048 .117 2.410 .016* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .127 .051 .124 2.495 .013* 
ดา้นบุคลากร .087 .056 .083 1.561 .119 
ดา้นกระบวนการ .179 .052 .174 3.427 .001* 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  -.107 .050 -.112 -2.120 .035* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
“JACK WHEEL”  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีหลายรูปแบบ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบเง่ือนไขการรับประกันสินค้า และดา้นระยะเวลาในการซ้ือท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า การรับประกนัโครงสร้างยางเป็นเวลา 6 เดือน โดยคืนเป็นส่วนลดในคร้ังต่อไปหัก
ตามความสึกของดอกยางท่ีใชไ้ป มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”  น้อยกว่า การ
รับประกนัทุกกรณีเป็นเวลา 2 เดือน โดยคืนเป็นเงินสดเต็มราคาท่ีซ้ือ และระยะเวลาในการซ้ือยางเม่ือยางเส่ือมสภาพ 
มีการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”  มากกว่า เม่ือถึงก าหนดอายกุารใชง้าน  
 
4.6 อภิปรายผลของการศึกษาสมมุติฐานที่ 1 
 

สมมุติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สมเกียรติ กระจ่างชีพ (2562) พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือยางแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05       
 
4.7 อภิปรายผลของการศึกษาสมมุติฐานที่ 2 
 

สมมุติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
“JACK WHEEL” ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีหลายรูปแบบ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ท่ีระดบันยัส าคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี  

1) ปัจจยัดา้นราคาเป็นส่ิงส าคญัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรพุฒิ แอ่งขมุทรัพย ์(2560) พบว่า ปัจจยัทางการตลาดา้นราคา ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2) ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายช่องทางส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ 
“JACK WHEEL” ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรพุฒิ แอ่งขุมทรัพย ์(2560) พบว่า ปัจจยัช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยีห้่อ 
“JACK WHEEL” ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดหลายช่องทางส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพุฒิ แอ่งขุมทรัพย์ (2560) 
พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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4) ปัจจยัดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK 
WHEEL”บริษทั ทองค า ทรัค จ ากดัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการมีกระบวนการท่ีสะดวกและรวดเร็วส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พร
สุดา ปานเกษม (2559) และสุพรรณี อินทร์แก้ว พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการจดัการ
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการยางรถยนต ์กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสุชาดาการยาง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางของผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากปัจจยัดา้นองค์ประกอบทางกายภาพท่ีเป็นระเบียบ 
หมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซ้ือกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”  ท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรสุดา ปานเกษม และสุพรรณี อินทร์แก้ว (2559) พบว่า ปัจจยัดา้น
องค์ประกอบทางกายภาพส่งผลต่ออกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา         
หุ้นส่วนจ ากดัสุชาดาการยาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05      
 
4.8 อภิปรายผลของการศึกษาสมมุติฐานที่ 3 
 

สมมุติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบเง่ือนไขการรับประกนัสินคา้ และดา้น
ระยะเวลาในการซ้ือท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นรูปแบบเง่ือนไขการรับประกนัสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบเง่ือนไขการรับประกนัสินคา้ 
ความคุม้ค่าในการใชง้านท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย ชลารักษ์ (2559) พบว่า การเสนอเง่ือนไขและโปรโมชัน่ให้เลือก โดยเลือกซ้ือ
ยางรถยนตท่ี์มีรับประกนัหลงัการขาย มีผลในการเลือกซ้ือยางรถยนตข์องลูกคา้มากท่ีสุด 

2) ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นระยะเวลาในการซ้ือส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรม
ยี่ห้อ “JACK WHEEL” เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัก าหนดการเปล่ียนยางรถบรรทุกท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชุวฒัน์ เรือง
ดิษฐ และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2558) พบว่า ผูข้บัข่ีรถยนต์จะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ปัญหาอยู่
ในระดบัมาก โดยจะตดัสินใจซ้ือยางก็ต่อเม่ือยางเส่ือมสภาพ และเม่ือถึงก าหนดอายกุารใชง้าน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและการท าวิจัยในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถ
อุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”จากบริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง 
จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันนทบุรี เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ ปรับเปล่ียน แก้ไขและพฒันากลยุทธ์ท่ี
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เหมาะสมกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(6Ws1H) เพ่ือท าให้การด าเนินงานของบริษทั ทองค า ทรัค จ ากดัมีความสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้อย่างมีทิศทาง โดยใช้งบประมาณท่ีน้อย แต่ได้รับประสิทธิภาพสูงไดรั้บการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค และจะท าให้เกิดความประทบัใจและการซ้ือซ ้ าได ้

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”
จากบริษทั ทองค า ทรัค จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันนทบุรี 
พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL”จากบริษทั ทองค า 
ทรัค จ ากดัประกอบดว้ย 8 ปัจจยัต่อไปน้ี 1.ปัจจยัดา้นรายได ้2.ปัจจยัดา้นราคา 3.ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 4.ปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ปัจจัยด้านกระบวนการ 6.ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 7.ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขายและ 8.ปัจจยัดา้นระยะเวลา 
 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
 

เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ีมีช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ประมาณ 2 เดือน  26 ธนัวาคม ถึง 
15 กุมภาพนัธ์) ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั ประกอบกบัภาวะโรคระบาด โควิด-19 แต่ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ียงั
มีข้อจ ากัดในการกระจายแบบสอบถามให้ทัว่ถึงกับประชากรกลุ่มตวัอย่าง และสามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากรได ้จึงท าให้ผลการวิจยัน้ีสามารถใชใ้นการอา้งอิงกบักลุ่มประชากร การน าขอ้มูลจากการวิจยัในช่วงเวลา
น้ีไปใชอ้า้งอิงส าหรับแนวโน้มทางดา้นประชากรสาศตร์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) และดา้นพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค (6Ws1H) ท่ีส่งผลการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถอุตสาหกรรมยี่ห้อ “JACK WHEEL” 
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อทิธิพลของนโยบายการเงนิภาครัฐ มาตรการ LTV ที่กระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์Influence of government monetary policy, LTV measure 

affecting real estate investment decisions 
 

อภิญญา เกื้อเหลือ1 และ ภัทรกิตต์ เนตินิยม2 
Apinya Kuehlue and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องนกัลงทุนรายยอ่ย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนกัลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แปลผลเชิงสถิติดว้ยแบบจ าลอง
ถดถอยโลจิสติค ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ระดบัความรู้ความเขา้ใจ พฤ ติกรรมการ
ลงทุน ดา้นผลตอบแทน ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ดา้นเศรษฐกิจการเมือง และปัจจยันโยบายภาครัฐจากการศึกษา
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่าปัจจัยด้านพนักงานบริษทัเอกชน ระดบัรายได้ 30,001-40,000 บาท และ
นโยบายภาครัฐไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์  ในขณะท่ีปัจจยัดา้นผลตอบแทน ดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง มีผลตอบสนองในเชิงลบไม่ไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
เม่ือมี มาตรการออกมา  
  
ค ำส ำคัญ: มำตรกำร LTV , กำรลงทุน, อสังหำริมทรัพย์, นักลงทุน, พฤติกรรมกำรลงทุน 
 

Abstract 
This research aimed to study the influence of government monetary policy, LTV measures on the investment 
decision in real estate of retail investors and interested in investing. To benefit investors and government agencies 
or private entities or related parties by collecting 400 sets of primary questionnaires and interpreting statistical 
results with logistic regression model. According to the 95% confidence level study, it was found that employees 
of private companies, income levels of 30,001-40,000 baht and government policies were encouraged to invest in 
real estate. While the factor of return Home loan Economic and political aspects There was a negative response to 
real estate investments when measures were taken. 
 
 Keywords: LTV measures, Investment, Real estate, Investor, Investment behavior 
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1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัสินทรัพยท์างเลือกเพ่ือการลงทุนมีหลากหลายประเภท หน่ึงในนั้นคือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ี
ได้รับความนิยมสูงสุด โดยสามารถลงทุนได้ทั้ง "ทางตรง" คือ ซ้ือบ้านหรือคอนโดมิเนียมแลว้ปล่อยให้เช่า และ 
"ทางอ้อม" คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองรีท การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ทางตรงมีขอ้ดี
มากมาย ท่ีเด่นชดัท่ีสุด คือ การไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอาคารหรือท่ีดิน ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งท่ีดินหรือบา้นพร้อมท่ีดินมกัจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลก าไรจากราคาท่ีสูงข้ึนหรือรายได้ใน
รูปแบบของค่าเช่า และ ท าเลท่ีตั้งติดแนวรถไฟฟ้านบัเป็นปัจจยัส าคญัในอนัดบัตน้ๆ ท่ีส่งผลให้หาผูเ้ช่าไดง่้ายไดค้่า
เช่าดี ด้วยอตัราผลตอบแทนดี แล้วโอกาสในการเพ่ิมค่า ก็จะยิ่งสูงเม่ือเวลาผ่านไป จากการส ารวจการปล่อยเช่า
คอนโดมิเนียม พบว่าปัจจุบนัผลตอบแทนการปล่อยเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.9% ต่อปี เป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน ผลตอบแทน
เฉล่ีย 4.7-4.9% เป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นกลาง และผลตอบแทนเฉล่ีย 5.1% เป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นนอกหรือเขตชานเมือง จึง
ท าให้เกิดปัญหาว่า การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยมี์ขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก  จึงท าให้
นกัลงทุนตอ้งอาศยัสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทุน แต่หลงัจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเกณฑก์ ากบัดูแล
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัโดยก าหนดเพดานอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือให้เขม้งวดข้ึนส าหรับการซ้ือบา้นสัญญาท่ีสองและ
สามหรือบา้นท่ีมีมูลค่าเกิน 10 ลา้นบาทข้ึนไป ซ่ึงลกัษณะมาตรการท่ีประกาศมีดงัน้ี อสังหาริมทรัพยร์าคาไม่เกิน 10 
ลา้น สัญญากู้หลงัแรกกูสิ้นเช่ือไดเ้ต็มราคา สัญญากู้ท่ีสอง ตอ้งวางเงินดาวน์ร้อยละ 10-20 กู้สินเช่ือได ้ร้อยละ 90-80 
ของราคาหลกัทรัพย์ และสัญญากู้ท่ีสาม ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 30 กู้สินเช่ือไดร้้อยละ 70 ของราคาหลกัทรัพย ์ 
อสังหาริมทรัพยร์าคาเกิน 10 ลา้น สัญญากู้หลงัแรก ตอ้งวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 กู้สินเช่ือไดร้้อยละ 90 ของราคา
หลกัทรัพย ์สญัญากูท่ี้สอง ตอ้งวางเงินดาวน์ร้อย 20 กูสิ้นเช่ือไดร้้อยละ 80 และสญัญาท่ีสาม ตอ้งวางเงินดาวน์ร้อยละ 
30 กู้สินเช่ือไดร้้อยละ 70 ของราคาหลกัทรัพย ์  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษายน 2562 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2563) ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ ผูวิ้จยัจึงมุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ม่ือมีนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV เขา้มา
มีบทบาท โดยคาดว่าท าให้นกัลงทุนรายย่อย หรือสนใจจะลงทุนและหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลของผลการศึกษาดงักล่าวไปปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของนัก
ลงทุน เม่ือมีนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV  กบัการปล่อยสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย ์
     

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์  เม่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมแตกต่าง

กันการส่ือสารของบุคคลนั้ นๆ น่าจะแตกต่างกันด้วย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2549)  การลงทุน คือ การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึง
จะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน  
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2.1.3 แนวความคิดเก่ียวกับความเส่ียงจากการลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย, 2549) ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นตวัแปรส าคญั ท่ีผูล้งทุนจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนเสมอ 

2.1.4   แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุน การพิจารณานกัลงทุน ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละคน สามารถยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุน และความ
เส่ียงท่ีแตกต่างกนัไป (ณรงค ์จารขจรกุล, 2541)  

2.1.5  แนวคิดและทฤษฎีการลงทุนเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั การซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นการลงทุน
รูปแบบหน่ึง และการลงทุนจะมีความเก่ียวข้องกับอตัราดอกเบ้ีย ดงันั้นความต้องการซ้ืออสังหาริมทรัพย์จะมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทน (มณิศรี พนัธุลาภ, 2538) 

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค การวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ  โดยจ าต้องใช้
จ านวนของตัวอย่างเท่ากับหรือมากกว่า 30 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดย
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคไม่เป็นรูปแบบเชิงเส้น จึงตอ้ง
มีการปรับให้ความสัมพนัธ์อยูใ่นรูปแบบเชิงเส้น ในรูปแบบของ odds หรือ odds ratio ซ่ึงหมายถึงอตัราส่วนระหว่าง
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (Y=1) กบัโอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ 

2.1.7 มาตรการอตัราส่วนสินเช่ือต่อราคาบ้าน หรือ Loan to Value (LTV) ขอ้ก าหนดการปล่อยสินเช่ือประเภท
อสังหาริมทรัพย ์ เพ่ือลดปริมาณหน้ีเสียให้น้อยลงไดส่้งผลกระทบต่อการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนและการปล่อย
สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  อชัฌา ติโลกวิชยั (2557) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ กบัการเลือกลงทุน เน่ืองจากภายในเหล่าน้ี
แทรกซึมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของนักลงทุน เพ่ือการลงทุน ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมกาลงทุน อันได้แก่ 
ประสบการณ์การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ระยะเวลาในการคืนทุนจากการลงทุนจากการศึกษาของ ภทัระ ค าเมือง 
(2561) พบว่ารายไดเ้ฉล่ีย อายุ และประสบการณ์การลงทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ คือ รายได้สูง อายุและ
ประสบการณ์การลงทุนท่ีมากเป็นผูมี้ความถ่ีในการซ้ือสูง ในแง่ของผลตอบแทนและโอกาสการเพ่ิมมูลค่าอา้งอิง
ผลการศึกษาของปฐนีย์ นามนิราศภยั (2556) พบว่าปัจจยัท่ีกลุ่มประชากรให้ความส าคญัคือผลตอบแทน และ
การศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมืองนั้นสามารถอา้งอิงไดจ้ากวรรณกรรมของ รุจิรัฬห์ มัน่ภูผา (2554) ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ดา้นสินเช่ือ ปนดัดา เสียงดงั 
(2549) พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือเพ่ือซ้ือบา้นเด่ียวการใชบ้ริการสินเช่ือประเภทสินเช่ือบุคคลทัว่ไป เหตุผลเพราะ
เป็นธนาคารท่ีให้บริการสินเช่ือดา้นท่ีอยูอ่าศยัโดยเฉพาะ โดยใชวิ้จารณญาณของตนเองในการตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือ มีระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้ ส่วนนโยบายภาครัฐ สืบค้นจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) 
เก่ียวกบัมาตรา LTV  ผูวิ้จยัมีการพิจารณาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงทบทวนวรรณกรรม จึงไดก้รอบแนวคิด
การวิจยัไดด้งัน้ี 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2773 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3.วธีิการวจิยั  
 
ในงานวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาอิทธิพลของนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ใช้วิ ธีการวิจัยส ารวจ (Survey Research) แบบการเก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชากรของกลุ่มนกัลงทุนรายยอ่ยหรือผูส้นใจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ซ่ึงกลุ่มน้ีจะสามารถตดัสินใจได้ว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุน โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 หมายถึงการยอมรับให้มีการคลาดเคล่ือนจากการประมาณจ านวนนักลงทุนรายย่อยท่ีมี
ประสบการณ์ลงทุนและผูส้นใจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกินร้อยละ 5 ไดข้นาดตวัอย่าง จ านวน 385 ตวัอย่าง 
เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง  ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอย่างจึงค านวณได้
ดงัน้ี  
    n  =  Z2pq 
         e2 

โดยท่ี  n   แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
Z   แทน ระดบัความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยัก าหนดได ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
P   แทน โอกาสท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสดัส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจกลุ่มในตวัอยา่ง 
q   แทน  โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ่ึงเท่ากบั 1-p ในกรณีของกลุ่มในตวัอยา่ง 
e   แทน  ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดข้ึนได ้

 
ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีทั้งการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ(Primary Data) และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) อีกทั้งการสร้างแบบสอบถาม วิธีการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงพรรณนา และแบบจ าลองท่ี
ประยุกต์มาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกและพิจารณาตวั
แปรท่ีส าคญั ท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์ อิทธิพลของนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ตวัแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล คือ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ระดบัความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรมการลงทุน ไดอ้า้งอิงจากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์

ตวัแปรอิสระ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์-เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้
ระดบัความรู้ความเขา้ใจ – ระดบัความรู้ของนกัลงทุนเก่ียวกบัมาตรการ LTV 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน – ประสบณ์การลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน 
ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและโอกาสการเพ่ิมมูลค่า ปัจจยัดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐ 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์เม่ือประกาศใช ้
มาตรการ LTV 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2774 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

และแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน และส าหรับตวัแปรทัว่ไป คือ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและโอกาสการใน
การเพ่ิมมูลค่า ปัจจยัดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจยันโยบายภาครัฐ โดยอา้งอิง
จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน แนวคิดและทฤษฎีการลงทุนเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย รวมไปถึง
รายละเอียดสินเช่ือ ตามล าดบั ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดร้วบรวมเป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือน ามาออกแบบสอบถามให้ได้
ข้อมูลสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในงานวิจัย และได้น าแบบสอบถามดงักล่าวไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม  

งานวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาอิทธิพลของนโยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการตดัสินใจลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีการใชวิ้ธีการวิเคราะห์โดยการใชส้ถิติส าหรับงานวิจยั จากการอา้งอิงของ กลัยา วานิชย์
บญัชา (2545) ซ่ึงในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ลกัษณะเป็นการบรรยายขอ้มูลพ้ืนฐานของผูก้รอกแบบสอบถาม 
เพ่ือท าการสรุปและแปลความหมายเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายเท่านั้น ลกัษณะการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ การ
แจกแจงความถ่ี  และสถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติอา้งอิงท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจาก
เป็นสถิติท่ีใชอ้ธิบายคุณสมบติัและน าผลสรุปท่ีไดไ้ปประมาณหรือคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีสนใจ โดยการทดสอบ
สมมุติฐานแลว้สรุปผลวิเคราะห์อา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรตน้หรือตวัแปรอิสระ กบัตวัแปร ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 
เพ่ือพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจจากชุดตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบจ าลองโล
จิตแบบสองทางเลือก และจดัท าแบบจ าลองแบบโลจิต (Logit Model) เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จส้ินแลว้
นั้น ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบเพ่ือคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูลถูกต้อง  โดยคดัแยก
แบบสอบถามท่ีมีความผิดปกติ หรือตอบไม่ครบถว้นออกจากฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์ และน ามาเรียบเรียงรหัส 
2221(Coding) เพ่ือจะใชวิ้เคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS เพ่ือศึกษาอิทธิพลของนโยบาย
การเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ท่ีกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
  

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

วิเคราะห์จากผลวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 เป็นการรายงานผลวิจยัดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาจากขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง ในทุกหัวขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ความรู้
ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบันโยบายทางการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
ลงทุน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมมูลค่า ปัจจยัดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
การเมือง ปัจจยันโยบายภาครัฐ และเหตุผลในการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการการลงทุนและไม่
ตอ้งการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์โดยวิเคราะห์เป็นร้อยละของขอ้มูลแต่ละดา้น ส่วนท่ี 2 เป็นการรายการดว้ย
สถิติเชิงอนุมาน ส าหรับปัจจยัท่ีกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือมีการประกาศใช้นโยบาย
การเงินภาครัฐ มาตรการ LTV ดว้ยแบบจ าลองการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค โดยการใชโ้ปรแกรม SPSS  
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 7.6 ผูต้อบแบบสอบถาม อายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายได ้50,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนท่ี 2 เป็นการรายงานเชิงสถิติอนุมานเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในอสงัหาริมทรัพย์
วิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีประยกุต์มาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธ์แบบสเปรียแ์มนหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้น พบว่าตวัแปรอิสระท่ี
มีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด คือสถานภาพกับเพศ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน เท่ากับ - 0.191 
กล่าวคือ ตวัแปรอิสระดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัแต่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.65 และไม่ต ่ากว่า -0.65 
จึงสามารถสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระไม่เกิดภาวะท่ีเรียกว่า ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) ซ่ึง
อาจจะส่งผลท าให้การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกบัตวัแปรตามคลาดเคล่ือนได ้

 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ดว้ยวิธี Omnibus test 

Omnibus test of Model Coefficient           Chi-square                 df   Sig. 
            Stepl         Step                      91.297                32  .000 
          Block                  91.297   32  .000 
          Model                  91.297   32  .000 

 
นยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้นสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 

แสดงว่าผลการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยข้ึ์นอยูก่บัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร 
 

ตารางที่ 2 ผลทางสถิติของระดบัความสมัพนัธ์เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) 

   Model Summary  -2 Log likelihood              Cox & Snell R S                            Nagelkerke R Square                                      

Step1         360.755          .204          .301 
 
ระดบัความสัมพนัธ์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ Model ดว้ย -2 Log likelihood (-2LL) มีค่าเท่ากบั 360.755 

เม่ือพิจารณาจากค่า Cox & Snell และ Nagelkerke R Square (Pesudo R2) นั้นมีค่าเท่ากบั 0.204 และ 0.301 หรือร้อย
ละ 20.4 และร้อยละ 30.1 ตามล าดับ  ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถในการอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติคของ
แบบจ าลองในการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Chi-square ดว้ยวิธี Hosmer and Lemeshow Test 

        Hosmer and Lemeshow Test        Chi-square                  df   Sig. 
      5.842     8  .665 

 
สถิติในการทดสอบ  Chi-square เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงโลจิสติค  (Logistics 

Regression) โดยการพิจารณาผลทางสถิติทดสอบพบว่ามีค่า Chi-square เท่ากบั 5.842 และค่านยัส าคญัท่ี 0.665 ซ่ึง
หากพิจารณาท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่าค่านัยส าคัญของผลการทดสอบมากกว่า 0.05 กล่าวคือ 
แบบจ าลองของสมการโลจิสติคน้ีมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์แบบจ าลอง 
Classification Table  
                                                                                                          Predicted 
               Observed                                              Invest                                       Percentage 
                                                             ลงทุน               ไม่ลงทุน                              Correct                                                        
Invest                         ลงทุน                 278                      21                                         93 
                                 ไม่ลงทุน                63                       38                                       37.6 
                      Overall Percentage                                                                                79  

 
การทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์แบบจ าลองหรือความเช่ือถือได้ของสมการถดถอยเชิงโลจิสติค 

สมการถดถอยเชิงโลจิสติคแบบจ าลองน้ีสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งมีความถูกตอ้งร้อยละ 79 ซ่ึงสามารถแสดงถึง
ความแม่นย  าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง ตลอดจนความน่าเช่ือถือไดข้องสมการถดถอยอยูใ่นระดบัท่ีดี 

 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงโลจิสติค 
Variables in the Equation 
   B      S.E  Wald  df        Sig  Exp (B) 
อาชีพ      5.926  4      0.205               
อาชีพ (2)                    -1.209             .538                5.044                   1                 .025                 .298 
รายได ้      7.580                  4                 .108 
รายได ้(2)                   -1.350             .559                5.841                  1                  .016                .259 
อิทธิพลต่อการลงทุน(1)       .606               .265                  5.242                    1                    .022                1.833 
อิทธิพลต่อการลงทุน(2)     -5.074             .206                  6.080                     1                   .014                 .602 

 
แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงโลจิสติคดว้ยการแสดงค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร (B) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.E) ค่าสถิติทดสอบของวอลด์ (Wald) เพ่ือใชท้ดสอบตวัแปรใดๆ ว่ามีผลต่อ ค่านยัส าคญัหรือ (Sig) 
และค่าคาดหวงั (Exp(B)) เม่ือพิจารณาค่านยัส าคญั (Sig) หรือตอ้งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 เม่ือทดสอบท่ีระดบัความเช่ือ
มนัร้อยละ 95 ตวัแปรดงักล่าวจึงจะมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสการตดัสินใจมีนยัส าคญั และพบว่าตวัแปรท่ีมีค่า
นัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ อาชีพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ และ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมมูลค่า และปัจจัยด้านนโยบายรัฐโดยมีค่านัยส าคญัเท่ากับ 0.025, 0.016, 
0.022,0.014 ตามล าดบัคือตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อโอกาสการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
โดยพบว่าตวัแปรอิสระ อาชีพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้3,0001- 40,000 บาท และ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและ
โอกาสในการเพ่ิมมูลค่า และปัจจยัดา้นนโยบายรัฐ มีค่า Exp(B) เท่ากบั 0.298, 0.259, 1.833, 0.062 ตามล าดบัซ่ึงมี
ค่านอ้ยกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพลในดา้นลบต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ ตวัแปรดงักล่าวท าให้โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
จะตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยน์อ้ยกว่าโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจไม่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ม่ือมี
การประกาศใชน้โยบายภาครัฐ มาตรการ LTV ขณะท่ีตวัแปรปัจจยัดา้นผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมมูลค่ามี
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ค่า Exp(B) เท่ากบั 1.833 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพลดา้นบวกต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ ตวัแปรดงักล่าว
ท าให้โอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจไม่
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เม่ือมีการประกาศใช้นโยบายภาครัฐ มาตรการ LTV ในระดบัสามารถพยากรณ์การ
ตดัสินใจลงทุนอสงัหาริมทรัพย ์ไดด้งัน้ี  

Ln(odds)     =    +0.602 อาชีพ (2)+0.259รายได(้2)+0.298อาชีพ(2)−1.023อิทธิพลต่อการลงทุน(1) 
 
จากการศึกษาแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงโลจิสติค  สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปวิเคราะห์ไดว้่ากลุ่ม

พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายได ้30,001-40,000 บาท ผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมมูลค่า มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในเชิงลบ คือเลือกลงทุนน้อยกว่าเลือกไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ เม่ือมีการประกาศใชน้โยบาย
ภาครัฐ มาตรการ LTV  ฉะนั้น ภาครัฐและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย์สามารถน าข้อมูลดงักล่าวไปแก้ไขหรือ
ปรับปรุงนโยบายทางการเงินให้สอดคลอ้งไดม้ากข้ึน และตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัลงทุนไดแ้ทจ้ริง 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 6 สรุปทิศทางปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 
   ล  าดบั           ตวัแปรอิสระ                          สัญลกัษณ์                          ความหมายของตวัแปร                  ทิศทาง*                                                                                            
      1.   อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน          อาชีพ (2)                    อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  - 

      2.    รายได3้,0001- 40,000 บาท         รายได ้(2)                       รายได ้3,0001- 40,000 บาท  - 
      3.    ปัจจยัดา้นผลตอบแทน อิทธิพลต่อการลงทุน(1)           ปัจจยัดา้นผลตอบแทน  + 

      4. ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐ  อิทธิพลต่อการลงทุน(2)            ปัจจยัดา้นนโยบายรัฐ  - 
  

พิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างมีนยัส าคญัไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้และปัจจยั
ด้านนโยบายภาครัฐ มีผลในเชิงลบกับการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถสรุปได้ว่า เม่ือมีการ
ประกาศใชน้โยบายภาครัฐ มาตรการ LTV ลงผลให้นกัลงทุนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและรายได ้30,001-
40,000 บาท เปล่ียนไปลงทุนสินทรัพยอ่ื์น อีกทั้งภาครัฐท่ีออกมาตรการออกมาก็ส่งผลให้นกัลงทุนไม่กลา้ลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย ์กลวัเส่ียงมากข้ึน อยา่งไรก็ตามพบว่าปัจจยัดา้นผลตอบแทนและโอกาสการเพ่ิมมูลค่ามีผลในเชิง
บวกแสดงให้เห็นว่าจะอยา่งไรก็ตามนกัลงทุนยงัคงเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เช่น ค่าเช่า ก็ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุนรายยอ่ย  ผลสรุปทิศทาง นกัพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ามารถ
น าขอ้มูลปัจจยัดา้นผลตอบแทนไปพฒันาโครงการท าอยา่งไรให้โครงการสามารถเพ่ิมมูลค่าไดใ้นอนาคต เป็นท่ี
น่าสนใจในการลงทุนต่อ  

จากการประกาศใชน้โยบายการเงินภาครัฐ มาตรการ LTV เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 นั้นเป็นการควบคุมการ
ปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัโดยก าหนดเพดานอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกนั (LTV ratio) ให้เขม้งวดข้ึน 
และยงัเป็นมาตรการใหม่ท่ีถูกประกาศออกมา ส่งผลให้นกัทุนรายย่อยหรือผูส้นใจจะลงทุนยงัไม่เขา้ใจมาตรการ 
LTV อย่างแน่ชดั อาจส่งผลให้การตอบแบบสอบถามอาจคาดเคล่ือนจากความจริงได ้ ท าให้ผูวิ้จยัมุ่งเน้นในการ
วิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายย่อยท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยก์ารศึกษาอิสระน้ีมุ่งเนน้
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การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เม่ือประกาศใช้มาตรการนโยบายทางการภาครัฐ 
มาตรการ LTV ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทัว่ไปดา้นการลงทุน และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อการลงทุน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ดา้นนโยบายภาครัฐ โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 1. การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมุ่งเน้น
ศึกษาเฉพาะการตดัสินใจของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงการปล่อย
สินเช่ือ ดงันั้นจึงควรท าการศึกษาผลกระทบต่อการตดัสินใจของการลงทุนในสินทรัพยท์างเลือกประเภทอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั 2. การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มุ่งเน้นปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนราย
ยอ่ยหรือผูส้นใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ท่านั้น การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยมุ่งเน้นผลกระทบ
ดา้นอ่ืนของการเปล่ียนแปลงการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เช่น มุมมองหรือผลกระทบของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
เป็นตน้  
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การศึกษาอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 
ในหมวดพลงังานที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

Financial Ratios affecting firm’s profitability of Those energy with  
the stock Exchange of Thailand 

 

อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์1 และ ธฤตพน  อู่สวัสดิ์2 

Apinya Rattanawisetrat and Thitapon Ousawat 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัใน
หมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนใตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขอ้มูลจาก 33 บริษทั ไดถู้กน ามาวิเคราะห์โดยใช้
อตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ อตัรา
หมุนของสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจพลงังาน 1 ตวัแปร ได้แก่ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรม หมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิ โดยเก็บขอ้มูลบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาก SETSMART เป็นรายไตรรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 19 ไตรมาส  
 

Abstract 
This research aims to study.  Financial ratio Affecting Profitability firms listed in the ENERG sector of the stock 
Exchange of Thailand.  Information from 33 companies has been analyzed. Using all financial ratios 5 ratios 
including Current Ratio, Accounts Receivable Turnover, Inventory Turnover Ratio, Total Assets Turnover and 
Debt to Equity ratio and factors related to the energy business 1  variable including Dubai crude price. Affecting 
Profitability firms listed in the ENERG sector of the stock Exchange of Thailand. This study uses secondary data. 
By collecting information on companies in the industry group Energy category listed on the stock Exchange of  
Thailand from SETSMART. On a quarterly basis from the first quarter of 2016 to the third quarter of 2020, 19 
quarters in total 
 

1. บทน า 
 

ในการด าเนอนธุรกิจในปัจจุบนันั้น นอกจากทกัษะในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ การบริหารงานดา้นการเงินก็มี
ความส าคญัไม่แพก้นั ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีส าคญัเขา้มาช่วยให้การวางแผนบริหารจดัการธุรกิจ
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 

https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?market=SET&sector=ENERG&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?market=SET&sector=ENERG&language=th&country=TH
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ให้สามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงหากมองในเร่ืองของดา้นการเงินท่ีมีความส าคญัไม่แพก้บัทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการวิเคราะห์ งบการเงิน ก็คือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  ท าให้เห็นภาพรวมของบริษทั และ
ความสามารถในการท าก าไรในเชิงเปรียบเทียบไดง่้ายข้ึน อตัราส่วนแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ของธุรกิจ และความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัตวัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการบริหารธุรกิจและเป็น
ขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน เพ่ือตีความขอ้มูลและประเมินผลท่ีไดจ้ากงบการเงิน ถือเป็น
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ตลอดจนนักลงทุนเห็นว่ามีอะไรเกิดข้ึนนกับธุรกิจหน่ึงๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช้ีให้เห็นถึงส่วนท่ีมีความมัน่คงแข็งแรงและจุดอ่อนทางการเงินของธุรกิจนั้น ๆ 
นอกจากนั้นยงัช่วยในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน ตลอดจนใชใ้นการประเมินความสามารถในการท า
ก าไร และความเส่ียงทางการเงินของกิจการ ในการตดัสินใจก าหนดแนวทางบริหารพฒันากิจการโดยเฉพาะสภาวะ
ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับตวัทางธุรกิจ จะท าให้ผูบ้ริหารทราบว่า ควรจะควบคุมอตัราส่วนทางการเงินใดเพ่ือให้กิจการ
ยงัคงรักษาความสามารถในการท าก าไรไวไ้ด ้

อีกทั้ ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยงัเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวส าหรับบริษัทไทยและบริษทั
ต่างประเทศขนาดใหญ่ท่ีมีผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง ดว้ยช่องทางการระดมทุนท่ีหลากหลาย สนบัสนุน
การเติบโตของธุรกิจดว้ยการมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในฐานะท่ีบริษทัไดผ้่านการพิจารณาจาก ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี และมีฐานะมัน่คงในระดบัหน่ึง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส และยงัมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีทั้งส าหรับบริษทัและผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจาก
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงจากการผลิตภาคเกษตรไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม
มากข้ึน ความตอ้งการพลงังานคาดว่าจะมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ประชากรใน
หลาย ๆ ประเทศในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนรูปแบบการด ารงชีวิตให้เข้ากบัเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ความ
ตอ้งการพลงังานเพ่ิมมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศพฒันา ท่ีมีสดัส่วนการใชพ้ลงังานทั้งหมดเพ่ิมจาก 46% เป็น 58% ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2563 ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีอตัราการใชพ้ลงังาน 3% ต่อปีจากปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี 
พ.ศ. 2563 ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างเต็มท่ีของเศรษฐกิจและประชาชน อยา่งไรก็ตาม
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันามีการใชพ้ลงังานมากกว่าประเทศอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ
คร่ึงน่ึงของการเพ่ิมข้ึนของความต้องการพลงังานทั้งโลกในปี พ.ศ. 2573 มาจากความต้องการใช้พลงังานใน
พลงังานในการขนส่ง 20% ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปปิโตรเลียม จึงคาดการณ์ไดว้่าธุรกิจพลงังานจะเขา้มามีบทบาทอย่าง
มากต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และท าให้หลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นท่ีสนใจ
ของนกัลงทุนทัว่ไป 

และในปัจจุบนัธุรกิจพลงังานต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่นความผนัผวนของปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ การแข่งขนัทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ธุรกิจมีการแข่งขนักันสูงมาก ท่ีผ่านมาราคาน ้ ามนั
ปรับตวัข้ึนลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรของธุรกิจโดยรวม จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อการท าก าไรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางในการปรับกลยทุธ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นความสามารถในการท าก าไรขององคก์ร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในหมวด

พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
เพ่ือให้ผูบ้ริหารธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และช่วยในการ

ตดัสินใจก าหนดแนวทางบริหารพฒันากิจการโดยเฉพาะสภาวะท่ีจ าเป็นตอ้งปรับตวัทางธุรกิจ ขอ้มูลจากการศึกษา
น้ีจะท าให้ผูบ้ริหารทราบว่า ควรจะควบคุมอตัราส่วนทางการเงินใดเพ่ือให้กิจการยงัคงรักษาความสามารถในการ
ท าก าไรไวไ้ด ้และเพ่ือให้ผูบ้ริหารน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษาน้ี ไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธและรับมือ 
หากในอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจพลงังานไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ท่ีส่งผลให้
ความสามารถในการท าก าไรของหมวดธุรกิจพลงังานเปล่ียนแปลงไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
งานวิจัยน้ีศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้นและ

งานวิจยัน้ีครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2559 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
 

ทฤษฎ ี
1.  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 
1.1)  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีวดัสภาพคล่องของธุรกิจ โดยอตัราส่วนน้ีจะ

แสดงความสามารถของธุรกิจในการช าระหน้ีระนะสั้น หากอตัราส่วนน้ีมีค่าสูง แสดงว่า บริษทัมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็นจ านวนมากท่ีพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดเพ่ือน ามาช าระหน้ีสินหมุนเวียนได ้แสดงให้เห็นว่าบริษทัมี
สภาพคล่องสูง ค านวณไดจ้าก สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน 

 
2.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) 

 
2.1)  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover Ratio) จ านวนคร้ังท่ีกิจการสามารถเก็บเงิน

จากการขายเช่ือได้ หากอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงหมายความว่ากิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็ว 
ค านวณจาก ยอดขายเช่ือ/ลูกหน้ีการคา้ 

 2.2)  ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหน้ี (Average Collection Periods) แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการไดรั้บช าระ
จากลูกหน้ีการคา้ว่าสั้นหรือยาวเพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี และนโยบาย
ในการให้สินเช่ือทางธุรกิจ ค านวณไดจ้าก จ านวนวนัใน1ปี/อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
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2.3)  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถใน
การบริหารสินค้าคงเหลือ หากค่าค านวณไดสู้ง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว 
บริหารสินคา้คงเหลือไดดี้ ไม่เก็บรักษาสินคา้ไวน้านหรือมากเกินไป บริษทัไม่ตอ้งน าเงินลงทุนไปจมกบัสินคา้
คงเหลือเป็นระยะเวลานาน ค านวณจาก ตน้ทุนขาย/สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 

2.4)  ระยะเวลาหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Periods) แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบริหารการขายของบริษทัหากค่าค านวณท่ีไดย้ิ่งน้อยวนั ยิ่งดี เพราะมีความสามารถในการขายสินค้าได้เร็ว 
ค านวณจาก จ านวนวนัใน 1 ปี/อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 

2.5)  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover Ratio)เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถ
ในการบริหารสินทรัพยถ์าวรขอธุรกิจ โดยบอกให้ทราบว่าเงินทุนท่ีธุรกิจใชล้งทุนไปในสินทรัพยถ์าวร ก่อให้เกิด
ยอดขายไดม้ากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ียงัแสดงให้ทราบว่าบริษทัไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยถ์าวรอยา่งเตม็ท่ี ถา้
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรต ่า แสดงว่าบริษทัอาจจะมีสินทรัพยถ์าวรมากเกินความจ าเป็น ค านวณจาก 
ยอดขายสุทธิ/สินทรัพยถ์าวร 

2.6)  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) วดัความสามารถในการบริหาร
สินทรัพย์รวมของบริษทัก่อให้เกิดยอดขายได้มากน้อยเพียงใด นอกจากน้ียงัแสดงให้ทราบว่าบริษัทได้ใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรอย่างเต็มท่ี ถ้าอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรต ่า แสดงว่าบริษทัอาจจะมี
สินทรัพยถ์าวรมากเกินความจ าเป็น ค านวณจาด ยอดขายสุทธิ/สินทรัพยร์วม 
 

3.  อัตราส่วนแสดงหนี้สิน (Leverage Ratio) 
 
3.1)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets Ratio) แสดงให้เห็นสัดส่วนของการก่อหน้ีของ

ธุรกิจว่าเป็นก่ีเท่า ของเงินทุนท่ีลงทุนในสินทรัพยร์วม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าธุรกิจจดัหาเงินทุน
จากหน้ีสินเป็นสัดส่วนเท่าใด หาหการค านวณอตัราน้ีมีค่าน้อยแสดงว่าบริษทัมีหน้ีสินต ่า ในอนาคตหากบริษทั
ตอ้งการจดัหาเงินทุนเพ่ิมโดยการก่อหน้ีจะท าไดง่้าย ค านวณจาก หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วม 

3.2)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) แสดงเก่ียวกบัความเส่ียงของเจา้ของ
กิจการและดา้นเจ้าหน้ี เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเก่ียวกบัเงินทุนของบริษทัว่ามีสัดส่วนของหน้ีสินรวมของกิจการ
และเปรียบเทียบกบัส่วนของเจา้ของเป็นเท่าใด ซ่ึงจะส่งผลต่อความมัน่คงและฐานะทางดา้นการเงินของบริษทั ถา้
หากมีค่าต ่าแสดงว่ากิจการมีความมัน่คงทางการเงินสูง และความเส่ียงต ่า ค านวณจาก หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุ้น 

3.3)  อตัราส่วนความารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Time Interest Earned) วดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของ
ธุรกิจ ซ่ึงหากไดค้่าท่ีสูงแสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง ถา้บริษทัตอ้งการจดัหาเงินทุนเพ่ิม
โดยการก่อหน้ีจะท าไดง่้ายเพราะบริษทัมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง ค านวณจาก ก าไรจากการด าเนินงาน/
ดอกเบ้ียจ่าย 

 
4.  อัตราส่วนแสดงถึงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)  

 
4.1)  อตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย (Gross profit margin) เป็นอตัราส่วนแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าไรขั้นตน้

กบัยอดขายสุทธิ หากผลลพัธ์ไดค้่ามาก แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดสู้ง ซ่ึงแสดงให้เห็น
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ถึงประสิทธิภาพ ดา้นนโยบายราคา และประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจ ค านวณจาก ด าไรขั้นตน้/ยอดขายสุทธิ x 
100 

4.2)  อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin: NPM) หมายถึง หลงัจากหักค่าใชจ่้ายและตน้ทุนรวมทั้ง
ภาษีเงินไดแ้ลว้กิจการสามารถท าก าไรไดเ้ท่าใด หากมีค่าสูง แสดงว่าบริษทัสามารถ ควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  และ
ตน้ทุนไดต้ ่า ค านวณจาก ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขายสุทธิx100 

4.3)  อ ัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset Ratio :  ROA) เป็นอัตราส่วนท่ีใช้ว ัด
ความสามารถของบริษทัในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ือสร้างก าไร โดยพิจารณาว่าสินทรัพย ์1 
บาท ท าให้เกิดก าไรไดเ้ท่าใด ค านวณจาก ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ/สินทรัพยร์วมx100 

4.4)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE) อตัราส่วนน้ีจะวดัผลตอบแทน
จากการลงทุนของผูถื้อหุ้นโดยเฉพาะ ผลลพัธ์ท่ีไดบ้อกให้เราทราบถึงว่าเงินทุนของบริษทัในส่วนของผูถื้อหุ้นได้
น าไปลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัไดอ้ยา่งไร ค านวณจาก ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้นx100 
 
5.  อัตราส่วนแสดงมูลค่าการตลาด (Market Value Ratio)  

 
5.1)  อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price to Earning Ratio) หากค่าท่ีไดย้ิ่งต ่ายิ่งดี แสดงว่าหุ้นสามญัของบริษทัยงัมี

ราคาต ่า เม่ือเทียบกับความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ผูล้งทุนส่วนมากจะลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีมี
อตัราส่วนราคาต่อก าไรท่ีต ่ากว่า เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
เน่ืองจากราคาถูกกว่า ค านวณจาด ราคาตลาดต่อหุ้น/ก าไรต่อหุ้น 

5.2)  อตัราส่วนต่อมูลค่าตลาดทางการบญัชีต่อหุ้น (Market Price to Book Value per share Ratio: P/BV) แสดง
ให้เห็นถึงราคาของหลกัทรัพย ์เวลานั้นสูงเป็นเท่าใดของมูลค่าทางบญัชีของหลกัทรัพย ์ค านวณจาก ราคาตลาดของ
หุ้นสามญั/มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
(นางมทันา กฤษฎางค์พร, 2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ

โรงพยาบาล โดยใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และสมการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถในการท าก าไรกบัโครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างรายจ่าย เพ่ือท าความเขา้ใจว่ารายไดห้รือรายจ่าย
แต่ละรายการส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ผลการศึกษาพบว่า (1) รายไดท่ี้
มีอิทธิพลสูงสุดต่ออตัราก าไรขั้นต้น (2) รายจ่ายท่ีมีอิทธิพลเชิงลบสูงสุดกบัความสามารถในการท าก าไร คือ 
สัดส่วนตน้ทุนขาย รองลงมา คือสัดส่วนค่าใชจ่้ายการขายและบริการ ทั้งสองรายการส่งผลต่ออตัราก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้อตัราก าไรสุทธิดา้นอตัราผลตอบแทนสินทรัพยแ์ละอตัรากระแสเงินสด (3) สดัส่วนค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส่งผลกระทบเชิงลบกบัอตัราก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดอ้ตัราก าไรสุทธิ
และอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(4) สัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายจ่ายส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราผลตอบแทนสินทรัพย์
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และเชิงบวกต่ออตัรากระแสเงินสดแต่ไม่สัมพนัธ์กบัอตัราก าไรสุทธิ (5) สดัส่วนภาษีเงินไดส่้งผลกระทบเชิงบวก
ต่ออตัราก าไรสุทธิอตัราผลตอบแทนสินทรัพยแ์ละอตัรากระแสเงินสด 

(พรรณวดี ไชยชมภู, 2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงนิกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศึกษาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ราย
ไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2559  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 9 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั 
สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) การศึกษาพบว่า (1) อ ัตราก าไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั (2) อตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ (3) อ ัตราก าไรจากการด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการ
เปล่ียนแปลงราคา หลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั (4) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับ
อตัราการเปล่ียนแปลงราคา หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั (5) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั (6) ก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัรา
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั (7) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคา หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

(ซัยนุบดิน จินตรา, 2560) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับ อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทใน หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การศึกษาพบว่า (1) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม ROA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วน
ต่างราคาหุ้นบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากัด(มหาชน) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด(มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (2) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ROE มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนต่างราคาหุ้นบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากดั(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (3) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ
รายได ้NPM มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นบริษทั เด็มโด ้จ ากดั(มหาชน) และบริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

(กมลวรรณ นนัทพูลทรัพย,์ 2560) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงนิกับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประชากรทั้งหมด คือ บริษทัใน
หมวดพาณิชย์ท่ีได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 22 บริษัท โดยใช้ข้อมูลทุติภูมิ 
(Secondary Data) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมดจ านวน 60 
ไตรมาส ผลการศึกษาพบว่า 1.อตัราส่วนสภาพคล่อง มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั 2. อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทน ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนัยส าคญั 3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั 4. อตัราก าไรต่อหุ้น สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญั 5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตาม
บญัชี สามารถอธิบายความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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(อญัชลี เจริญเมือง, 2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
คน้หวา้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ การเก็บขอ้มูลในบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 32 บริษทั โดยท าการเก็บขอ้มูลการศึกษาเป็น
รายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 6 ปี รวม 192 ขอ้มูล ตวัแปรท่ีท าการศึกษา ประกอบดว้ย
ตวัแปรตน้จ านวน 4 ตวัแปร ตวัแปรตาม 2 ตวัแปร ผลงานวิจยัพบว่า 1.สภาพคล่องทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบั
ความสามารถในการท าก าไรท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนระดบัความเส่ียงทางการเงิน อตัราการเติบโตของ
ยอดขายประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคดา้นผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

 
2.2 รูปภาพและตาราง 

 
การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวด

พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
ข้ึนไป ไดด้งัน้ี 

1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์กบั อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 
Turnover) และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ในทิศทางตรงข้ามหรือมีผลเป็นลบ ท่ีค่า p-value 
0.0062 และ 3.59-e05 ตามล าดบั ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 

2. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีความสัมพันธ์กับ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ใน
ทิศทางเดียวกนัหรือมีผลเป็นบวก ที่ค่า p-value 0.0286 ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และ มีความสัมพนัธ์กับ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ในทิศทางตรงขา้มหรือมีผลเป็นลบ ท่ีค่า p-value 0.0023 ณ ระดบั
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 

3. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์กับ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Accounts 
Receivable Turnover) ในทิศทางเดียวกนัหรือมีผลเป็นบวก ท่ีค่า p-value 0.0212 ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และ 
มีความสัมพนัธ์กับ อตัราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และ ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (Price) ใน
ทิศทางเดียวกนัหรือมีผลเป็นบวก ท่ีค่า p-value 0.0003 และ 6.57e-05 ตามล าดบั ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 แต่มี
ความสัมพนัธ์กบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ในทิศทางตรงขา้มหรือมีผลเป็นลบ ท่ีค่า p-value 
7.51e-06 ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 

4. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีความสัมพนัธ์กบั อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Accounts 
Receivable Turnover), อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) และ ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (Price) ใน
ทิศทางเดียวกนัหรือมีผลเป็นบวก ที่ค่า p-value 0.0015, 0.0015 และ 0.0001 ตามล าดบั ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
99 แต่มีควาสัมพนัธ์กบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ในทิศทางตรงขา้มหรือมีผลเป็นลบ ท่ีค่า p-
value 0.0004 ณ ระดบัเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในหมวด
พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  CR ART ITR TAT DE PRICE 
GPM   +   - -   
NPM +       - + 
ROA   +   + - + 
ROE   +   + - + 

 

2.3 การเขียนสมการ 
 

สมการท่ี 1 อตัราก าไรขั้นตน้ 
 GPM = β0 + β1 CRit + β2 ARTit + β3 ITRit + β4 TATit + β5 DEit + β6 PRICEit + μi 

สมการท่ี 2 อตัราก าไรสุทธิ 
 NPM = β0 + β1 CRit + β2 ARTit + β3 ITRit + β4 TATit + β5 DEit + β6 PRICEit + μi 

สมการท่ี 3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
 ROA = β0 + β1 CRit + β2 ARTit + β3 ITRit + β4 TATit + β5 DEit + β6 PRICEit + μi 

สมการท่ี 4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ROE = β0 + β1 CRit + β2 ARTit + β3 ITRit + β4 TATit + β5 DEit + β6 PRICEit + μi 

 
ก าหนดให้  
GPM  =  อตัราก าไรขั้นตน้  
NPM  =  อตัราก าไรสุทธิ  
ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  
ROE  =  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
CR  =  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  
ART  =  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  
ITR  =  อตัราหมุนของสินคา้คงเหลือ  
TAT  =  อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม  
DE  =  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
PRICE  =  ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ ซ่ึงเป็นราคาอิงกับตลาดโลก และเป็นแหล่งพลังงานที่ประเทศไทยน าเข้า เป็น

หลกัประมาณ 80% 
β, δ  =  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) แสดงการ เปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระแต่

ละตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม  
μ, ε  =  ค่าความคลาดเคล่ือน   
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3. วธีิการศึกษา 
 
ขอ้มูลท่ีใชวิ้เคราะห์เป็น Panel Data ท าการวิเคราะห์ผลโดย Pooled Regression Analysis  วิเคราะห์ผลโดยการ

ค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ดว้ยค่า F-Test กบั ค่า T-Test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% เพ่ือใชใ้นกา
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างในการทดลองสมมติฐานอย่างไรก็ตาม เม่ือขอ้มูลเป็น Panel Data การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ย Pooled Regression Analysis ถา้ค่า P-value ออกมานอ้ยกว่า 0.05 เราสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกั และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง จึงมีทางเลือกอ่ืนมารองรับและท าให้เกิดผลลพัธ์ในทิศทางท่ีดีข้ึน นัน่คือ การวิเคราะห์ดว้ย 
Fixed Effects Regression และ Random Effects Regression ส าหรับการตดัสินใจเลือกใชแ้บบจ าลองแบบใดในการ
วิเคราะห์ จะใชวิ้ธีการทดสอบทางสถิติ คือ Hausman Test เพ่ือช่วยในการตดัสินสินใจเลือกใชแ้บบจ าลอง 
         H0 : Random Effects Model เหมาะสมต่อการทดสอบ 
 H1 : Fixed Effect เหมาะสมต่อการทดสอบ 

เม่ือท าการทดสอบ ค่า F-Test แลว้ไดค้่า F-statistics นอ้ยกว่า 0.05 ให้ถือว่าสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หาก
ปฏิเสธ H0 จะหมายความว่าแบบจ าลอง Random Effect ให้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณค่าไดไ้ม่เหมาะสมต่อการ
ทดสอบและควรใช้แบบจ าลอง Fixed Effect อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยความเช่ือมัน่ 95%  

แต่ถา้เม่ือท าการทดสอบ ค่า F-Test แลว้ไดค้่า F-statistics มากกว่า 0.05 ให้ถือว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกัหากยอมรับ H0 จะหมายความว่า ควรใช้แบบจ าลอง Random Effects ให้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณค่าได้
เหมาะสมท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญั 

ทดสอบเพ่ือหาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ในรูปของแบบจ าลอง โดยถือว่าตวัแปร
อิสระทุกตวัมีผลต่อตวัแปรตามของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 33 บริษทั ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2559 ถึงไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 19 ไตรมาส 
ตวัแปรตามทั้งหมด จ านวน 4 ตวัแปร  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวด

พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) ในดา้นของอตัรา
ก าไรสุทธิ (NPM), อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (ATR) ในดา้นของ อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM), อตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
ในดา้นของ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และ
ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (PRICE) ในดา้นของ อตัราก าไรสุทธิ (NPM), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และ 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัรา
หมุนของสินทรัพยร์วม (TAT) ในดา้นของ อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(DE) ในทุกดา้นของความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัความสามารถในการท า
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ก าไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัรา
หมุนของสินคา้คงเหลือ (ITR) ไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวด
พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทุกดา้น 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในหมวด

พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาเป็นราย
บริษทั และน าข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรมาใช้ในการ
วิเคราะห์ดว้ย เช่น นโยบายของแต่ละบริษทั ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีศึกษา สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารมีการวางแผนหรือนกัลงทุนพิจารณา
ลงทุนบริษัทในหมวดพลังงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความถูกต้อง ทัน
สถานการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษากลยุทธ์การแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเอกชน ABC 

Strategic Human Resources Management: a Case study of the ABC Private 
Hospital  Medical Staff. 

 

อภินันท์ ชาวเหนือ1 และ รวิดา  วิริยกิจจา2 

Apinun Chawnua and Rawida Wiriyakitja 
 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุการลาออกของบุคลากร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกของ
บุคลากรในส่วนบริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชน ABC โดยกลุ่มตวัอย่างคือบุคลากรในส่วนบริการทาง
การแพทยท่ี์ยงัท างานอยู่จ านวน 140 คนใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาล รวมถึงศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลกัษณะงานทั้ง 5 ดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.78 และความผูกพนัองค์กรทั้ง 3 ดา้นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.97 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิสามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้กบั
องคก์รคือ กลยทุธ์การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง และกลยทุธ์ในการบริหารค่าตอบแทน  
 
ค ำส ำคัญ: กำรลำออก, บุคลำกรทำงกำรแพทย์, คุณลกัษณะงำน, ควำมผูกพันองค์กร 
 

Abstract 
The purposes of this research were to find the reasons for the resignation of the ABC private hospital medical 
staff, and to provide advices on solving the problem of resignation. The research instrument was a questionna ire. 
The sample group are 140 medical staff who are full-time employees. Moreover, the qualitative interview the 
Hospital management were conducted including the study of secondary data. The results showed that overall job 
characteristics of all five aspects were at the average of 3.78. Also it was found that the overall organizational 
commitment in all three aspects were at the average of 3.97. From the analysis of data, it can be determined the 
appropriate strategy for organization, strategies for the Talent and Compensation management. 
 
Keywords: Resignation, Medical staff, Job characteristics, organizational commitment 
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1. บทน า 
 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2560) รายงานว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนจ านวน 225 แห่ง หรือ ร้อยละ 

64.8 มีความตอ้งการบุคลากรทางการแพทยเ์พ่ิมข้ึน และ (ชาญณรงค ์วงศวิ์ชยั, 2559) กล่าวว่าก าลงัคนดา้นสุขภาพ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัคงมีความขาดแคลนอยู ่แมว้่าจะมีการเพ่ิมก าลงัการผลิต แต่ความตอ้งการบุคลากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ท าให้ในอนาคตการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในเกือบทุกวิชาชีพจะยงัเป็นปัญหาท่ีท้าทายระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย โดย (สุพรรษา พุ่มพวง, 2559) ได้กล่าวในงานวิจัยว่านอกจากการลาออกจาก
องค์กรไปสู่ธุรกิจประเภทอ่ืน ยงัมีปัญหาเร่ืองการเคล่ือนยา้ยก าลงัคนในธุรกิจประเภทเดียวกนั โดยพนกังานจะ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนสวสัดิการและปัจจยัต่างๆของแต่ละองคก์ร เพ่ือตดัสินใจเลือกท่ีจะคงอยูห่รือลาออกจาก
องคก์รในปัจจุบนั จากขอ้มูลการลาออกของบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน ABC ปี
พ.ศ.2559-2563 พบว่ามีจ านวนบุคลากรลาออกทุกปีรวม 27 คน แต่สดัส่วนของบุคลากรส่วนบริการทางการแพทย์
มีจ านวนเพียง 16 % ของบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล และเม่ือเทียบสัดส่วนกบัจ านวนผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ
ทั้งหมดของโรงพยาบาลต่อวนัพบว่ามีภาระงานท่ีมาก ซ่ึงจากสถิติของโรงพยาบาลพบว่าผูป่้วยนอกใชบ้ริการเฉล่ีย 
1,500 - 2,000 คนต่อวนั และผูป่้วยในใชบ้ริการเฉล่ีย 200 เตียงต่อวนั ดงันั้นบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทย์
จึงมีอตัราส่วนท่ีน้อย และเป็นวิชาชีพท่ีมีความเฉพาะ ท าให้มีความส าคญัอย่างมากต่อการขบัเคล่ือนงานในส่วน
บริการทางการแพทย ์โดยปัญหาการลาออกส่งผลกระทบต่อองคก์รในเร่ืองของตน้ทุนในการฝึกพนกังาน และเกิด
ตน้ทุนทางออ้มคือ การสูญเสียขวญัก าลงัใจ พนกังานท่ีเหลืออยูต่อ้งท างานหนกัมากข้ึน และการสูญเสียตน้ทุนทาง
สังคม (Dess and Shaw, 2001) นอกจากน้ีอตัราการลาออกของพนกังานท่ีสูงยอ่มส่งผลต่อความสม ่าเสมอในเร่ือง
คุณภาพของงานและบริการ (Trevor and Nyberg, 2008) ดงันั้นผูวิ้จัยจึงเห็นว่าการศึกษาสาเหตุการลาออกของ
บุคลากร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกของบุคลากรในส่วนบริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชน ABC จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับโรงพยาบาลและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ทฤษฎีคุณลกัษณะงาน (Job characteristic Theory) ของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman and Oldham, 1975) 

ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 คือคุณลกัษณะงานท่ีส าคญั 5 ประการ ประกอบด้วย 
ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความเป็นอิสระในงาน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัของผลการปฏิบติังาน องค์ประกอบท่ี 2 คือคุณลกัษณะงานสัมพนัธ์กับสภาวะทางจิตวิทยา 3 ประการ 
ประกอบดว้ย การรับรู้ความหมายของงาน การไดรั้บผิดชอบต่องาน และการไดรั้บรู้ถึงผลงานของตน องคป์ระกอบ
ท่ี 3 คือเม่ือบุคคลไดรั้บผลจากสภาวะทางจิตใจทั้ง 3 ประการแลว้จะก่อให้เกิดผลต่อบุคคลและการท างานคือ เกิด
แรงจูงใจภายในสูงข้ึนจากการท างาน งานท่ีท ามีคุณภาพเพ่ิมข้ึน เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท าเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้
พนกังานมีการหยดุงานและอตัราการลาออกลดลง 

2.2 ทฤษฎีความผูกพนัองค์กรของเมาว์เดย ์และคณะ (Mowday et all., 1982) ไดเ้สนอกระบวนการท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะท่ีหน่ึงช่วงก่อนเขา้สู่องคก์รจะเป็นการปรับทศันคติของบุคลากรให้มีความ
สอดคลอ้งกบัท างานกบัองค์กรนั้นๆ ระยะท่ีสอง คือขั้นเร่ิมสร้าง เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการพฒันาความผูกพัน
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องค์กร ในระยะน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีจะอยู่ต่อหรือลาออก เน่ืองจากทศันคติในระยะน้ีจะมีความเสถียรมากกว่าใน
ระยะก่อนเขา้สู่องค์กร ระยะท่ีสาม คือเป็นระยะเวลาของการท างานช่วงกลางและช่วงปลายเป็นช่วงของการตั้งมัน่ 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีระยะเวลาการท างานมากข้ึนและน าไปสู่งานท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน ต่อมาเมเยอร์และอลัเลน (Meyer 
and Allen,1997) ได้เสนอองค์ประกอบความผูกพนัองค์กร  3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความผูกพนัด้านจิตใจ เป็น
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีตอ้งการอยู่กบัองค์กรเพราะยอมรับค่านิยมและเป้าหมายองค์กร 2. ความผูกพนัดา้นความ
ต่อเน่ือง เป็นความผูกพนัของบุคลากรจากการท างานกบัองค์กร ถา้มีความผูกพนัต่อองค์กรสูงจะท างานในองค์กร
ต่อไป 3. ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน เป็นความรู้สึกดา้นคุณธรรมท่ีรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง โดยบุคลากรท่ีมีระดบั
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานสูงจะท างานในองค์กรต่อไป และบคัชาแนน (Buchanan, 1979) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัองค์กร 4 ปัจจยัหลกั 1.ปัจจยัส่วนบุคคล 2.ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน 3.ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร 4.
ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ในงาน และสเตียร์ (Steers, 1997) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีก าหนดความผกูพนัองคก์รแบ่งเป็น 3 
องค์ประกอบคือ 1.ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายไดเ้ป็นตน้ 2.ลกัษณะงานไดแ้ก่ ความทา้ทาย 
ความหลากหลายเป็นต้น 3.ประสบการณ์การท างานได้แก่ ทศันคติของกลุ่มท่ีมีต่อองค์กร ความเช่ือถือต่อองค์กร 
เป็นตน้ 

2.3 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s, 1959) ไดอ้ธิบายว่าแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากรข้ึนอยูก่บั ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เช่น การยกยอ่ง ความกา้วหน้าในงาน 
ความเป็นอิสระในงาน และข้ึนอยู่กบัปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัซ่ึงหากมีอยู่เพียงพอจะท าให้บุคลากรยอมรับสภาพท่ี
เป็นอยู่ไดแ้ละมีความพึงพอใจ เช่น ค่าจ้างอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม การบริหารงานท่ียืดหยุ่น ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลท่ีดี เป็นตน้ 

2.4 แนวคิดทฤษฎีการลาออกของมอบเลห์ และคณะ (Mobley and Others, 1978) โดยอธิบายว่า ความไม่พึงพอใจ
ในงานของพนกังานเป็นจุดเร่ิมต้นท าให้พนกังานคิดถึงการลาออกจากงาน พนกังานจะเร่ิมหางานใหม่และเม่ือหา
งานใหม่ไดแ้ลว้ จะตดัสินใจว่าจะลาออกหรืออยูต่่อไป ซ่ึงก่อนการตดัสินใจลาออกจะท าการเปรียบเทียบงานใหม่กบั
งานในปัจจุบนั หากเปรียบเทียบแลว้ไดผ้ลประโยชน์นอ้ยกว่างานปัจจุบนั พนกังานจะไม่แสดงพฤติกรรมลาออกแต่
จะลดความรู้สึกต่อตา้นและมองงานท่ีท าอยู่ในแง่ดีมากข้ึน แต่หากพบว่าการลาออกท าให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์
มากกว่า พนกังานจะแสดงพฤติกรรมการลาออก  

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพียงพิณ มงคลเจริญ (2562) ศึกษาคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ

เซเว่นอีเลฟเว่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ดา้น โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3.98 
โดยเรียงตามล าดบัคือ ความเก่ียวเน่ืองของงาน ความหลากหลายของทกัษะ ขอ้มูลผลการปฏิบติังาน ความส าคญัของ
งาน และความเป็นอิสระในงาน ส่วนความผูกพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 3.93 โดย
เรียงตามล าดบัคือ ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม และดา้นความต่อเน่ือง  

นิตยา ปาประเถ (2560) ศึกษาคุณลกัษณะของงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะทันต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าคุณลักษณะงานทั้ ง 5 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ 
ความส าคญัของงาน และความมีอิสระในงานค่าเฉล่ีย 4.56 เป็นค่าเฉล่ียระดบัมากสุด ความมีเอกลกัษณ์ของงาน
ค่าเฉล่ีย 4.55 ผลสะทอ้นกลบัของงานค่าเฉล่ีย 4.54 ตามล าดบั ผลการศึกษาดา้นความผูกพนัองค์กรทั้ง 3 ดา้นพบว่า 
ดา้นความต่อเน่ืองค่าเฉล่ียระดบัมากสุดท่ี 4.54 ดา้นบรรทดัฐานค่าเฉล่ีย 4.52 ดา้นจิตใจค่าเฉล่ีย 4.49       
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เรือนขวญั อยูส่บาย (2560) ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัของพนกังานตามเกณฑ์ช่วงอาย ุกรณีศึกษากลุ่ม
ตวัอย่าง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ABC พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดล้อม
ขององค์กร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบุคคลและสังคมในองค์กร และดา้นระบบองค์กร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนระดบัความผกูพนัมีค่าเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

อิศรา ศิรมณีรัตน์ (2560) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองคก์าร
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก
ท่ี 4.19 โดยเรียงตามล าดบัคือ ความหลากหลายของงาน  ความทา้ทายของงาน และความมีอิสระในการปฏิบติังาน
ตามล าดบั และพบว่าความผกูพนัองคก์ารในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัคือด้าน
บรรทดัฐาน ดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ตามล าดบั  

ธญัพิชชา งามญาณ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของผูช่้วยผูส้อบบญัชีในส านกังานสอบ
บญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีทั้งหมด 5 ปัจจยัไดแ้ก่ 
ภาระงานนอกเวลา ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความเหมาะสมในการจดัสรรทรัพยากรและการ
คดักรองงานขององคก์ร ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา และความตั้งใจลาออก 

สุพรรษา พุ่มพวง (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขต
ราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแนวโน้มการลาออก ส่วน
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและองค์กร มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัแนวโน้มการลาออก
ของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 กลุ่มคือ 1. ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน ABC จ านวน 3 คน โดยเก็บขอ้มูล

จากผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเอกชน ABC จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. บุคลากรส่วนบริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชน ABC ท่ียงัปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั ประกอบดว้ยแผนกเภสชั
กรรมจ านวน 53 คน แผนกปฏิบติัการห้องแลป็จ านวน 27 คน แผนกเอ็กซ์เรยจ์ านวน 25 คน แผนกกายภาพบ าบดั
จ านวน 23 คน แผนกตรวจพิเศษจ านวน 12 คน รวมทั้งหมดจ านวน 140 คน  

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือบุคลากรส่วนบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน ABC ท่ียงัปฏิบติังานอยู่
ปัจจุบนั เป็นการเก็บขอ้มูลทั้งประชากร รวมทั้งหมดจ านวน 140 คน 

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.2.1 ใช้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน ABC จ านวน 3 ท่าน เป็นแบบค าถามแบบมีโครงสร้าง

ปลายเปิด โดยเก็บขอ้มูลจากผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล 
3.3.2 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดตอบด้วยตนเองกับพนักงานส่วนบริการทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลเอกชน ABC ท่ียงัปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั ทั้งหมดจ านวน 140 คน      
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 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เม่ือท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน ABC ทั้ง 3 ท่าน โดยท าการถอดเทป

สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือรวบรวมใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาผลสรุปการวิจยั ส่วน
แบบสอบถามท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และท าการลงรหสัเพ่ือประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ากลาง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ น าขอ้มูลท่ีฝ่ายบุคคลท าการวิเคราะห์แลว้จากแบบสอบถามก่อนการลาออกของบุคลากร
ส่วนบริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชน ABC เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและใชเ้ป็นแนวทางสรุปวิจยั จากนั้นน า
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาเป็นส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ปัญหาโดยใชแ้ผนผงัก้างปลา วิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) และก าหนดกลยุทธ์โดยตาราง TOWS Metrix และตดัสินใจเลือกกลยทุธ์
โดยใชต้ารางการตดัสินใจ (Decision Metric) เพ่ือเสนอแนะต่อผูบ้ริหารองคก์รต่อไป 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 โดยเรียง

ตามล าดบั คือ ดา้นความหลากหลายของทกัษะค่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นความเก่ียวเน่ืองกนัของงานค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นขอ้มูลผล
การปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นความส าคญัของงานค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นความอิสระในงานค่าเฉล่ีย 3.53 และพบว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์รโดยรวมในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 โดยเรียงตามล าดบัคือ ความผกูพนั
ด้านความรู้สึกค่าเฉล่ีย 4.12 ความผูกพนัด้านบรรทดัฐานทางสังคมค่าเฉล่ีย  4.06 และความผูกพนัด้านความต่อเน่ือง
ค่าเฉล่ีย 3.75 เม่ือพิจารณาแยกตามแผนกพบว่า แผนกเภสัชกรรมมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะงานโดยรวม
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น แผนกปฏิบติัการแลปและแผนกกายภาพบ าบดั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
งานโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แต่มีหัวขอ้ความส าคญัของงานและความอิสระในงานท่ีมีคะแนนเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง แผนกเอ็กซ์เรยมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานโดยรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่มีหัวขอ้ความหลากหลาย
ของทกัษะท่ีมีคะแนนเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด และแผนกตรวจพิเศษมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานโดยรวม
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่มีหัวขอ้ความเก่ียวเน่ืองกนัของงานและหัวขอ้ความส าคญัของงานท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ใน
ส่วนของความผูกพนัองค์กรทั้ง 3 ดา้น พบว่าแผนกเภสัชกรรมมีความคิดเห็นโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น 
แผนกปฏิบติัการแลปมีความคิดเห็นโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แต่มีหัวขอ้ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ืองมีระดับ
ค่าเฉล่ียปานกลาง แผนกเอ็กซ์เรยมี์ความคิดเห็น โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่มีหัวข้อดา้นความต่อเน่ืองท่ีมี
คะแนนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แผนกกายภาพบ าบดัและแผนกตรวจพิเศษมีความคิดเห็นโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ทั้ง 3 ดา้น ในส่วนของการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สรุปประเด็นส าคญัคือโรงพยาบาลมีความมัน่คงดา้นการเงิน มีทีมสหสาขา
วิชาชีพครบทุกสาขา มีวฒันธรรมองคก์รแบบครอบครัว มีจุดอ่อนคือ องคก์รมีบุคลากรหลายช่วงวยัท าให้เป็นความทา้ทาย
ขององค์กร รวมถึงสภาพอาคารไม่ทนัสมยัส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล ในส่วนนโยบายการแก้ไขปัญหา
บุคลากรท่ีมีความขาดแคลน มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีทุนการศึกษา รวมถึงนโยบายจา้งงานพนกังานชัว่คราว
เพ่ิม และแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาเร่ืองเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มีแผนประจ าปีเพ่ือพฒันาบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงให้ความส าคญัในเร่ืองการลาออก
ของบุคลากร ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นความทา้ทายขององคก์รในการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป ในส่วนขอ้มูลทุติย
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ภูมิ พบว่าในหัวขอ้ทีมงานและเพ่ือนร่วมงานไดค้ะแนนมากสุดค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือหัวขอ้หัวหนา้งานค่าเฉล่ีย 4.03 
หัวขอ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการค่าเฉล่ีย 3.69 หัวขอ้ระบบงานค่าเฉล่ีย 3.35 และหัวขอ้การพฒันาบุคลากรและ Career 
pathไดค้ะแนนน้อยสุดค่าเฉล่ีย 3.28 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิทั้งการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแบบสอบถาม และ
ข้อมูลทุติยภูมิน ามาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผงัก้างปลา โดยวิเคราะห์  4 ด้านหลัก คือ1.พนักงาน ปัญหาคือความ
หลากหลายของช่วงวยั ภาระงานท่ีหนัก การท างานซ ้ าๆไม่ไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเอง 2.เคร่ืองมือ ปัญหาคือขั้นตอนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง เคร่ืองมือไม่ทนัสมยั 3.ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาคือ สภาพตึกไม่ทนัสมยัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ สถานท่ีส่วนกลางนอ้ย 
4.กระบวนการและวิธีการ ปัญหาคือ ระบบงานไม่ยดืหยุน่ Career path ไม่ชดัเจน เกณฑป์ระเมินขาดประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
และท าการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมภายในและภายนอก และใช้ตาราง TOWS Matrix เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ สามารถสรุปได ้4 กลยุทธ์ดงัต่อไปน้ี 1.กลยุทธ์การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 2.กลยุทธ์การ
ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู ่3.กลยทุธ์การบริหารค่าตอบแทน 4.กลยทุธ์การพฒันาความสัมพนัธ์ของคนในองค์กร 
และใชต้ารางการตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยเลือกกลยุทธ์การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง  และกล
ยทุธ์การบริหารค่าตอบแทนพนกังานให้เหมาะสมในแต่ละวิชาชีพ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ดา้นโดยรวมคะแนนอยู่ในระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 3.78 และความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์รทั้ง 3 ดา้นโดยรวมคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.97 ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนั คือปัจจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานส่งผลทางบวกต่อความผูกพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบคัชาแนน (Buchanan, 1979) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะ
งาน (Role-related characteristic factors) เช่น ความส าคญัของงาน การมีส่วนร่วมในงาน ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย 
ความอิสระในงาน การมีโอกาสกา้วหนา้ มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัขององคก์ร ผลการศึกษาคร้ังน้ี
มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพียงพิณ มงคลเจริญ (2562) ศึกษาคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีลิฟเว่นจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.98 และพบว่าความผกูพนัทั้ง 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.93 และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพวงแกว้ รัตนสุมาวงศ์ (2561) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทยจ ากัด ส านักงานใหญ่พบว่าคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.91 และพบว่าความผกูพนัทั้ง 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.85 และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอิศรา ศิรมณีรัตน์ (2560) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพนัองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจยัดา้นลกัษณะงานใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ี 4.19 และพบว่าความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพิมพ์ชนก ทบัมณเทียน (2561) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลพระจอมเกลา้จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดบัมาก แต่ผลการศึกษา
คร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา ปาประเถ (2560) ศึกษาคุณลกัษณะของงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์ารของบุคลากรคณะทนัตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่าคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ดา้นของบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย 4.55 และขอ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองค์กรทั้ง 3 ดา้นพบว่า ความ
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ผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย 4.51 และไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของณัฐวุฒิ 
เหมาะประมาณ (2562) ศึกษาความผูกพนัของพนักงานโรงแรมระดบั 3-5 ดาวในเขตจงัหวดัภูเก็ต พบว่าความ
ผูกพนัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่า 4.22 และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนาถรัตดา หาญชยั 
(2560) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการศาลยติุธรรมในจงัหวดั
สกลนครพบว่าคุณลกัษณะงานโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากสุดท่ีระดบั 3.82 ส่วนความผกูพนัต่อองคก์รพบวา่
มีความสอดคลอ้งกนัคือมีระดบัคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นค่าเฉล่ีย 4.11 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทุติยภูมิท่ีไดจ้ากฝ่ายบุคลากรนั้น พบว่าหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนมากจะเป็นหัวขอ้ทีมงานและเพ่ือนร่วมงาน และหัวขอ้
หวัหนา้งาน ถือเป็นจุดแขง็ขององคก์รท่ีบุคลากรในองคก์รมีความร่วมมือกนัในการท างาน ส่วนหวัขอ้ค่าตอบแทน
และสวสัดิการมีระดบัคะแนนปานกลาง ซ่ึงทางโรงพยาบาลสามารถปรับเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน 
และเพ่ิมแรงจูงใจในเร่ืองสวสัดิการ เช่นสวสัดิดา้นความปลอดภยัในการท างาน โครงการช่วยเหลือพนกังานท่ีมี
ปัญหา เป็นตน้ และจากขอ้มูลของระบบงานยงัมีระดบัคะแนนท่ีน้อย ควรพิจารณาเร่ืองความรับผิดชอบงานใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม ระบบงานมีความยืดหยุ่นมากข้ึน รวมถึงสนบัสนุนเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ และหัวขอ้การ
พฒันาบุคลากรและ Career path ท่ีมีระดบัคะแนนท่ีนอ้ยสุด ควรเพ่ิมการส่ือสารถึงแผนการพฒันาบุคลากร มีเกณฑ์
การพิจารณาท่ีชดัเจนถึงความกา้วหน้าในอาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก 
(Herzberg’s, 1959) ไดอ้ธิบายว่าแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรข้ึนอยูก่บัปัจจยัจูงใจ และ
ปัจจยัค ้าจุน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของเอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969) ท่ีกล่าวว่ามนุษยต์อ้งการความ
เจริญกา้วหนา้ เช่นการพิจารณาเล่ือนขั้น หรือมอบหมายงานให้รับผิดชอบมากข้ึน เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การวิเคราะห์ปัญหาแผนผงัก้างปลา การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน

และภายนอกองค์กร และการก าหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix และใชต้ารางในการตดัสินใจในการเลือกกล
ยทุธ์ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลยทุธ์การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent management Strategy) เน่ืองจากจุด
แขง็ของโรงพยาบาลคือ มีทีมแพทยพ์ยาบาลและสหสาขาวิชาชีพท่ีพร้อมทุกสาขา และอยูใ่กลโ้รงเรียนแพทยท์ าให้
สามารถส่งต่อเคสท่ีซับซ้อนได้ทนัถ่วงที เสริมกับโอกาสในปัจจุบนัธุรกิจการรักษาพยาบาลมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นสงัคมท่ีใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึน ประกอบกบัเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ช่วยเพ่ิมความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ท าให้กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง  มีความส าคญักบั
องค์กรในยุคปัจจุบนัอย่างมากเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และเป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จของ
องค์กร และองค์กรจะท าอย่างไรเพ่ือรักษาบุคลากรเหล่าน้ีให้คงอยู่ และเลือกกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน 
(Compensation strategy) โดยท าควบคู่ไปกับกลยุทธ์แรกซ่ึงกลยุทธ์น้ีสร้างขวญัก าลงัใจให้กับบุคลากร ซ่ึงภยั
คุกคามท่ีองคก์รไม่ควรมองขา้มคือ มีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และพนกังานเองก็มีทางเลือก
เพ่ิมข้ึน ผนวกกบัค่าครองชีพสูงข้ึนและสภาพเศรษฐกิจตกต ่า โดยการก าหนดกลยทุธ์ควรค านึงถึงความเหมาะสม
ของแต่ละแผนกดว้ยเน่ืองจากลกัษณะงานท่ีมีความเฉพาะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานและความ
ผกูพนัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนัแต่ละวิชาชีพ เช่น แผนกปฏิบติัการแลปและแผนกกายภาพบ าบดั มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานโดยรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่มีหวัขอ้ความส าคญัของงานและความอิสระใน
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งานท่ีมีคะแนนเฉล่ียในระดบัปานกลาง ดงันั้นองคก์รควรเนน้การส่ือสารเพ่ิมเติมในการท าความเขา้ใจกบับุคลากร
ว่ามีอ านาจในขอบเขตของงานท่ีท าเป็นอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัใคร สามารถตดัสินใจอะไรไดบ้า้ง เม่ือเกิดปัญหามี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นต้น แผนกปฏิบติัการแลปมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัองค์กร
โดยรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่มีหวัขอ้ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ืองมีระดบัคะแนนค่าเฉล่ียปานกลาง ตรงจุด
น้ีองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกบัขอ้ค าถามเหล่าน้ีเช่น ปัจจัยอะไรท่ีส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทในการ
ท างาน และองคก์รจะสนบัสนุนบุคลากรเหล่าน้ีอย่างไร โดยการตอบสนองอาจไม่ใช่เป็นรูปแบบของตวัเงินอย่าง
เดียว และในส่วนของแผนกอ่ืนท่ีมีระดบัคะแนนดา้นคุณลกัษณะงานและความผกูพนัองคก์รท่ีสูง องคก์รควรศึกษา
เชิงลึกว่าปัจจยัอะไรท่ีส่งผลในทางบวก และสามารถน ามาเป็นตน้แบบได ้แต่ตอ้งค านึงถึงความเฉพาะของแต่ละ
หนา้งานดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
1. การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรท าวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่นสมัภาษณ์บุคลากรท่ีลาออกโดยตรง เพ่ือให้ไดข้อ้มูล

เชิงลึก จะสามารถเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 2. การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีข้อ
ค าถามเก่ียวกบัการลาออกเพ่ิมเติมเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 3. 
การท าวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ของตวั
แปรกับคุณลกัษณะงานและความผูกพนัขององค์กร 4. การท าวิจัยคร้ังต่อไปอาจมีการวดัประเมินระดบัความ
คิดเห็นของบุคลากรโดยก าหนดเป็นช่วงระยะเวลาในการท างานร่วมดว้ย เพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 5. 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆควรจัดให้มีการท าวิจัยยงัหน่วยงานอ่ืนๆในโรงพยาบาลเอกชน ABC ท่ีมีรูปแบบ
โครงสร้างและลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือประโยชน์แก่องคก์ร 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลต่ออตัราการเปลีย่นแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
Economic Factors Affecting the Rate of Change of Commercial Banks’s Loans 

of Bangkok Bank Public Company Limited., Siam Commercial Bank Public  
Company Limited., and Kasikorn Bank Public Company Limited. 

 

อภิสิทธ์ิ บุญญประภาสิทธ์ิ1 และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์2 

Apisit Boonyaprapasit and Lalita Hongratanawong 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)” ซ่ึงนิยามของการให้
สินเช่ือในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สินเช่ือทุกประเภทท่ีธนาคารสามารถอ านวยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้ธนาคาร โดยใชข้อ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงยอ้นหลงัเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2553 ถึง
ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563 รวม 42 ไตรมาส ซ่ึงก าหนดตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อการให้สินเช่ือ ไดแ้ก่ อตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากรวม อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี อตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อรายได ้อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนสุทธิ อตัราการเปล่ียนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย อัตราการเปล่ียนแปลงของการว่างงานในประเทศไทย และอัตราการ
เปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ทางสถิติ 2 วิธี คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
โดยแบ่งการวิเคราะห์เชิงอนุมานเป็น 2 ส่วน คือ 1.วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 
(Correlation Matrix) 2.วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย (Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares : OLS) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 1.อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากรวมในทิศทางเดียวกนั และ 2.อตัรา
การเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม, ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 1.อตัราการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณเงินฝากรวม และ 2.อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีในทิศทางเดียวกนั 
และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ไดแ้ก่  
1.อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากรวมในทิศทางเดียวกนั 2.อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนสุทธิ และ  
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : j.boonyaprapasit@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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3.อตัราการเปล่ียนแปลงของการว่างงานในประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืนนั้นพบว่าไม่มี
นยัส าคญั หรือไม่มีผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ 
 
ค ำส ำคัญ : ธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำรไทยพำณิชย์, ธนำคำรกสิกรไทย, ปริมำณกำรให้สินเช่ือ  
 

Abstract 
The objective of this study was to find out factors that affect the changing rate of commercial loan’ s amount of 
the following banks: Bangkok Bank Public Company Limited. (BBL), Siam Commercial Bank Public Company 
Limited. (SCB) and Kasikorn Bank Public Company Limited. (KBank). The meaning of commercial loans in this 
study includes all type of loan which can help valued customers who are able to generate revenue to the banks. 
The data set used in this study were obtaining by collecting the secondary data of the following variable factors 
which were the rate of change of Deposits, Minimum Loan Rate (MLR), Non-Performing Loans (NPLs), Net 
Investment, Gross Domestic Product Growth in Thailand (GDP Growth), Unemployment Rate in Thailand 
(UNEM), and Inflation Rate in Thailand (INF). The data were collected on a quarterly basis starting from Quarter 
2, 2010 to Quarter 3, 2020. The achieved data were analyzed by applying 2 types of statistical analysis which are 
Descriptive Statistic and Inferential Statistic. For the Inferential Statistic, it can be divided into 2 categories as 
follows: (1) Correlation Matrix (2) Regression Analysis by Ordinary Least Squares (OLS) at the significant level 
of 95%. 
The findings revealed that the variable factors that influenced the rate of change of commercial bank’s loans are 
different from one another. For BBL,  the economic factors that affect the amount of commercial bank’s loan are 
1. The rate of change of deposits which has a positive relationship with the rate of change of commercial bank’s 
loans, and 2. the INF which has a negative relationship. For SCB, the rate of change of deposits and MLR  have 
a positive relationship with the changing rate of bank loan’s amount.  Lastly, for KBank, the rate of change of 
deposits has a positive relationship with the rate of change of bank’s loans. On the other hand, the rate of change 
of Net Investment and UNEM have negative relationship.  For the remaining factors, it has no stati stical 
significance and has no effect on the rate of change of commercial bank's loans. 
 
Keywords: Bangkok Bank Public Company Limited. (BBL), Siam Commercial Bank Public Company Limited. 
(SCB), Kasikorn Bank Public Company Limited. (KBANK), Commercial bank’s loans 
 

บทน า 
 

“ธนาคารพาณิชย”์ เป็นสถาบนัการเงินท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นช่องทางหลกัท่ีอ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นตวักลางในการรับฝากเงินจากประชาชน เพ่ือน าไประดมทุน
ให้สินเช่ือให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และครัวเรือน นอกจากการรับฝากเงิน และให้สินเช่ือ ธนาคารพาณิชยย์งัท า
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หน้าท่ีให้บริการทางการเงินด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน เช่น ผลิตภณัฑ์เพ่ือการลงทุน พนัธบตัร หุ้นกู้ ซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ผลิตภณัฑบ์ตัร ประกนั และบริการธุรกรรมดา้นต่างประเทศ ธนาคารพาณิชยไ์ทยจึงมีความส าคญัอยา่งมากในทาง
เศรษฐกิจเพราะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบั รายได้ ผลผลิต การจ้างงาน การค้าระหว่างประเทศ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนเจริญเติบโตไปอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
จัดเป็นธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณเงินให้สินเช่ือสูง เปรียบเสมือนเป็นหัวใจส าคญัของผูป้ระกอบการใน
ประเทศไทยท่ีตอ้งการเงินทุนในการสนบัสนุน และช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงินต่าง ๆ  การศึกษาคร้ังน้ี
จึงมุ่งหวงัให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ ดงันั้นธนาคารควร
ตอ้งมีการวางแผน การวิเคราะห์บริหารจดัการทั้งภายใน และภายนอกของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพราะผลตอบแทนของการให้สินเช่ือ คือ รายไดจ้ากดอกเบ้ียซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของธนาคาร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     1. พนกังานและเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ตอบสนองกลุ่ม
ลูกคา้ ขยายลูกคา้ใหม่ บริหารจดัการรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาอ านวยสินเช่ือ
เพ่ือสร้างรายไดสู้งสุดให้ธนาคาร 
     2. พนักงาน เจ้าหน้าท่ีธนาคาร และผูท่ี้ต้องการศึกษาสามารถทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 
สมมติฐานการวิจัย 
  

ก าหนดตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของการให้สินเช่ือ ได้แก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเงินฝาก อตัราการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทยจะมีทิศทางเดียวกนักบัอตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ และอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนสุทธิ อตัราการเปล่ียนแปลงของการ
ว่างงานในประเทศไทย อตัราการเปล่ียนแปลงเงินเฟ้อในประเทศไทยจะมีทิศทางตรงกนัข้ามกันกบัอตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการสินเช่ือ 

 

แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

1. หลักการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ด้วยวิธี 6Cs (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ , 2547) ประกอบไปดว้ย 
อุปนิสัยของลูกค้า (Character), ความสามารถในการช าระหน้ี (Capacity), เ งินทุน (Capital), หลักประกัน 
(Collateral), สถานการณ์ หรือ เง่ือนไข (Condition) และประเทศ (Country)  
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2. ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ ยืม (Loanable Funds Theory) (พิกุล โค้วสุวรรณ, 2533) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจาก
แนวคิดของส านกัคลาสสิก แต่มีการเพ่ิมตวัแปร คือ ความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาใชป้ระกอบการพิจารณา
ดว้ยเน่ืองจากมีความเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงไม่ไดใ้ชจ่้ายเพ่ือการออม แต่เป็นการใชจ่้ายเพ่ือการกูเ้งิน  

3. ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) (John Maynard Keynes) แบ่งความ
ต้องการ การถือเงินออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ความต้องการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใช้สอย (Transaction Demand)  
2. ความตอ้งการถือเงินไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน (Precautionary Demand) และ 3. ความตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือเก็งก าไร 
(Speculative Demand) 

4. ทฤษฎีแห่งการแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) (ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, 2535) โดย
เป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ หน้ีสินให้เหมาะสมเพ่ือให้น ามาซ่ึงก าไรสูงสุดแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่  
1. สินทรัพยท่ี์ให้ดอกผล (Earning Assets) เช่น เงินให้กู้ และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์2. สินทรัพยท่ี์ไม่ให้ดอกผล 
(Non-Earning Assets) เช่น เงินทุนส ารองของธนาคาร เงินส ารองตามกฎหมาย และ เงินส ารองส่วนเกิน ท่ีธนาคาร
ตอ้งด ารงไวต้ามกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 

5. แนวคดิเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) หากกล่าวไดว้่า “ลูกหน้ีสินเช่ือ” 
เกิดผดันดัช าระหน้ี (Default) และไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้คืนธนาคารไดภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุใน
สัญญามากกว่า 3 เดือน หรือถูกจดัให้เป็น “หน้ีเสีย” จะท าให้ธนาคารพาณิชยจ์ดัตอ้งตั้งส ารองเผ่ือสงสัยจะสูญ 
100% ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผูก้  าหนด ดงันั้นธนาคารพาณิชยจึ์งตอ้งมีมาตรฐานการพิจารณา/
การควบคุมการให้สินเช่ือให้มีคุณภาพเพ่ือท่ีจะบริหารให้ NPLs อยู่ในระดบัต ่า เพ่ือท่ีจะไม่ให้สูญเสียโอกาสใน
การสร้างรายได ้

6. แนวคดิเกี่ยวกับการมีงานท าและการว่างงาน เป็นทฤษฎีท่ีส าคญัและนิยมใชข้องส านกังานคลาสสิคกล่าวถึง 
ในขณะหน่ึงท่ีเศรษฐกิจอยู่ในระดบัภาวะท่ีสมดุล ณ ระดบัท่ีมีการจ้างแรงงานเต็มท่ีเสมอ การว่างงานอาจจะ
เกิดข้ึนไดเ้พียงชัว่คราวและสามารถแกไ้ขไดเ้องโดยไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายหรือปัจจยัอ่ืนแต่อยา่งใด 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัก าหนดปริมาณสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีต่ออตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
อตัราเงินเฟ้ออตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก ผลผลิตมวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2559 ดว้ย
วิธีประมาณแบบ Co-integration test ผลการศึกษาพบว่า ทั้งวิธีปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือส่วนบุคคลรวม 
สินเช่ือรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และสินเช่ือค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัผลผลิตมวล
รวมประชาชาติ และอตัราเงินเฟ้ออยา่งมีนยัส าคญั  

พัชราภรณ์ เลิศวัฒนชัยกุล (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1.ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
2.ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และ 3.ธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ โดยใชข้อ้มูลการศึกษาระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 
จนถึง ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 และใชแ้บบจ าลอง Dynamin Panel Data Model ในแบบเฉพาะของ Arellano and Bond 
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(1991) ผลการศึกษาผลกระทบภาพรวมปรากฏว่าปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นอดีต (NPL_Lag) ปริมาณ
สินเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชย ์ (LOAN) และอตัราการว่างงาน (UNEMP) มีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกกับ
ปริมาณหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

วิมล จินดาเงิน (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตรมาสตั้งแต่ เดือน ม.ค.2544 ถึงเดือน ธ.ค.2550 เป็น
ระยะเวลา 28 ไตรมาส ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินกู้ยืมของทั้ ง 4 ธนาคาร มี
ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการให้สินเช่ือนั้น ยกเวน้ธนาคารธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น
ท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร และปริมาณเงินลงทุนในของทั้ง 4 ธนาคารต่อปริมาณการให้
สินเช่ือ มีเพียงเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั          

สุนันทา พรมมาศ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)” โดยเลือกใชข้อ้มูลส าหรับการศึกษา คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรม
เวลา (Time Series) รายไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 รวม 40 ไตรมาส ตวัแปรอิสระ
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี ขอ้มูลปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และขอ้มูลปริมาณเงินฝาก
รวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือรวมในทิศทาง
เดียวกนั คือ ปริมาณเงินฝากรวม และปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทิศทางเดียวกนั และตรงกนัขา้ม ตามล าดบั  
 

กรอบแนวคดิการวิจัย              
(X)           (Y)      

 
 
หมายเหตุ : อตัราการเปล่ียนแปลงในการศึกษาคร้ังน้ี คือ อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงในแต่ละ 
ไตรมาสเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา 
 

 ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงยอ้นหลงัรายไตรมาส
ของตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2553 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563 รวม 42 

- อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝาก  
- อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย MLR 
- อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้NPLs  
- อตัราการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนสุทธิ  
- อตัราการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย   
- อตัราการเปล่ียนแปลงการว่างงานในประเทศไทย  
- อตัราการเปล่ียนแปลงเงินเฟ้อในประเทศไทย  

อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณการให้สินเช่ือของ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์

จ  ากดั (มหาขน) และธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ไตรมาส โดยรวบรวมขอ้มูลจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังานดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
2. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
2.1 การวิเคราะห์ความน่ิง (Unit root Tests) ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  
2.2 การสร้างสมการเพ่ือแสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ดว้ยวิธี 

Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ  
2.3 การวิเคราะห์สมการเชิงถดถอย (Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares 

: OLS) โดยก าหนดสมการดงัน้ี 
 
สมการ : ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณให้สินเช่ือของธนาคาร 

 
%AOC = b0+b1(%TD)+b2(%MLR)+b3(%NPLs)+b4(%NI)+b5(%GDP)+b6(%UNEM)+b7(%INF)     (1) 

 
โดยก าหนดให้ 

%AOC     =  
∆AOC

AOC
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ (Amount of Credit : AOC)  

%TD     =  
∆TD

TD
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝาก (Total Deposits : TD) 

%MLR     =  
∆MLR

MLR
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 

%NPLs     =  
∆NPLS

NPLS
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

%NI     =   
∆NI

NI
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนสุทธิ (Net Investment : NI) 

%GDP     =  
∆GDP

GDP
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) 

%UNEM   =  
∆UNEM

UNEM
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของการว่างงานในประเทศไทย (Unemployment : UNEM) 

%INF     =  
∆INF

INF
 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อในประเทศไทย (Inflation Rate : INF) 

 
2.4 การวิเคราะห์ Residual Tests รวมถึงวิธีแกไ้ขปัญหาหากเกิด Heteroskedasticity และ Autocorrelation  
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สรุปผลการศึกษา 
1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Median S.D. 
%TD of BBL -2.81 13.44 1.83 1.09 2.88 
%MLR of BBL -10.64 8.16 -0.23 0.00 2.64 
%NPLs of BBL -89.35 1163.57 46.00 -1.99 193.95 
%NI of BBL -11.54 27.38 2.54 3.03 8.76 
%GDP of TH -12.15 15.47 2.71 3.14 3.99 
%UNEM of TH -34.59 89.32 3.41 0.11 22.75 
%INF of TH -735.72 350.00 -11.61 -4.10 140.66 
%AOC of BBL -3.00 11.62 1.74 1.81 2.89 

 

ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความน่ิง (Unit root Tests) ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  
Unit Root 

Test 
%TD  

of  
BBL 

d_ 
%MLR 
of BBL 

%NPLs 
of  

BBL 

%NI  
of  

BBL 

d_ 
%GDP  
of TH 

d_ 
%UNEM 

of TH 

%INF  
of  

TH 

%AOC  
of  

BBL 
P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0128 

หมายเหตุ d_(%X) คือ การ Transform Data แบบ First Differences of selected variables  
 
ตารางที่ 1.3 Correlation Matrix  

 %TD of 
BBL 

d_%MLR 
of BBL 

%NPLs 
of BBL 

%NI of 
BBL 

d_%GDP of 
TH 

d_%UNEM 
of TH 

%INF of 
TH 

%TD of BBL 1       
d_%MLR  
of BBL 

-0.4374 1      

%NPLs  
of BBL 

-0.0440 -0.1128 1     

%NI of BBL 0.1940 0.1542 -0.2446 1    
d_%GDP  
of TH 

-0.2510 0.3353 -0.5247 0.1646 1   

 %TD of 
BBL 

d_%MLR 
of BBL 

%NPLs 
of BBL 

%NI of 
BBL 

d_%GDP of 
TH 

d_%UNEM 
of TH 

%INF of 
TH 

d_%UNEM  
of TH 

0.3696 -0.3743 0.4150 -0.0338 -0.2915 1  

%INF of TH -0.5502 0.3870 -0.1224 -0.0420 0.3322 -0.3533 1 
หมายเหตุ ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดติดปัญหา Multicollinearity 
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ตารางที่ 1.4 Regression Analysis 
จากการ Run สมการ Regression Analysis Model (1) พบว่า Model ติดปัญหา Autocorrelation จึงต้องแก้ไข 

Model ใหม่อีกคร้ัง โดยใชวิ้ธี Robust Standard Errors แบบ HAC ซ่ึงสรุป Model (2) ไดด้งัน้ี 
Model (2) : HAC (N = 42) Coefficient Std.error T-Ratio P-Value (T) 

Const 0.7586 0.3946 1.9230 0.0632 
%TD of BBL  0.4279 0.1410 3.0340 0.0047*** 
d_%MLR of BBL -0.1776 0.1032 -1.7200 0.0948* 
%NPLs of BBL  -0.0013 0.0018 -0.7032 0.4869 
%NI of BBL  0.0529 0.0483 1.0960 0.2809 
d_%GDP of TH -0.0963 0.1052 -0.9158 0.3664 
d_%UNEM of TH -0.0142 0.0125 -1.1370 0.2635 
%INF of TH -0.0048 0.0020 -2.4090 0.0217** 
Mean dependent var 1.7268 S.D. dependent var 2.9247 
Sum squared resid 167.1719 S.E. of regression 2.2507 
R-squared 0.5114 Adjusted R-squared 0.4078 
F-Statistic 37.0070 F-Test (P-Value)  0.0000 
Log-likelihood -86.9882 Akaike criterion 189.9764 
Schwarz criterion 203.6850 Hannan-Quinn 194.9683 
rho -0.1284 Durbin-Watson 2.2351 
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity 0.5151 
Autocorrelation 0.0433 

%AOC of BBL  = 0.7586 + 0.4279(%TD of BBL) - 0.1776(d_%MLR of BBL)  
(HAC)                (0.0047)***             (0.0948)*   

– 0.0013(%NPLs of BBL) + 0.0529(%NI of BBL) 
(0.4869)   (0.2809)  

– 0.0963(d_%GDP of TH) - 0.0142(d_%UNEM of TH) – 0.0048(%INF of TH) 
(0.3664)   (0.2635)   (0.0217)**  

 

2. ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Median S.D. 
%TD of SCB -4.92 10.53 2.24 1.92 3.79 
%MLR of SCB  -9.09 8.25 -0.23 0.00 2.56 
%NPLs of SCB  -71.56 211.87 18.96 0.72 59.72 
%NI of SCB  -53.38 43.14 3.22 2.19 15.34 
%GDP of TH -12.15 15.47 2.71 3.14 3.99 
%UNEM of TH -34.59 89.32 3.41 0.11 22.75 
%INF of TH -735.72 350.00 -11.61 -4.10 140.66 
%AOC of SCB -1.96 7.71 2.02 1.60 2.17 
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ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความน่ิง (Unit root Tests) ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  
Unit Root 

Test 
%TD  

of  
SCB 

%MLR of  
SCB 

%NPLs  
of  

SCB 

%NI  
of  

SCB 

d_ 
%GDP  
of TH 

d_% 
UNEM  
of TH 

%INF  
of  

TH 

%AOC  
of  

SCB 
P-Value 0.0000 0.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 

หมายเหตุ d_(%X) คือ การ Transform Data แบบ First Differences of selected variables  
 

ตารางที่ 2.3 Correlation Matrix  
 %TD  

of SCB 
%MLR 
of SCB 

%NPLs of 
SCB 

%NI  
of SCB 

d_%GDP of 
TH 

d_%UNEM 
of TH 

%INF  
of TH 

%TD of SCB 1       
%MLR of SCB 0.1406 1      
%NPLs of SCB -0.1143 0.0424 1     
%NI of SCB 0.1496 0.3251 0.0346 1    
d_%GDP of TH 0.1383 0.1557 0.1579 0.1861 1   
d_%UNEM of 
TH 

-0.2215 -0.2158 0.0029 -0.0137 -0.2915 1  

 %TD  
of SCB 

%MLR 
of SCB 

%NPLs of 
SCB 

%NI  
of SCB 

d_%GDP of 
TH 

d_%UNEM 
of TH 

%INF  
of TH 

%INF of TH 0.1417 0.5255 0.0756 -0.0761 0.3322 -0.3533 1 
หมายเหตุ ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดติดปัญหา Multicollinearity 
 

ตารางที่ 2.4 Regression Analysis 
Model : (N = 42) Coefficient Std.error T-Ratio P-Value (T) 

Const 1.2319 0.3388 3.6360 0.0009 
%TD of SCB  0.3143 0.0742 4.2380 0.0002*** 
%MLR of SCB  0.4270 0.1313 3.2530 0.0026*** 
%NPLs of SCB  -0.0000 0.0044 -0.0222 0.9824 
%NI of SCB  0.0116 0.0193 0.6012 0.5518 
d_%GDP of TH -0.0090 0.0833 -0.1081 0.9146 
d_%UNEM of TH 0.0124 0.0082 1.5170 0.1388 
%INF of TH -0.0046 0.0025 -1.8640 0.0712 
Mean dependent var 1.9798 S.D. dependent var 2.1851 
Sum squared resid 88.2848 S.E. of regression 1.6356 
R-squared 0.5377 Adjusted R-squared 0.4397 
F-Statistic 5.4843 F-Test (P-Value)  0.0003 
Log-likelihood -73.8999 Akaike criterion 163.7998 
Schwarz criterion 177.5083 Hannan-Quinn 168.7917 
rho 0.1002 Durbin-Watson 1.712606 
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity 0.9696 
Autocorrelation 0.2326 
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%AOC of SCB  = 1.2319 + 0.3143(%TD of SCB) + 0.4270(%MLR of SCB)  
      (0.0002)***         (0.0026)***       
– 0.0000(%NPLs of SCB) + 0.0116(%NI of SCB) 

(0.9824)   (0.5518) 
– 0.009(d_%GDP of TH) + 0.0124(d_%UNEM of TH) – 0.0046(%INF of TH) 

(0.9146)   (0.1388)   (0.0712)*  
3. ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตัวแปร Minimum Maximum Mean Median S.D. 
%TD of Kbank -1.84 7.49 1.98 1.63 2.27 
%MLR of Kbank -8.83 8.17 -0.13 0.00 2.50 
%NPLs of Kbank -46.44 70.08 6.83 3.28 22.28 
%NI of Kbank -15.79 40.86 3.26 1.30 10.09 
%GDP of TH -12.15 15.47 2.71 3.14 3.99 
%UNEM of TH -34.59 89.32 3.41 0.11 22.75 
%INF of TH -735.72 350.00 -11.61 -4.10 140.66 
%AOC of Kbank -0.22 7.95 1.90 1.75 1.74 

 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ค่าความน่ิง (Unit root Tests) ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  
Unit Root 

Test 
%TD  

of 
KBank 

d_% 
MLR of 
KBank 

%NPLs  
of KBank 

%NI  
of 

KBank 

d_ 
%GDP  
of TH 

d_ 
%UNEM of 

TH 

%INF  
of  

TH 

%AOC  
of KBank 

P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 
หมายเหตุ d_(%X) คือ การ Transform Data แบบ First Differences of selected variables  
 

ตารางที่ 3.3 Correlation Matrix  
 %TD of 

KBank 
d_%MLR of 

KBank 
%NPLs of 

KBank 
%NI  

of KBank 
d_%GDP  

of TH 
d_%UNEM of 

TH 
%INF  
of TH 

%TD of 
Kbank 

1       

d_%MLR of 
Kbank 

0.0872 1      

%NPLs of 
Kbank 

0.1442 -0.3536 1     

%NI of 
Kbank 

0.0946 -0.1117 -0.2592 1    

d_%GDP of 
TH 

-0.1840 0.2961 -0.2876 0.1897 1   

d_%UNEM 
of TH 

0.3136 -0.2784 0.3471 -0.1061 -0.2915 1  

%INF of TH -0.2551 0.4032 -0.2483 -0.1360 0.3322 -0.3533 1 
หมายเหตุ ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดติดปัญหา Multicollinearity 
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ตารางที่ 3.4 Regression Analysis 
 จากการ Run สมการ Regression Analysis Model (1) พบว่า Model มีค่า F-Test มากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัไดว้่าตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือสรุปไดว้่าตวั
แปรอิสระทุกตวัมีค่าไม่แตกต่างจาก 0 ทางสถิติ และพบว่าติดปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation จึง
ตอ้งแกไ้ข Model ใหม่อีกคร้ัง โดยใชวิ้ธี Robust Standard Errors แบบ HAC ซ่ึงสรุป Model (2) ไดด้งัน้ี 

Model (2) : HAC (N = 42) Coefficient Std.error T-Ratio P-Value (T) 
Const 1.4555 0.2626 5.5430 0.0000 
%TD of KBank 0.3550 0.1103 3.2180 0.0029*** 
d_%MLR of KBank -0.2778 0.1485 -1.8700 0.0703* 
%NPLs of KBank -0.0163 0.0101 -1.6130 0.1162 
%NI of Kbank -0.0426 0.0191 -2.2290 0.0328** 
d_%GDP of TH 0.0268 0.0546 0.4912 0.6266 
d_%UNEM of TH -0.0125 0.0050 -2.4880 0.0181** 
%INF of TH -0.0018 0.0016 -1.1610 0.2541 
Mean dependent var 1.9046 S.D. dependent var 1.7610 
Sum squared resid 83.6909 S.E. of regression 1.5925 
R-squared 0.3253 Adjusted R-squared 0.1822 
F-Statistic 5.2976 F-Test (P-Value)  0.0004 
Log-likelihood -72.8044 Akaike criterion 161.6088 
Schwarz criterion 175.3174 Hannan-Quinn 166.6007 
rho -0.2069 Durbin-Watson 2.3821 
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity 0.0073 
Autocorrelation 0.2508 

%AOC of Kbank   = 1.4555 + 0.3550(%TD of Kbank) - 0.2778(d_%MLR of Kbank)  
(HAC)         (0.029)***         (0.0703)*   

– 0.0163(%NPLs of Kbank) - 0.0426(%NI of Kbank)  
(0.1162)   (0.0328)**     

+ 0.0268(d_%GDP of TH) – 0.0125(d_%UNEM of TH) – 0.0018(%INF of TH) 
(0.6266)   (0.0181)**    (0.2541)  

 

สรุปผล และอภปิรายผลการวจิัย 
 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากทั้ง 3 ธนาคาร “มีความสัมพนัธ์เป็นบวกในทิศทางเดียวกนั” กบั 
อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบั 
(วิมล จินดาเงิน, 2551) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีพบว่าปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ
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ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) และ (สุนันทา พรมมาศ, 2559) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีผลการวิจยัเช่นเดียวกนักบัผูวิ้จยัในคร้ังน้ีท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และสอดคลอ้งกบัทฤษฎปีริมาณเงนิให้กู้ ยืม (Loan Loanable Fund Theory) และทฤษฎี
ความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) ซ่ึงกล่าวไดว้่า “เงินฝาก” เป็นแหล่งทรัพยากรท่ี
ส าคญัของทุกธนาคารท่ีธนาคารสามารถน าไปอ านวยสินเช่ือให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของเงินฝากเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั อาทิเช่น อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หรือวิธีการ
บริหารจดัการการดา้นการเงินในแต่ละบุคคล  

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  MLR เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า  
“มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกบังานวิจยั (สุนันทา พรมมาศ, 2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีพบว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัปริมาณสินเช่ือ แต่ไม่มีระดบันัยส าคญัทางสถิติ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
ช่วงเวลาของชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั และปัญหาเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ในทางทฤษฎีหากอตัราดอกเบ้ียมีแนวโน้ม
ลดลง ปริมาณการกูย้ืม การลงทุนของภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคครัวเรือน ควรจะมีมากข้ึน แต่ในปัจจุบนัล่าสุด
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid 19 แม้ ธปท. จะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายลดลงเพ่ือมุ่งหวงักระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน อย่างไรก็ดีทิศทางการลงทุนในดา้นต่าง ๆ กลบัไม่
เป็นไปตามท่ีหวงั ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะธนาคาร (ผูใ้ห้กู้) ก็มีเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือท่ีระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน 
จึงอาจเป็นผลท่ีชุดขอ้มูลท่ีศึกษามีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกับผูวิ้จยัท่านอ่ืน ส าหรับผลการวิจัยของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน (ทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัการให้สินเช่ือ) แต่ไม่มีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะธนาคารกรุงเทพ เน้นให้บริการ
ลูกคา้ขนาดใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เนน้ให้บริการลูกคา้ SMEs ซ่ึงลูกคา้แต่ละประเภทก็มีอ  านาจการต่อรองอตัรา
ดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีแตกต่างกนั 

3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ทั้ง 3 ธนาคาร “มีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางตรงข้าม” กับอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ เป็นไปตามสมมติฐานแต่ไม่มีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติ และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั (สุนันทา พรมมาศ, 2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีพบว่าปริมาณ NPLs มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปริมาณการให้สินเช่ือในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีศึกษามี
ความแตกต่างกนั การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือของแต่ละธนาคารมีความเขม้งวด และควบคุมการใชสิ้นเช่ือมากข้ึน 
โอกาสในการสร้างรายไดก้็ยิ่งมีมากข้ึน (ไม่มีหน้ีเสีย ไม่ตอ้งกนัส ารอง ท าให้ธนาคารสามารถขยายสินเช่ือไดม้าก
ข้ึน) เพราะธนาคารต่างมีบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมาหลายคร้ัง ซ่ึงปัจจุบนัแนวโน้ม NPLs ของทั้ง 3 
ธนาคารเร่ิมลดลงตามล าดบั อาจเป็นเพราะนโยบายการบริหารจดัการคุณภาพสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ท่ีกล่าวไวว้่า เม่ือธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการ 
NPLs ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่าได ้ธนาคารก็สามารถน าสภาพคล่องดงักล่าวไปอ านวยสินเช่ือเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้ธุรกิจ
ไดม้ากข้ึน แต่อยา่งไรก็ดีการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปริมาณ NPLs ของทั้ง 3 ธนาคารไม่มีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติต่อ
อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนสุทธิ เฉพาะธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า “มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้ม” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เป็นไปตาม
สมมติฐาน ซ่ึงตาม (แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการลงทุน (Investment) จากสถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) อธิบายว่าการลงทุนในเชิงหลกัทรัพย ์เช่น พนัธบตัร ตราสารหน้ี ตราสารทุน 
ยอ่มต่างตอ้งการผลตอบแทน เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงการท่ีธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ 
ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทน้ี หมายความว่า ธนาคารตอ้งน าแหล่งทรัพยากร (เงินฝาก) ท่ีมีไปลงทุน ซ่ึงท าให้
สูญเสียโอกาสท่ีจะน าเงินฝากดงักล่าวไปขยายสินเช่ือ เพียงแต่ผลลพัธ์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ อาจเพราะนโยบายการลงทุนของ
ธนาคาร หรือผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย  พบว่าผลการวิจยัทั้งหมดไม่มีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติ กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือ ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีสมการรายได้ประชาชาติ 
กล่าวว่า GDP ค านวณจากรายไดข้องประชาชนทุกคน และรายไดช้าวต่างชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ซ่ึง
จัดได้เป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านการบริโภคของภาคเอกชน และประชาชน (Consumption) 2.ด้านการลงทุนของ
ภาคเอกชน (Investment) 3.การใชจ่้ายของภาครัฐบาล (Government) และ 4.การส่งออก น าเขา้สุทธิ (Net Export-
Import) ดงันั้นปริมาณการเปล่ียนแปลงของ GDP ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดจากภาคเอกชนทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้อตัรา
การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทยไม่มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้
สินเช่ือ 

6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของการว่างงานในประเทศไทย  เฉพาะธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า  
“มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงแนวคดิเกี่ยวกับการมีงานท าและการว่างงาน ให้ค าอธิบายว่า การว่างงานอาจเกิดข้ึน
ไดเ้พียงชัว่คราวและสามารถแก้ไขเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายหรือปัจจยัอ่ืนแต่อยา่งใด แต่หาก
มองในแง่ของการให้สินเช่ือโดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีเนน้ให้บริการลูกคา้ SMEs หรือลูกคา้
รายย่อยเป็นส่วนใหญ่ หากจ านวนการว่างงานในประเทศสูงข้ึน ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ก็ควรจะมีทิศทางลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ขณะท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีผลระดบันยัทางสถิติ  

7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงนิเฟ้อ เฉพาะธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า “มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม” กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เป็นไปตามสมมติฐาน
ซ่ึงแนวคดิเงนิเฟ้อที่มีผลต่อผู้ประกอบการ/ประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อธิบายว่า แนวโน้ม
เงินเฟ้อข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั สาเหตุหน่ึงเพราะเศรษฐกิจในประเทศท่ีโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว นั้นหมายความว่า ธปท. 
จะเร่งปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายให้สูงข้ึนเพ่ือลดความร้อนแรงในเศรษฐกิจ และเม่ืออตัราดอกเบ้ียนโยบายสูงข้ึน 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือก็จะมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนตาม ย่อมจะท าให้ผูป้ระกอบการต่าง ๆ พยายามบริหาร
ตน้ทุนทางการเงินให้อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม ยิ่งเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเนน้ให้บริการลูกคา้
รายใหญ่ท่ีมีฐานะทางการเงินแขง็แรง ดงันั้นเม่ืออตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้สูงข้ึน อาจเป็นผลท าให้ลูกคา้ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) น ากระแสเงินสดอิสระมาช าระหน้ีท่ีมีกบัธนาคาร เพ่ือบริหารตน้ทุนทางการเงิน จึงเป็น
เหตุให้อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร
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กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขณะท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
พบว่าไม่มีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังนี ้
 

“อตัราดอกเบ้ีย” แทบจะเป็นตวัแปรท่ีมีผลในหลาย ๆ  มิติของเศรษฐกิจ และยงัเป็นตน้ทุนของธนาคาร (อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก) และรายไดข้องธนาคาร (อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ) ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเพ่ิมสูงหรือ
ลดลงก็เป็นเหตุให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารเปล่ียนแปลง แต่นอกจากนั้นอาจมีปัจจยัอ่ืนดว้ยท่ีจะท าให้ปริมาณ
เงินฝากเปล่ียนแปลง เช่น ล่าสุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid 19 ท่ีท าให้เศรษฐกิจหดตวัอย่างรุนแรง 
ผูป้ระกอบการจึงน าเงินท่ีไปลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ ท่ีอาจจะมีความเส่ียงสูง ยา้ยกลบัมาเป็นการฝากเงินกับ
ธนาคารแทนเพ่ือลดความเส่ียง  

ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) รวมถึงธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ ในประเทศไทย ควรบริหารอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ แต่ละประเภทลูกคา้ ประเภทของสินเช่ือ และขอ้ก าหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือให้ลูกค้า
อย่างเหมาะสม เพ่ือบริหารตน้ทุนเงินฝาก และรายไดจ้ากดอกเบ้ียของธนาคารให้สมดุลกนั น ามาซ่ึง Maximum 
Profit ให้แก่ธนาคาร 

 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 

การพิจารณาให้สินเช่ือของธนาคารข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั ซ่ึงคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกศึกษาเฉพาะธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ชุดขอ้มูลท่ีศึกษา
แสดงเป็นภาพรวมทั้งหมดการเปล่ียนแปลงของการให้สินเช่ือ หากเป็นไปได้ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปถ้า
สามารถเปรียบเทียบ Portfolio การให้สินเช่ือแต่ละประเภทธุรกิจระหว่างธนาคาร ผลลพัธ์ของการวิจัยจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในหลกัความเป็นจริง “อตัราดอกเบ้ีย” ควรจะเป็นอีกบทบาทหน่ึงในการก าหนดปริมาณสินเช่ือได ้แต่คร้ังน้ี
ผูวิ้จยัเลือกใชเ้ฉพาะ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) เท่านั้น อาจไม่ถูกตอ้งทั้งหมด เพราะเน่ืองจาก
ธนาคารพาณิชยมี์อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือธุรกิจท่ีแตกต่างกนั เช่น อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั (MOR 
MRR MLR) ดงันั้นหากสามารถท่ีจะใช ้“อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย” ในการวิจยั ผลลพัธ์น่าจะตอบโจทยไ์ดม้ากกว่า 
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ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ของนักลงทุนบุคคล(Individual Investors)  

ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
A Study of Personal Factors, Investment Behaviors and Motivation affecting 

investment decision in international securities of individual investors in 
Bangkok 

 

อรจิรา นววุฒิเวท1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้2 
Onjira Nawawuttiwet and Suthawan Chirapanda 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศของนกัลงทุนบุคคล (Individual Investors) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครช้ินน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศของกลุ่มนกัลงทุนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ กลุ่มนกัลงทุนบุคคลท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 385 คน และท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาในรูปแบบของค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ T-Test, One Way ANOVA  และ การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า นกัลงทุน
ท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนดา้นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ ประเภทหลกัทรัพยท่ี์สนใจ ปริมาณเงินลงทุน ระดบัการ
ขาดทุนท่ียอมรับได้ แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพล และ จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และแรงจูงใจดา้นโอกาสในการเพ่ิมรายได้
จากก าไรและเงินปันผล และ สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ, กำรลงทุน, แรงจูงใจ, พฤติกรรมกำรลงทุน, นักลงทุนบุคคล 

 

Abstract 
The research was study on the factors affecting investment decision in international securities of individual investors 
in Bangkok. The sample group used in this research were 385 individual investors in Bangkok area who had invested 
in international securities and used the statistics to analyze the data which consisted of percentage, mean, standard 
deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA and multiple regression. The results of the study showed that 
investment behavior on the broker company, type of securities, amount of money to investment, acceptable loss level, 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: nanannance@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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influential data sources and the investment target was found affected decision making in the international securities 
with the significance level of 0.05 and the motivation to increase profit and dividend income and able to diversify 
investment risk was found affected decision making in the international securities with the significance level of 0.05. 
 
Keywords: International Securities, Investment, Motivation, Investment behavior, Individual investor 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนั “เงิน” ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตพ้ืนฐานของมนุษย ์และถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยสากลว่าสามารถใชเ้ป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการได ้ การบริหารจดัการเงินในรูปแบบของการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ถือได้ว่าเป็นหน่ึงตัวเลือกท่ีช่วยให้บุคคลสามารถท าก าไรกับเงินต้นได้ เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการฝากออมทรัพย์ปกติทัว่ไปท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีค่อนข้างต ่า การลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศเป็นอีกหน่ึงช่องทางการลงทุนช่องทางใหม่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน
บุคคล (Individual investors) ในระยะเวลาไม่นาน ตวัเลขนักลงทุนไทยท่ีเข้าไปลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 ตวัเลขการเติบโตอยูท่ี่ 70-90% ต่อปี (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์, 2558 - 2562)  โดยนกัลงทุนมองว่าสามารถกระจายความเส่ียงออกจากตลาดหลกัทรัพยไ์ทย
ในภาวะท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยไม่สามารถท าก าไรได ้

ธุรกิจการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศก าลงัเป็นกระแสท่ีน่าสนใจของนกัลงทุนชาวไทยในปัจจุบนั  บริษทั
หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยหลายแห่งมีการเปิดตวัให้บริการดา้นการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ถือ
เป็นอตัราการแข่งขันท่ีสูง การตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนนั้นถือเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ หากเราไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ของนกัลงทุนบุคคล จะ
ท าให้สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการขององค์กรหลกัทรัพยแ์ละใช้แนว
ทางการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศของนกัลงทุน

บุคคล 
 

1.2 สมมติฐานการศึกษา 
 

1. ลกัษณะดา้นพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศของนกัลงทุนบุคคลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจในการลงทุนท่ีแตกต่างกนัของนกัลงทุน ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศของ
นกัลงทุนบุคคลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory)  
   

ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัหา และ การใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวัก าหนดให้มีการกระท า 
โดยกระบวนการตดัสินใจเป็นลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินค้านั้น ๆ 
โดยผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และ ภายใตส้ถานการณ์อะไรบา้งท่ีสินคา้และบริการไดรั้บการบริโภค 
โดยจะพิจารณาผูบ้ริโภคในหลายมุมมองท่ีเรียกกันว่า “พฤติกรรมศาสตร์” ท่ีรวมการศึกษาในแง่มานุษยวิทยา 
จิตวิทยา สงัคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดก้ระจ่างยิ่งข้ึน 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 
 

เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค์( 2557) ได้ให้ความหมายของการลงทุนไว้ว่า หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพย์หรือ
หลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั โดยการลงทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การลงทุนเพ่ือการบริโภคเป็นการลงทุนในสินคา้ประเภทคงทนถาวร ผูล้งทุนจะคาดหวงัในความพึงพอใจใน
การใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้น              

2. การลงทุนในธุรกิจ เป็นการลงทุนในการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือประกอบธุรกิจหารายได ้โดยจะเป็นการลงทุนใน
สินคา้ประเภททุน เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ลงทุนในท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ 

3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นการลงทุนโดยการซ้ือสินทรัพยใ์นรูปแบบของหลกัทรัพย ์เช่น พนัธบตัร หุ้น มี
ความเส่ียงในการลงทุนมากกว่า โดยไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล ข้ึนอยู่กบัประเภทของ
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือ ขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยด์ว้ยเช่นกนั 

โดยในการลงทุนนั้นนักลงทุนก็มีปัจจัยท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนแตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีเป็น
ตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนมีดงัน้ี 

1. อายขุองผูล้งทุน นกัลงทุนท่ีมีอายใุนช่วงระหว่าง 25-40 ปี จะมีความกลา้เส่ียงมากกว่ากลุ่มอาย ุ40 ปีข้ึนไปท่ีจะ
ให้ความสนใจกบัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดป้ระจ า  

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบต่อครอบครัว นกัลงทุนท่ีมีครอบครัวแลว้ ในกลุ่มน้ีจะมีจุดมุ่งหมายท่ี
มุ่งเนน้ไปท่ีความมัน่คงและรายไดท่ี้แน่นอน ส่วนนกัลงทุนท่ีโสด ไม่มีครอบครัวจะมีความกลา้ลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีมีความเส่ียง 

3. ปัจจัยด้านสุขภาพมีผลต่อการก าหนดนโยบายการลงทุนของนักลงทุน หากนักลงทุนมีสุขภาพไม่แข็งแรง
ยอ่มจะสนใจในรายไดท่ี้เกิดข้ึนประจ า มากกว่าการให้ความส าคญักบัการลงทุนเพ่ือหวงัผลประโยชน์ในอนาคต 

4. นิสยัส่วนตวัของนกัลงทุน เช่น นกัลงทุนท่ีมีนิสยัประหยดั อาจไม่มีความสนใจ หรือ ความจ าเป็นในการลงทุน
ในหลกัทรัพย ์แต่นกัลงทุนท่ีมีรายจ่ายมาก มกัตอ้งการรายไดเ้พ่ิมเติมจากการลงทุนเพ่ือรองรับค่าใชจ่้ายท่ีมาก 

5. ความสมคัรใจในการลงทุน นกัลงทุนบางรายตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้ง
ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าวในอนาคต 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักลงทุน 
 

เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) กล่าวว่า นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นมีดว้ยกนั 2 ประเภท โดยแบ่งตามพฤติกรรม
การลงทุน ไดแ้ก่ 

1. นกัลงทุน (Investor) หมายถึง นกัลงทุนท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือหุ้นเพ่ือหวงัเอาเงินปันผลเป็นหลกั และ 
รายไดจ้ากก าไรของส่วนต่างราคาถือเป็นโอกาสเพ่ิมเติม  

2. นกัเก็งก าไร (Speculator) หมายถึง นกัลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง โดยคาดหวงัผล
ก าไรจากการลงทุนเป็นอนัดบัส าคญั ไม่เนน้ถือหลกัทรัพยร์ะยะยาว  
 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 

David McClelland (1940, อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล , 2559) ได้อธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระท าการ
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จ โดยมีความตอ้งการ 3 ประการดงัน้ี 

1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้เตม็ท่ีและดี
ท่ีสุดเพ่ือให้ส่ิงเหล่านั้นประสบความส าเร็จ  

2. ความตอ้งการความผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นบุคคลท่ีตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตอ้งการเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน  

3. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นบุคคลท่ีตอ้งการอ านาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น บุคคลประเภทน้ี
จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนและให้ผูอ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่ง ตอ้งการความเป็นผูน้ า  

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (2557) ไดอ้ธิบายถึงแรงจูงใจในการลงทุนไวว้่า นกัลงทุนแต่ละคนนั้นมีแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกนั แต่โดยส่วนมากแลว้มกัจะตอ้งการไดรั้บ “ก าไร” จากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ๆ นกัลงทุนฝ่ังขาซ้ือ 
อาจมีแรงจูงใจท่ีไปคนละทิศทางกับนักลงทุนฝ่ังขาย เช่น นักลงทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพย์มีแรงจูงใจในก าไรของ
หลกัทรัพยท่ี์จะข้ึนหลงัจากลงทุน แต่นกัลงทุนท่ีไดข้ายหลกัทรัพยต์วันั้นไปแลว้จะมีแรงจูงใจไปในทิศทางตรงกนั
ขา้ม คือ ไม่อยากให้ราคาหลกัทรัพยข้ึ์นเพราะท าให้รู้สึกเสียดาย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์
หลกัทรัพยท่ี์เป็นทั้งในดา้นดีและร้ายข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจของแต่ละคน 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

Philip Kotler (2016) ไดก้ล่าวว่า ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากการตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย 
โดยผูบ้ริโภคจะเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาเพ่ือเขา้สู่
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (problem recognition)   หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาหรือความจ าเป็นท่ี
ก าลงัประสบอยู ่จนเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาช่วยแกปั้ญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล (information search) หมายถึง ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความ
จ าเป็นท่ีเกิดข้ึนจนเกิดการคน้หาขอ้มูลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือมาใชแ้กไ้ขปัญหา 
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3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternatives) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค้นหา
ขอ้มูลมาประเมินเพ่ือเลือกซ้ือ โดยผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจมีขั้นตอนการประเมินท่ีแตกต่างกนั  

4. การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคได้ “ตดัสินใจซ้ือ” สินค้าหรือบริการ
หลงัจากไดป้ระเมิน ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจซ้ือในตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ในบางสถานการณ์ผูบ้ริโภคอาจ
ถูกคัน่กลางดว้ยทศันคติของผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (post purchase behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ
หลงัจากท าการซ้ือเรียบร้อยแลว้ โดยอาจรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ซ่ึงจะเป็นตวัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมหลงั
การซ้ือข้ึน  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ภทัราวดี นามสีฐาน (2563) ศึกษาถึง แนวทางการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนกัลงทุนชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัลงทุนในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 385 คน 
พบว่า นกัลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นอเมริกาส่วนมากจะมีประสบการณ์การลงทุนอยูใ่นช่วงระหว่าง 1-5 ปี โดยเนน้ไปท่ี
โอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน สามารถทนรับการขาดทุนเงินต้นไดเ้ล็กน้อยท่ี 10-20% แหล่งขอ้มูลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนอนัดบัแรก คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน (investment consultant) 
โดยมีค่าระดบัความส าคญัท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ งบการเงิน 
และ รายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีระดบัคะแนนความส าคญัค่าเฉล่ียท่ี 3.976 ส่วนปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ คือ 
ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนในดา้นก าไรและเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากตวัหุ้นท่ีลงทุนมีระดบัค่าความส าคญัมาก
ท่ีค่าเฉล่ีย 4.182  และ ปัจจยัดา้นความมัง่คงขององคก์รท่ีเขา้ไปลงทุนอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 
4.335 นกัลงทุนในหุ้นต่างประเทศส่วนมากมีการวิเคราะห์วางแผนก่อนการลงทุนเสมอ ทั้งวางแผนดา้นการเงิน 
วิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศอเมริกา และวิเคราะห์ตวับริษทัท่ีตอ้งการเขา้ไปลงทุน 

ผ่องพรรณ แผว้พนัธ์ชู (2561) ศึกษาถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชก้รอบแบบคิดดา้นตวัแปรอิสระ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการลงทุน และ ดา้นแรงจูงใจ ตวัแปรตาม 1 ส่วน ไดแ้ก่ การตดัสินใจลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยส ารวจกบักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน 400 คน ผล
การศึกษาดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายจ านวน 225 คน เป็นอตัรา 56.3% ช่วงอายุอยู่ใน
ระดบั 41-50 ปีท่ีอตัรา 31% ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีอตัรา 34.3% โดยส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 50,001 
บาท ท่ีอตัรา 24.5% และมีสถานภาพสมรสท่ีอตัรา 56.3% ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการลงทุนพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีอตัรา 49.8% มีประสบการณ์การลงทุนท่ี 1-5 ปี ปริมาณเงินลงทุนท่ีใช้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 
100,000 บาทท่ีอตัรา 64.3% โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนจากเงินออมท่ีอตัรา 63% ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจในการ
ลงทุนในการกระจายความเส่ียงและอิสรภาพทางการเงินเป็นแรงจูงใจท่ีมีค่าความส าคญัมากโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.59 
ล าดบัส าคญัต่อมาคือแรงจูงใจดา้นเศรษฐกิจและการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.55 ในดา้นผลตอบแทน
มีความส าคญัระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.28 ในดา้นการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการมีค่าเฉล่ียท่ี 2.71 
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ตวัแปรตน้               ตวัแปรตาม 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
      

งานวิจัยเร่ืองศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ แรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศของนกัลงทนุบุคคล (Individual Investor)  ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลใน
ส่วนปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถาม โดย
กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มนกัลงทุนบุคคลท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 385 
คน โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) 
โดยด าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 5%   

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. วิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณณา 
ในรูปแบบของค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2. วิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลดว้ยสถิติเชิง
อนุมานเพ่ือหาค่าความแตกต่างและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดส้ ารวจมาเพ่ือทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ T-Test และ 
One Way ANOVA ในส่วนของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดา้นพฤติกรรมการ
ลงทุนและแรงจูงใจในการลงทุนจะใชใ้ชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เม่ือพบความแตกต่างจะด าเนินการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference Test ) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
 
 

การตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ลกัษณะด้านการลงทุน และ พฤตกิรรมของนักลงทุน 
1. บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ                6. รูปแบบการลงทุน 
2. ปริมาณเงินลงทุน     7. แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพล 
3. ท่ีมาของเงินลงทุน     8. แหล่งศึกษาขอ้มูล 
4. กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน     9. จุดมุ่งหมายของการลงทุน 
5. ระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้
 
 
 

 

แรงจูงใจในการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
1. โอกาสเพ่ิมรายได ้
2. อตัราผลตอบแทนท่ีสูง 
3. โอกาสเขา้สังคมของนกัลงทุน 
4. สามารถสร้างช่ือเสียงจากการลงทุน 
5. สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
6. ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการ จากการเขา้ถือครองหลกัทรัพย  ์
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นอตัราร้อยละ 59.49 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 40.26 มีสถานภาพโสด อตัราร้อยละ 52.47 ระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญา
ตรีท่ีอตัราร้อยละ 73.51 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน ท่ีอตัราร้อยละ 51.43 มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีอตัราร้อยละ 35.84 

ลกัษณะดา้นพฤติกรรมการลงทุน พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ มีการลงทุนผ่านบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวงมาก
ท่ีสุด ท่ีอตัราร้อยละ 11.43 กลุ่มประเภทหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค ท่ีอตัราร้อยละ 20.78 รองลงมาเป็นกลุ่มประเภทเทคโนโลยีและ อี- คอมเมิร์ช ท่ีอตัราร้อยละ 20 มีปริมาณ
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศต่อคร้ัง 50,001 - 100,000 บาท ท่ีอตัราร้อยละ 31.17 โดยมีแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนคือ เงินออม อตัราร้อยละ 85.97 มีระดบัการขาดทุนของเงินตน้ท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 11% - 20% ท่ีอตัราร้อยละ 
42.60 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการลงทุนคือสามารถรับการขาดทุนเงินตน้ไดม้ากเพ่ือโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึน คิดเป็นอตัราร้อยละ 49.61 โดยแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนมาจากตนเองมากท่ีสุด ท่ีอตัรา
ร้อยละ 42.86 ส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูลก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากบทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ ท่ีอตัราร้อยละ 38.44 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศเพ่ือสร้างความงอกเงยให้กบัเงินลงทุนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.30 

ดา้นแรงจูงใจในการลงทุน พบว่า นกัลงทุนมีความเห็นว่าเป็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้ (ก าไร เงินปันผล) มีผล
มากเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.11 และไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการจากการเขา้ถือครองหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 

อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนบุคคลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศใน พบว่า พฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของ
เงินลงทุน รูปแบบการลงทุน แหล่งศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศไม่แตกต่างกนั แต่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ ประเภทกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสนใจ ปริมาณเงิน
ลงทุน ระดบัการขาดทุนท่ียอมรับได้ แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพล และ จุดมุ่งหมายการลงทุนท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงภาพรวมมีความ
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ 
ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเป็นกระบวนการตดัสินใจ โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ณ ขณะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และ ภายใต้
สถานการณ์อะไรบา้งท่ีสินค้าและบริการได้รับการบริโภค และ แนวคิดของเพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ท่ีกล่าวว่า 
พฤติกรรมของนกัลงทุนนั้นมีรูปแบบหลกั 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  1.นกัลงทุน 2.นกัเก็งก าไร ซ่ึงนกัลงทุนแต่ละประเภท
นั้นก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนท่ีแตกต่างกนัไปตามจุดมุ่งหมายของตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผ่อง
พรรณ แผว้พนัธ์ุชู (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ประชาชนในจังหวดันครศรีธรรมราช” พบว่า การตดัสินใจของนักลงทุนนั้นแตกต่างกันไปตามลกัษณะของ
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พฤติกรรมการลงทุนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อนัเน่ืองมาจากนักลงทุนแต่ละคนมีพฤติกรรมการลงทุนท่ี
แตกต่างกนั ทาให้กระบวนการตดัสินใจแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั 

อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการลงทุนที่แตกต่างกันของนักลงทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนบุคคลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาดา้นแรงจูง
ในการลงทุนดา้นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้สร้างความมัน่คงทางการเงิน โอกาสในการเขา้สังคม สามารถกระจาย
ความเส่ียงในการลงทุน และ การได้เป็นส่วนหน่ึงของกิจการจากการเข้าถือครองหลกัทรัพยน์ั้น ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ โดยพบว่านกัลงทุนให้ระดบัความส าคญัแก่ปัจจยัแรงจูงใจดา้นต่างๆ 
แตกต่างกนั โดยแรงจูงใจดา้นเป็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้(ก าไร เงินปันผล) เป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก และแรงจูงใจดา้นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้และ 
สามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดน้ั้นเป็นปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยแรงจูงใจดา้นโอกาสในการเพ่ิมรายไดจ้ากก าไรและเงินปัน
ผล (beta 0.278) ส่งผลต่อการตดัสินใจสูงกว่าแรงจูงใจดา้นสามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน (beta 0.249)  
สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีกาหนดไว้ และ สอดคล้องกับแนวคิดด้านแรงจูงใจในการลงทุนของนิเวศน์ 
เหมวชิรวรากร (2557) ท่ีไดอ้ธิบายว่า นกัลงทุนแต่ละคนนั้นมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั แต่โดยส่วนมากแลว้มกัจะ
ตอ้งการไดรั้บ “ก าไร” จากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ๆ นกัลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยมี์แรงจูงใจในก าไรของ
หลกัทรัพย์ท่ีจะข้ึนหลงัจากลงทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภทัราวดี นามสีฐาน (2563) ท่ีศึกษาถึง แนว
ทางการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาของนกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้น
ผลตอบแทนจากการถือครองหลักทรัพย์ (Investment Returns) เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกท่ีนักลงทุนใน
ความส าคญั ซ่ึงในการลงทุนนั้น ผูล้งทุนไม่เพียงแต่คาดหวงัในก าไรจากราคาหุ้นท่ีผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์
เท่านั้น แต่จะมีความคาดหวงัผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล (Dividends) ดว้ยเช่นกนั 
 
ตารางที่  1  ตารางการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ของนกั
ลงทุนบุคคล ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

 
 
 

ปัจจัยแรงจูงใจ  S.D. 
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

b S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ - - 2.000 .301  6.643 .000 
เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ (ก าไร เงินปันผล) 4.18 0.628 .301 .064 .278 4.680 0.000* 
เป็นโอกาสสร้างความมัน่คงทางการเงิน 3.90 0.735 -.026 .062 -.028 -.416 0.678 
เป็นโอกาสในการเขา้สังคม 3.83 0.845 -.007 .073 -.009 -.100 0.920 
เป็นโอกาสในการสร้างช่ือเสียงให้ตนเองในแวดวงการ
ลงทุน 

3.81 1.011 .058 .071 .060 .811 0.418 

สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน 4.11 0.704 .220 .071 .249 3.097 0.002* 
ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการจากการเขา้ถือครองหลกัทรัพย ์ 4.02 0.769 -.015 .240 -.011 -.064 0.949 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยเร่ือง “ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ ของนกัลงทุนบุคคลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างนัก
ลงทุนท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศจ านวน 385 คน ตามกรอบสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยผลการ
อภิปรายทั้ง 2 สมมติฐาน ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการลงทุนด้านบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เลือกใช้บริการ กลุ่ม
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์สนใจ ปริมาณเงินลงทุนในแต่ละคร้ัง ระดบัการขาดทุนท่ียอมรับได ้แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพล 
และ จุดมุ่งหมายการลงทุนท่ีแตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละรายนั้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ แรงจูงใจของนกัลงทุนแต่ละรายท่ีแตกต่างกนั
นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีแตกต่างกนั โดยแรงจูงใจดา้นโอกาสในการเพ่ิมรายได้
จากกาไรและเงินปันผล และ สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาออกมาสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 

1. บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ให้บริการสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพิจารณาความเหมาะสมในการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ด้านการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศให้กบักลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มรับความเส่ียงได้สูงเพ่ือเพ่ิมยอดขายใน
อนาคตต่อไปได ้รวมไปถึงน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรัพยใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของนกัลงทุนแต่ละบุคคล 

2. จากผลวิจยัพบว่านกัลงทุนท่ีระบุว่าเจ้าหน้าท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
นั้นมีระดบัการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศสูงกว่านักลงทุนท่ีมีแหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจแหล่งอ่ืน บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีควรมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศให้กบัพนกังานเพ่ือท่ีพนกังานจะไดน้ าองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมไปแนะน าลูกคา้เป็นล าดบั
ต่อไป  

3. นกัลงทุนท่ีมีการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศมีแรงจูงใจหลกัคือการท ารายไดจ้ากก าไรและจาก
เงินปันผลท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย์นั้น ๆ บริษทัหลกัทรัพย ์และ เจ้าหน้าท่ีบริษทัหลกัทรัพยค์วรให้
ความส าคญัในการวิเคราะห์โอกาสและจงัหวะในการลงทุนไปจนถึงจงัหวะท่ีสมควรท าก าไรเพ่ือมุง้เนน้การสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ลูกคา้เป็นส าคญั 
 
5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืน เช่น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการเพ่ิมเติม เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนเพ่ิมเติม 

2. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรก าหนดขอบเขตการศึกษาท่ีแคบลง เช่น ศึกษาในส่วนของหุ้นโดยเฉพาะ หรือ 
กองทุนรวม เพ่ือให้เห็นภาพการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศแต่ละประเภทหลกัทรัพยท่ี์ชดัเจนยิ่งข้ึน 
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3. ควรเก็บขอ้มูลจากนกัลงทุนในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมาไม่กระจุกตวัอยูเ่พียงท่ี
ใดท่ีหน่ึงมากเกินไป 
 

5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัลงทุนบุคคลท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ โดยเป็น
การเก็บขอ้มูลการตดัสินใจลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ จึงอาจส่งผลต่อ
ระดบัการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีอาจมีระดบัการตดัสินใจท่ีลดลงจากสภาวะดงักล่าวซ่ึงอาจไม่ตรงกบัระดบัการ
ตดัสินใจในสภาวะปกติ อีกทั้งเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจเป็นเพียง
ขอ้มูลส่วนนอ้ยของนกัลงทุนไทยทั้งหมดท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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การศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานของบริษทัวศิวกรที่ปรึกษา 
Study of Working Time Reduction in Engineering Consultant Company 

 

อรรณพ ติยะจามร1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Unnop Tiyajamorn and Anuchat Chamchong 

 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค ์เพ่ือลดเวลาการด าเนินงานของบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือให้ขอ้มูลจากงานสนามสามารถส่งมายงัส านกังาน
ไดร้วดเร็วกว่าเดิม และสามารถลดเวลาการท างานในส านกังานได ้ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานท่ี
เก่ียวข้องในทุกขั้นตอน ได้น าเสนอกลยุทธ์รูปแบบออนไลน์ มาในการแก้ไขปัญหา พบว่าต้องมีการลงทุนใน
การขียนโปรแกรมและเคร่ือง Tablet ในช่วงแรกเม่ือท าการเปรียบเทียบดา้นการเงินกบัรูปแบบก่ึงออนไลน์พบว่า 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV) ของกลยุทธ์รูปแบบออนไลน์ จะมีการลงทุนท่ีน้อยกว่า 3.5 เท่าใน
ระยะ 6 ปี จากการพฒันาโปรแกรมและทดลองใช้ในเบ้ืองต้นพบว่า สามารถลดเวลาการท างานในสนามและ
ส านกังานไดร้วมเป็นเวลาท่ีสามารถลดไดถึ้ง 93.3 วนั สรุปไดว้่า การศึกษาการท างาน การใชท้ฤษฎี การจดัการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) สามารถน ามาปรับปรุง การศึกษาลดเวลาการท างานไดจ้ริง  
 
ค ำส ำคัญ : ลดเวลำ 

 

Abstract 
According to the analysis of step-by-step working procedures.  The online strategy format has been chosen for 
working time reduction. The findings reveal the necessity of investment in programming and tablet devices. The 
Net Present Value (NPV) of online strategy compared with semi-online one shows that the investment is less than 
3.5 times in six years. After launching the program to record data online in the field, working time can be totally 
reduce time up to 93.3 days. As a result, the functional study and Total Quality Management (TQM) can be applied 
for further development of working time reduction in the company. 
 
Keyword : time reduction 
 

1. บทน า 
 

ในแวดวงวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  จะตอ้งก่อสร้างอยู่บนพ้ืนดินเป็นหลกั ดงันั้นการท่ี
วิศวกร จะออกแบบให้รากฐานของอาคารสามารถรับแรงต่าง ๆ ของโครงสร้างนานาชนิด ขอ้มูลเจาะส ารวจดินใน

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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พ้ืนท่ีท่ีจะก่อสร้าง นบัว่ามีความส าคญัมาก ท่ีจะท าให้สามารถออกแบบไดเ้ป็นไปตามหลกัทางดา้นวิศวกรรมท่ีมี
ความปลอดภยัและประหยดั เพราะราคาของฐานรากของอาคารจะมีราคาประมาณ 25% ของราคาก่อสร้าง จากการ
ท างานท่ีผา่นมาในงานเจาะส ารวจดิน เพ่ือน ามาออกแบบฐานรากส าหรับอาคารท่ีสูงไม่มากกว่า 4 ชั้นนั้น จะใชก้าร
พิจารณาจากการเจาะส ารวจชั้นดิน โดย การเจาะส ารวจดินความลึกของหลุมโดยจดัเก็บตวัอย่างและทดสอบค่า 
SPT (Standard Penetration Test) ตลอดความลึกของหลุมเจาะ ซ่ึงความลึกของหลุมเจาะไม่นอ้ยกว่า 30 เมตร หรือ
จนกระทัง่ถึงชั้นดินแขง็ท่ีมีค่า SPT N-VALUE  มากกว่า 35 คร้ัง/ฟุต ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 3 ค่า และชั้นดินดงักล่าว
ตอ้งหนาไม่ต ่ากว่า 3 เมตร หรือพบหนา้หิน  

ในงานส่วนใหญ่ ลูกคา้จะขอขอ้มูล ความลึกของหลุม ท่ีมีค่า SPT N-VALUE  มากกว่า 35 คร้ัง/ฟุต ต่อเน่ืองไม่
นอ้ยกว่า 3 ค่า และชั้นดินดงักล่าวตอ้งหนาไม่ต ่ากว่า 3 เมตร ในกรณีน้ีทางช่างเทคนิคในภาคสนาม จะตอ้งท าการ
ส่งขอ้มูลเขา้บริษทัฯ เพ่ือให้วิศวกรท่ีควบคุม ตรวจสอบก่อนท่ีจะส่งให้ลูกคา้ และหลงัจากวิศวกรไดรั้บก็จะท าการ
คน้หาขอ้มูลในบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือหาขอ้มูลอา้งอิงเปรียบเทียบจากขอ้มูลท่ีไดท้  าการเจาะส ารวจใหม่ ซ่ึงก็ตอ้งใช้
เวลาอยา่งนอ้ย 1-2 วนั ท าให้เกิดความล่าชา้ในการส่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้ 

การบนัทึกจะเสร็จพร้อมกบัการเจาะส ารวจในหลุมนั้น แลว้จะน าขอ้มูลท่ีบนัทึก ส่งกลบัมายงัส านกังานพร้อม
กบัตวัอยา่งดิน ท่ีเจาะส ารวจแลว้ ในการด าเนินงานลกัษณะน้ี ท าให้เกิดความล่าชา้ในการรับทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ถ้าน าระบบ online มาใช้ ส านักงานจะทราบข้อมูลทนัทีท่ีเจาะส ารวจแล้วเสร็จและสามารถตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองตน้ พร้อมตอบค าถามในเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้ทราบขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลจาก
งานสนามเพ่ือจดัท ารายงานในระบบคอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษารูปแบบการท างานและการส่งขอ้มูลจากงานในสนามมายงั
ส านักงาน ปรับปรุงรูปแบบการท างานและการน าเทคโนโลยีด้าน GIS (Geographic Information System) มา
ประยกุตร่์วมกนั สามารถน าส่งขอ้มูลให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยขอบเขตการศึกษา ผูวิ้จยัมุ่งเนน้ การ
บนัทึกและส่งขอ้มูลจากภาคสนามมายงัส านกังาน โดยใชช่้องทางออนไลน์ เพ่ือความรวดเร็วในการส่งขอ้มูล และ
การพิจารณาผลการเจาะส ารวจดิน จากขอ้มูลใกลเ้คียงดว้ยระบบ GIS เพ่ือสามารถส่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้อย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ พฒันารูปแบบการบนัทึกและส่งข้อมูลจากระบบ Analog 
เป็นระบบ Digital และแก้ปัญหาในความตอ้งการขอ้มูลของลูกคา้ สามารถท่ีจะท าไดร้วดเร็วทนักบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษางานเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศนั้น ไดเ้ขา้ใจถึงแนวทางในการวิจยัในการศึกษา
การลดเวลาการด าเนินงานและการน าขอ้มูลเดิมมาใชใ้นรูปแบบของภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพ่ือให้ผลสรุปท่ีได้
น ามาปรับปรุงและพฒันา ให้มีความรวดเร็ว ทนัสมยั สามารถตอบปัญหาลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตได ้ 

โดยในการลดเวลาน้ีจะศึกษาเร่ืองของระยะเวลาการท างาน การบนัทึกขอ้มูล ตั้งแต่งานในภาคสนามหรือตน้น ้ า 
การน าส่งขอ้มูลมายงัส านกังาน การน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือจดัท ารายงานส่งให้ลูกคา้ 
ต่อไป โดยมีหลกัแนวทางการศึกษาจากสองทฤษฏี คือ 
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2.1 ทฤษฎี Lean 
 

แนวคิดแบบลีน ไดรั้บการคิดคน้จาก เจฟฟรีย ์ไลเคอร์ (Jeffrey Liker) ไดน้ าเสนอไวใ้นหนงัสือวิถีแห่งโตโยตา้ 
(The Toyota way) คือ แนวทางท่ีจะขจดัความส้ินเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า โดยการท าให้ตน้ทุนต ่าลง และจดัเรียงทุก ๆ กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Value) 
ให้กบัผลิตภณัฑ์ ให้มีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีน้อยท่ีสุด เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้โดยการใชท้รัพยากรอยา่ง
จ ากดั ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ส าหรับความสูญเปล่า (Waste) ขอแนวคิดดงักล่าวมาจากเวลาท่ีไม่ไดส้ร้างมูลค่าเพ่ิม (Non-Value Added Time) 
ซ่ึงรูปของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการท างาน ประกอบดว้ย 

1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป 
2. ความสูญเสียท่ีเกิดจากขอ้บกพร่องในกระบวนการผลิต 
3. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการล่าชา้หรือการรอคอย 
4. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการมีวสัดุคงคลงัท่ีไม่จ าเป็น 
5. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการขนส่งหรือขนยา้ย 
6. ความสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
7. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น 
8. ความสูญเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนซ ้ าซ้อนไม่ถูกตอ้ง 

 
2.2 การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) 

Total Quality Management (TQM) เกิดข้ึนในตน้ทศวรรษท่ี 50 (คศ. 1950-1954) โดย ดร. วิลเลียม เอ็ดเวิดส์ 
เดมน่ิง (Dr. William Edward Deming) ได้เผยแพร่แนวความคิดของเขาแก่วิศวกรและนักจัดการอาวุโส TQM 
(Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญัสูงสุดต่อลูกคา้ภายใต้ความ
ร่วมมือของพนกังานทัว่ทั้งองค์กรท่ีจะปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้
TQM จึงเป็นแนวทางท่ีจะน ามาใชป้รับปรุงงานเพ่ือลดระยะเวลาด าเนินงาน ในการวิจยัน้ีโดยท่ี 

Total Quality Management 
          • Total ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ระบบคุณภาพ 
          • Quality การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 
โดยใชแ้นวความคิดเชิงระบบของการจดัการ 
          • Management ระบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
โดยมีผูวิ้จยับางท่านไดน้ าทฤษฎีลีน มาประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
ขวญัใจ โชคไพบูลย ์ทศพล เกียรติเจริญผล (2555) ไดท้  าการศึกษาหลกัการของแนวคิดแบบลีนและเคร่ืองมือ

ของลีนมาประยุกต์ใช ้เพ่ือลดเวลาในกระบวนการพิมพ์ของอุตสาหกรรมการผลิตส่ิงพิมพ์ ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูล
เวลาสูญเสีย (Waste time) จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการพิมพต์ั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ปี2554 
พบว่ามีเวลาสูญเสียจากการปรับตั้งเคร่ืองจักรสูงท่ีสุดเป็น 6,025 นาที หรือ 36% ของเวลาสูญเสียทั้งหมด ซ่ึง
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สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตพบว่าเคร่ืองพิมพ์มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) เท่ากับ 43% ซ่ึงเกิดความสูญเปล่าในส่วนของความพร้อมในการท างานท่ีท าให้เคร่ืองพิมพ์มี
ประสิทธิภาพต ่า ดงันั้นจึงไดน้ าหลกัการ SMED (Single Minute Exchange of Die) ซ่ึงเป็นหลกัการในการลดเวลา
สูญเสียของการปรับตั้งช้ินงานมาประยุกต์ใช้ปรับปรุง ผลจากการท างานวิจยัน้ีคือสามารถลดเวลาการปรับตั้ง
เคร่ืองพิมพจ์าก 6,306 วินาที เหลือเพียง 2,604 วินาที หรือลดลง 59% จากเวลารวม 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

ในการวิจยัการศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ในคร้ังน้ีไดรั้บอนุญาต จากทาง
บริษทั เอส ที เอสฯ ให้ท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลได ้โดยผูวิ้จยัจะท าการเก็บขอ้มูลในการศึกษาดงัน้ี 

3.1 วิธีการเก็บขอ้มูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล      
 

3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บขอ้มูลจากสองแหล่งดงัน้ี 
- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยใช้การศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร และ
กลุ่มท่ีสองจะเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บขอ้มูลรวบรวมการบนัทึกขอ้มูลในสนาม คือ การบนัทึกขอ้มูลการเจาะ
ส ารวจดินในภาคสนาม  การสังเกตวิธีการบนัทึกและขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกและ วิธีการส่งขอ้มูลจากสนามมายงั
ส านกังาน 

- ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร และกลุ่มท่ีสองจะเป็น
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) 
- หวัหนา้ทีมเจาะส ารวจ (Chief Party) จ านวน 19 ท่าน 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

การจดัท าการบนัทึก จะใชวิ้ธีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Web Base programming โดยจะท าการเขียน
โปรแกรมเพ่ือให้ช่างเทคนิคสามารถบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึก online ไดโ้ดยตรง และมีการเขียนโปรแกรมต่อ
ยอดในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีส ารวจไดใ้หม่เทียบกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่ 

  
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลงัจากท่ีมีการพฒันาโปรแกรม เพ่ือให้ช่างเทคนิคสามารถบนัทึกขอ้มูล online ได ้จะท าขั้นตอน PDCA ว่ายงั
มีส่วนไหนท่ีท าแลว้ยงัไม่เกิดความคล่องตวั จะตอ้งปรับปรุงแลว้น ากลบัไปทดสอบใหม่ จนสามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจะท าการเปรียบเทียบระยะเวลาเดิมท่ีเคยใช ้กบัระบบใหม่ท่ีจดัท าว่ามีขอ้แตกต่างใน
เร่ืองของการลดเวลาการท างานและการท างานสะดวกดีข้ึนอยา่งไร 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการท างานและลดเวลาการท างานท่ีซ ้ าซ้อนในงานสนามและงานส านกังาน 
2. เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการท างานและการน าเทคโนโลยีด้าน  GIS (Geographic Information System) มา

ประยกุตร่์วมกนั 
3. เพ่ือสามารถน าส่งขอ้มูลให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 
4.2 ผลการศึกษา 
 

 ในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี ไดล้ดเวลาการท างานของบริษทัฯ ในการพฒันาระบบการบนัทึกขอ้มูล จากการจด
ลงบนกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ โดยผา่น Tablet ได ้และยงัไดร้ะบความร่วมมือจากช่างเทคนิค ในการเขา้รับ
การอบรมและเรียนรู้การใชง้านการบนัทึกขอ้มูลแบบออนไลน์ ท าให้รูปแบบการท างานของบริษทั มีความทนัสมยั 
สามารถน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด การ
ลดเวลาการท างาน จะสามารถลดเวลาลงไดใ้นส่วนงานสองส่วนคือ 

1.งานสนาม สามารถบนัทึกขอ้มูลและส่งมาส านกังานไดท้นัที 
2.งานส านกังาน ไม่ตอ้งน าขอ้มูลของงานสนามมาท าการบนัทึกลงในระบบเพ่ือท ารายงาน สามารถท่ีจะดึง

ขอ้มูลลงในระบบได ้และลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนโดยมนุษย ์(Human Error) 
 สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี สามารถลดเวลาการท างานไดท้ั้งงานในสนามและงานส านกังาน โดย งานสนาม ลด

เวลาได ้8530 นาที หรือ 355.4 ชัว่โมง หรือ 44.4 วนั (เวลาท างาน 8 ชม./วนั) งานส านกังาน ลดเวลาได ้9383 นาที 
หรือ 390.9 ชัว่โมง หรือ 48.9 วนั (เวลาท างาน 8 ชม./วนั) รวมเป็นเวลาท่ีสามารถลดไดถึ้ง 93.3 วนั ต่อพ้ืนฐานการ
คิดจ านวนหลุมเจาะยอ้นหลงั 3 ปี การลงทุนในระบบ เป็นการลงทุนเพียงคร้ังเดียว จ านวนเงินลงทุนเม่ือคิดจาก
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รายรับของงานต่อปีประมาณ 100 ลา้นบาทจะเป็น 0.17% ของรายรับ และสามารถท่ีจะคืนตน้ทุนจากการลดเวลา
ลงไดใ้นระยะ 2 ปี 

สรุปไดว้่า การศึกษาการท างาน การใชท้ฤษฎี การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) 
สามารถน ามาปรับปรุง การศึกษาลดเวลาการท างานไดจ้ริง 

 
4.3 อภิปรายผลการศึกษา 

 
ในการวิจยัเร่ือง การศึกษาการลดเวลาการด าเนินงานของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี มีการปรับปรุงรูปแบบการท างานและลดเวลาไดอ้ย่างดีข้ึน มีความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานท่ีดีข้ึน เช่น 
ผูบ้ริหาร วิศวกร ช่างเทคนิค โปรแกรมเมอร์ ไดม้าร่วมออกแนวคิดในการพฒันาระบบ ให้ผูป้ฏิบติังานในสนาม
เขา้ใจถึงการปรับตวัและเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัโลกปัจจุบนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี ไดล้ดเวลาการท างานของบริษทัฯ ในการพฒันาระบบการบนัทึกขอ้มูล จากการจด
ลงบนกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ โดยผา่น Tablet ได ้และยงัไดร้ะบความร่วมมือจากช่างเทคนิค ในการเขา้รับ
การอบรมและเรียนรู้การใชง้านการบนัทึกขอ้มูลแบบออนไลน์ ท าให้รูปแบบการท างานของบริษทั มีความทนัสมยั 
สามารถน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด การ
ลดเวลาการท างาน จะสามารถลดเวลาลงไดใ้นส่วนงานสองส่วนคือ งานสนาม สามารถบนัทึกขอ้มูลและส่งมา
ส านักงานได้ทนัที งานส านักงาน ไม่ต้องน าข้อมูลของงานสนามมาท าการบนัทึกลงในระบบเพ่ือท ารายงาน 
สามารถท่ีจะดึงขอ้มูลลงในระบบได ้และลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนโดยมนุษย ์(Human Error) 

เม่ือน าขอ้มูลดา้นการเงินมาสรุปจะพบว่าการลดเวลาการด าเนินงานจากการวิจยัคร้ังน้ี มีการลงทุนในปีแรกและ
ปีท่ี 3 จ านวนเงิน 176,000 บาทและ 76,000 บาท ท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนการท างานไดปี้ละ 93,300 บาท 
โดยมีจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ระยะเวลา 1 ปี 10.5 เดือน  

 
ตารางที่ 1 แสดงตน้ทุนและความประหยดั 

ปีท่ี 
เงินแต่ละปี (บาท) ผลรวม (บาท) 

ตน้ทุน ประหยดั ตน้ทุน ประหยดั 
0 176,000 - 176,000 - 
1 - 93,300 176,000 93,300 
2 - 93,300 176,000 186,600 
3 76,000 93,300 252,000 279,900 
4 - 93,300 252,000 373,200 
5 - 93,300 252,000 466,500 
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ภาพที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบเงินลงทุนและความประหยดั 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์ ผลประกอบการยอ้นหลงั 3 ปี  [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo/s/fin 

การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.gotoknow.org/posts/460711 

ขวญัใจ โชคไพบลูย ์ทศพล เกียรติเจริญผล (2555) “การลดเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพโ์ดยใช้
เทคนิคการผลิตแบบลีน” ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (องครั์กษ)์ 

ณฐัยศ สมช านุ (2555) “การลดกระบวนการรอคอยงานในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษ” ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ทฤษฎี Lean [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.leanxacademy.com/single-post/lean-thinking-8-wastes 
ประวติับริษทั เอส ที เอส เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก www.sts.co.th  
วรายทุธ จนัทร์พราหมณ์ 2561. “การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอู่ซ่อมรถยนต”์ ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต ภาควิชาการจดัการอุตสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สมเกียรติ อบัดุลเลาะ (2559) “การพฒันาโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือลดเวลาการสืบคน้ขอ้มูลเคร่ืองจกัร” 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

อรรถพล เสนาะเสียง (2559) “การลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในสายการผลิตทอ่ส่งขา้ว” ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2831 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

โกสินทร์   เจริญวรเกียรติ  และ จิตรา รู้กิจการพานิช (2554) “กระบวนการลดเวลาการปรับตั้งลูกอดัส าหรับการ
ผลิตไมฝ้าสงัเคราะห์” ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

SWOT Analysis [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://adaddictth.com/knowledge/Basic-Marketing-SWOT-Analysis 
 PHP Group 2001 [On-Line]. Available: www.php.net 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2832 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

พฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับ
ธุรกจิบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองที่พกัแบบโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในจังหวดัประจวบครีีขันธ์ 
Website usage behavior and Service Marketing mix factors Influencing the 

Purchasing Decision of hostel booking of Thai tourists in Prachuap Khiri Khan 
Province  

 

อรรนพ ฤทธิรุตม์ 
Annop Rittirut 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส าหรับธุรกิจบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม 385 ชุดเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test ANOVA และ Multiple Regression จากการทดสอบ
สมมติฐาน วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทลและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทลท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่อง เท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกัน 
ในดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั ในดา้น
กระบวนการให้บริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมกำรใช้บริกำรเวบ็ไซต์, โฮสเทล  

 

Abstract 
This research aimed to study Website usage behavior and Service Marketing mix factors Influencing the Purchasing 
Decision of hostel booking of Thai tourists in Prachuap Khiri Khan Province Behavior in using website and 
Marketing Mix 7P’s Affecting in booking Hostel of Thai Tourists in Prachuap Khiri khan Province. This research 
was quantitative research by using 385 questionnaires to collect the data. descriptive statistics using Independent 
Sample T -Test with One-Way ANOVA and multiple regression. The result of this research found that the objective 
of booking hostel and data source of hostel were different, affected the Purchasing Decision of hostel booking of 
Thai tourists differently in Evaluation of choosing, Decision to use and Behavior after use with the significant level 
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at 0.05 and service marketing mix that different, affected the Purchasing Decision of hostel booking of Thai tourists 
differently in Service process with the significant level at 0.05 
 
Keyword : Website usage behavior, hostel 
 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการศึกษา 
 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ หากกล่าวถึงการบริการ อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ โดยปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัท่ีพกัอาศยั คือ เร่ืองของการ
บริการ ความสะดวกสบายและความปลอดภยั เป็นปัจจยัหลกัในการเลือกโรงแรมท่ีพกัเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการ
มากท่ีสุด ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมีงบประมาณท่ีจ ากัดย่อมมีความต้องการเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีพกัท่ีมีราคา
ประหยดัและมีมาตรฐานท่ีดี ส าหรับธุรกิจโฮสเทลในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา เป็นหน่ึง
ในอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดห้ลกัเขา้ประเทศ โดยปี 2558 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทย 22 ลา้นคน  
ซ่ึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศไดถึ้ง 1.8 ลา้นลา้นบาท นอกจากน้ีประเทศไทยยงัติดอนัดบั 
1 ใน 10 ประเทศท่ีนักท่องเท่ียวคนเดียวไม่ควรพลาดจากการจดัอนัดบัของเว็บไซต์ไลฟ์แฮ็ก (สมาคมการบริหาร
โรงแรมไทย, 2559)  ธุรกิจโฮสเทลไดรั้บความนิยมในต่างประเทศมาระยะใหญ่แลว้ เน่ืองจากกระแสของการท่องเท่ียว
ในยุคปัจจุบนัเปล่ียนผ่านสู่การท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวคนเดียวและใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ทั้งน้ีเพ่ือ
ประหยดัค่าใชจ่้ายและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือนร่วมเดินทางใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของการท่องเท่ียวแบบแบ็ค
แพค็เกอร์ หากนกัท่องเท่ียวมาใช ้บริการและประทบัใจในโฮสเทลและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมเดินทางใหม่ ๆ 
ท าให้เกิดการแชร์ประสบการณ์หรือการบอกต่อแบบปากต่อปากผา่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นจุดส าคญัท่ี
ท าให้ธุรกิจโฮสเทลประสบความส าเร็จไดภ้ายใตร้ะยะเวลาอนัสั้น (จุฑารัตน์ เลขวฒันะโรจน์, 2559) จากสถานการณ์
ในปัจจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เปรียบเสมือนสังคมบนอินเทอร์เน็ตท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดับน
โลกออนไลน์เป็นสังคมออนไลน์ท่ีผูค้นมาท าความรู้จกักนั หากเป็นเวบ็ไซตก์็คือเวบ็ท่ีเช่ือมโยงบุคคลเขา้หากนั โดย
การบอกเล่าหรือการสนทนาท่ีเรียกกนัว่าการแชท ซ่ึงเป็นการพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองราวในประเดน็ต่าง ๆ และส่ิงท่ีตนเอง
ไดพ้บเจอมาหรือมีความสนใจ พฤติกรรมบนอินเทอร์เน็ตของนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์แสดงออกนั้นมี
หลากหลายรูปแบบเช่น ใชใ้นการหาขอ้มูลสถานท่ีเท่ียวและท่ีพกั การจองท่ีพกั การเชค็อินสถานท่ีเท่ียวและท่ีพกัการ
เขียนบนัทึกประสบการณ์การท่องเท่ียว การแบ่งปันรูปถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัผ่าน ทางส่ือสังคมออนไลน์  
ท าให้เกิดการรับรู้ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีจะมีทั้งรูปแบบขอ้ความ บทความหรือการสนทนาแบบออนไลน์มีการแบ่งปันวีดิโอ
และรูปภาพต่าง ๆ ให้ผูค้นบนสังคมออนไลน์ไดรั้บรู้ ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยนิยมการท่องเท่ียวตามกระแสส่ือสังคม
ออนไลน์ (สมาคมการบริหารโรงแรมไทย, 2559) โดยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีลกัษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติท่ี
หลากหลายและแตกต่าง มีภูมิประเทศท่ีเป็นเทือกเขาและทะเล ดา้นตะวนัตกมีแนวเทือกเขาสูงยาวจากเหนือจรดใต ้
และมีเนินเขาไม่สูงนกักระจายอยู่ ดา้นตะวนัออกเป็นชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ เป็นหาด
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ทรายขาวท่ีมีความลาดชนันอ้ย เหมาะแก่การมาท่องเท่ียว และยงัมีแหล่งธรรมชาติป่าภูเขา ถ ้า น ้าตก ทะเล และเกาะเลก็
เกาะน้อยกระจายอยู่ในทุกพ้ืนท่ีทัว่ทั้งจังหวดั นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัและทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาประจวบคีรีขนัธ์, 2563) และในปี 2562 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาจ านวน 7,259,669 คน ก่อให้เกิดรายไดท้ั้งส้ิน 42,392.63 ลา้นบาท (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) จากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเพ่ือคน้หาว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ี
พกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยการค านึงถึงลูกคา้ และความสะดวกใน
การใชบ้ริการเวบ็ไซต์จองท่ีพกัและภาพลกัษณ์แบบโฮสเทลท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลออนไลน์
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่าจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจจะเขา้มา
ด าเนินแบบโฮสเทล เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการและพฒันารูปแบบธุรกิจ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮส

เทลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง "พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจ

บริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์" คร้ังน้ี 
ผูวิ้จยัตั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์ จองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.4.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจ

บริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
1.4.2 ประโยชน์ในการบริหารจดัการ ท าให้ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถน าผลการวิจยัไป

พฒันาปรับปรุงการใช้บริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
สามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เก่า 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ 
 
บุญนิดา แก้วกิริยา และ รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ (2564) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ หมายถึง

พฤติกรรมของผูใ้ช ้หรือนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อน และ หลงัท่ีมีการใชสิ้นคา้และบริการซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ ความเขา้ใจ การสรรหา การจบัจ่ายใชส้อยในตวัสินคา้และบริการซ่ึงผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัว่าจะได้รับ
ความพึงพอใจและส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่บริโภคในอนาคตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท างานอยู่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้ เน้ือหา และเร่ืองราวต่าง ๆ 

Oliveira-Brochado, A., & Gameiro, C. (2013) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ใช้บริการ หมายถึง โดยใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และการศึกษาถึงหน่วยการซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภคอนัเก่ียวกับ
สินคา้ บริการประสบการณ์ และความคิด     

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 

 
บุญนิดา แก้วกิริยา และ รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ (2564) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์าร 

บุณยะวรรธน์ ปุณยะสิทธ์ิสกุล (2563) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
เป้าหมาย 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ 

 
บุญนิดา แกว้กิริยา และ รุ่งอาทิตย ์บูชาอินทร์ (2564) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง “การเลือกท่ีจะ

กระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู”่ 
สงัวาลย ์ครึกคร้ืน (2562) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง กระบวนการสร้างหรือเลือกทางเลือกของ

ผู้ใช้บริการ โดยจะเร่ิมจากตัวผู ้ใช้บริการเกิดการตระหนักถึงความต้องการ (Need) หรือตระหนักถึงปัญหา 
(Problem) ซ่ึงอาจเกิดจากความปรารถนาภายใน หรือเกิดจากอิทธิพลภายนอกเขา้มามีอิทธิพล เช่น การโฆษณา 
การรับรู้ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 
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2.4 กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
           ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ จองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรเป้าหมายท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น ในการวิจยั
คร้ังน้ีจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ จองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชสู้ตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั คือ 
สูตรของ Cochran (1977) อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2560) ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรค านวณ ดงัน้ี  

 n =   








2

2

4e

Z  เม่ือ n   คือ    จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ก าหนดท่ี 95 % เท่ากบั 1.96  
e = ค่าความผิดพลาดท่ียอมรับไดโ้ดยก าหนดท่ี ±5% 
ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

  แทนค่า =  








2

2

)05.0(4

96.1  

   = 384.16 ราย 
ดงันั้นสามารถค านวณ n ไดเ้ท่ากบั 384.16 หรือไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน 
 
 
 

การตดัสินใจจองทีพ่ักแบบโฮสเทลของ
นักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดั

ประจวบครีีขันธ์  
- การรับรู้ปัญหา 
- การคน้หาขอ้มูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตดัสินใจใชบ้ริการ 
- พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ 
- วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ 
- ลกัษณะการใชบ้ริการ 
- วิธีการจอง 
- แหล่งคน้หาขอ้มูล 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกจิบริการ (7P’s) 
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3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กับ

นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ จองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลได้ง่ายและประหยดัค่าใช้จ่าย โดยการฝากแจกแบบสอบถามในท่ีพกัแบบโฮสเทลท่ีต่างๆ ในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ และฝากแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คของเจา้ของกิจการโฮสเทลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์ ส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นการรับรู้ปัญหา 
วตัถุประสงคใ์นการเลือกใช้
บริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทล 

�̅� 
เพ่ือธุรกิจ 

เพ่ือท่องเท่ียว/
พกัผอ่น 

เพ่ือเยีย่มญาติ 

4.15 4.30 4.40 
เพ่ือธุรกิจ 4.15 - .148 

(.228) 
.248* 
(.024) 

เพ่ือท่องเท่ียว/พกัผอ่น 4.30  - .099 
(.462) 

เพ่ือเยีย่มญาติ 4.40   - 
*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.1 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นการรับรู้ปัญหา 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเลือกใช้
บริการจองท่ีพกัแบบโฮสเทลเพ่ือเยี่ยมญาติ มีการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
มากกว่า เพ่ือธุรกิจ  
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล ดา้นการประเมินทางเลือก 
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮส

เทล 
�̅� เวบ็ไซต ์/ รีววิ โซเชียลมีเดีย เพ่ือนแนะน า ศูนยข์อ้มูล

ทางการ
ท่องเท่ียว 

4.44 4.24 4.31 4.28 
เวบ็ไซต ์/ รีววิ 4.44 - .207* 

(.002) 
.133 

(.874) 
.166 

(.089) 
โซเชียลมีเดีย 4.24  - .073 

(.976) 
.040 

(.947) 
เพ่ือนแนะน า 4.31   - .033 

(.998) 
ศูนยข์อ้มูลทางการ

ท่องเท่ียว 
4.28    - 

*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.2 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล ดา้นการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนยั
ความส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล จากโซเชียลมีเดีย มีการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอ้ยกว่า เวบ็ไซต ์/ รีวิว 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮส

เทล 
�̅� เวบ็ไซต ์/ รีววิ โซเชียลมีเดีย เพ่ือนแนะน า ศูนยข์อ้มูล

ทางการ
ท่องเท่ียว 

4.33 4.08 4.13 4.16 
เวบ็ไซต ์/ รีววิ 

4.33 
- .245* 

(.004) 
.192 

(.814) 
.169 

(.216) 
โซเชียลมีเดีย 

4.08 
 - .053 

(.995) 
.076 

(.832) 
เพ่ือนแนะน า 

4.13 
  - .022 

(1.00) 
ศูนยข์อ้มูลทางการ

ท่องเท่ียว 
4.16 

   - 

*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.3 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโฮสเทล จากโซเชียลมีเดีย มี
การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอ้ยกว่า เวบ็ไซต ์/ รีวิว 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) กบั การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

การตดัสินใจจองทีพ่ักแบบโฮสเทลในเขต จังหวดั
ประจวบครีีขันธ์ 

B SE t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 2.602 .127 20.559 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)  .055 .061 .902 .367 
ดา้นราคา(X2) .010 .056 .184 .854 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) -.024 .063 -.382 .703 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X4) .004 .043 .100 .921 
ดา้นบุคคลและพนกังาน (X5) .023 .058 .392 .695 
ดา้นกระบวนการให้บริการ(X6) .140 .060 2.328 .020* 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ(X7) -.052 .065 -.796 .427 
R square = 0.350           F = 25.328             Sig =0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) กบั การตดัสินใจจองท่ี
พกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า  ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั ในดา้นกระบวนการให้บริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
แตกต่างกนั ในดา้นกระบวนการให้บริการ ไดร้้อยละ 35.0 (R square = 0.350) และสามารถเขียนสมการถดถอยได้
ดงัน้ี 

Y การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
= 2.602 + .055(X1) + .010(X2) + (-.024)(X3) + .004(X4) + .023 (X5) + .140(X6) + (-.052)(X7) 

โดยท่ี  X1 คือ ดา้นผลิตภณัฑ์,  X2 คือ ดา้นราคา, X3 คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย,  X4 คือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด, X5 คือ ด้านบุคคลและพนักงาน, X6 คือ ด้านกระบวนการให้บริการ  X7 คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี 

จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 173 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.9 และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. จากการศึกษาพบว่า แรงกระตุน้ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีมีรายไดร้ายไดต่้อเดือน 15,000 - 

25,000 บาท เพราะไดรั้บขอ้เสนอในดา้นราคาท่ีเหมาะสมตามงบประมาณค่าใชจ่้าย ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการโฮสเทล 
จึงควรตั้งราคาให้เหมาะกบักบันกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าว เพ่ือสร้างการแชร์ขอ้มูลในส่ือสงัคมออนไลน์ 

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งการมาท่องเท่ียว เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดงันั้นจึงตอ้งการคน
ให้บริการ กระบวนการให้บริการของท่ีพกัจึงมีผลต่อ การตดัสินใจจองท่ีพกัแบบโฮสเทล ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการ
โฮสเทลจึงมีบริการเพ่ือให้เกิดความประทบัใจในการเขา้พกัเช่น รักษาความสะอาด แยกท่ีนอนชายหญิงเพ่ือความ
ปลอดภยั มีอาหารเชา้คอยบริการ เป็นตน้ 

3. นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัส่ือสงัคมออนไลน์เป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการโฮสเทลจึงควรมีโบว์
ชวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว และให้ข้อมูลท่ีพกัผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือสังคมออนไลน์โดย
ละเอียด เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถน าไปพิจารณาการท่องเท่ียวคร้ังนั้นได ้
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของ 
ผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณและ  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ เก็บขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ  ผล
การศึกษาพบว่า ผูล้งทุนมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ในระดบัมาก โดยวยัเร่ิม
ท างาน และ วยัเร่ิมสร้างฐานะมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF มากกว่าวยัใกลเ้กษียณ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกค้าในวยัเร่ิมท างาน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
ในวยัสร้างฐานะ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในวยั
ใกลเ้กษียณ คือ ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการบริการ และ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ค ำส ำคัญ: ควำมพึงพอใจ, กองทุนรวมเพ่ือกำรออม, วัยเร่ิมต้นท ำงำน, วัยสร้ำงฐำนะ, วัยใกล้เกษียณ 
 

Abstract 
This research aims to study satisfaction levels toward the investment in the Super Savings Fund (SSF) of the early 
working age, status building age, and nearly retiring age investors. And to study the marketing mix factors 
affecting satisfaction toward the investment in the Super Savings Fund of the early working age, status building 
age, and nearly retiring age investors. The primary data was collected by 400 questionnaires. The data were 
analyzed via the Multiple regression analysis statistics. 
The result showed that the investors were satisfied with the investment in the Super Savings Fund at a much level. 
Whereas the early working age investors and status building age investors had higher satisfaction toward the 
investment in Super Savings Fund than the nearly retiring age investors.  The marketing mix factors affecting the 
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early working age investors were such as process, product, and physical environment. The marketing mix factors 
affecting the status-building age investors were the product. The marketing mix factors affecting the nearly retiring 
age investors s were people, process, and product. 
 
Keywords: Satisfaction, Super savings fund, Early working age, Status building age, Nearly Retiring age  
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัรูปแบบการลงทุนของประชาชนไดมี้การพฒันาข้ึนแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากโดยประชาชนได้
ให้ความสนใจน าเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กบั
ตวัเอง โดยสถาบนัการเงินต่าง ๆ ไดอ้อกผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลายนอกเหนือจากดา้นการฝากเงินและการ
ให้สินเช่ือซ่ึงเป็นธุรกรรมหลกัของธนาคารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัและครอบคลุมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งครบวงจร เช่น การให้บริการดา้นการลงทุน ดา้นประกนัชีวิต ท าให้ทางเลือกในการ
ลงทุนของนกัลงทุนในปัจจุบนัสามารถเลือกสรรการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดม้ากข้ึน ท าให้กองทุนรวมเป็น
ท่ีนิยมมากในปัจจุบนั โดยกองทุนรวมท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมี 2 ประเภท คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (RMF) มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมเงินไวใ้ชจ่้ายในยามเกษียณ ซ่ึงคลา้ยๆกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ของขา้ราชการ(ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2563) 

กองทุนอีกประเภทคือกองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Saving Fund : SSF) เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือทดแทน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ท่ีส้ินสุดลงในปี 2562โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางถึงน้อยและผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วยัท างานมีการออมระยะยาวมากข้ึน เพ่ือความมัน่คง
ทางการเงินในวนัท่ีพน้วยัท างานไปแลว้เพ่ือรองรับกบัประเทศไทยท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมสูงอายุ ขณะเดียวกนัยงัได้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย   ส าหรับเง่ือนไขการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) นั้นสามารถลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ดทุ้กประเภทซ่ึงให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินไดส้ าหรับเงินท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเม่ือรวมกบักองทุนการออมเพ่ือการ
เกษียณอายอ่ืุน ๆ แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี ซ่ึงผูซ้ื้อกองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ก็ต่อเม่ือถือครองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี (ส านกังานนโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานกระทรวงการคลงั, 
2562) 

จากขอ้ก าหนดของกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ขา้งตน้ท าให้การลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวอาจไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มนกัลงทุนในวยัต่างๆ อาทิเช่น  วยัเร่ิมท างาน   วยัสร้างฐานะ วยัใกลเ้กษียณ ได้
เท่าเทียมกนั ท าให้ผูล้งทุนต่างวยัอาจมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF แตกต่างกนั 
ธนาคารท่ีตอ้งการดึงดูดให้นกัลงทุนหนัมาลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมดงักล่าวจึงควรท าความเขา้ใจถึงปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักลงทุนท่ีมีวยัแตกต่างกันเพ่ือน าข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี 
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นกัลงทุนต่างวยั ต่างช่วงชีวิตได ้ดงันั้นผูวิ้จยัซ่ึงเป็นพนกังานของธนาคารพาณิชย์
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แห่งหน่ึงจึงมีความประสงคจ์ะท าการวิจยัเร่ือง “ ความพึงพอใจในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ของผูล้งทุนวยั
เร่ิมตน้ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของ ผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้ท างาน 
วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม 
SSF ของผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 
กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Saving Fund : SSF) เป็นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือมาทดแทนกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ท่ีส้ินสุดลงในปี 2562โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม
ผูมี้รายไดป้านกลางถึงน้อยและผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วยัท างานมีการออมระยะยาวมากข้ึน เพ่ือความมัน่คงทางการเงินใน
วนัท่ีพน้วยัท างานไปแลว้ ขณะเดียวกนัยงัไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีดว้ย (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2562)  

เง่ือนไขการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) นั้นสามารถลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดทุ้กประเภทซ่ึงให้บุคคล
ธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินไดส้ าหรับเงินท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินไดพึ้ง
ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเม่ือรวมกบักองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายอ่ืุน ๆ (กองทุน RMF, กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ, กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ , กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, 
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ) แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี ซ่ึงผูซ้ื้อ
กองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดก้็ต่อเม่ือถือครองมาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ ทั้งน้ี นกั
ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF และน าค่าซ้ือมาหกัลดหยอ่นภาษีไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 - 2567) โดย
หลงัจากนั้นกระทรวงการคลงัจะพิจารณาอีกที (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2563) 

2.2 แนวคดิและทฤษฎด้ีานความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจหมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน , 

2554) ในขณะท่ี อุทยั พรรณสุดใจ  (2545) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมี
เจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการทั้งด้านวตัถุและด้าน
จิตใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการสังเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอใจของนกัลงทุนจากตวัแบบความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีผูพ้ฒันาไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1.รูปแบบจ าลอง The American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความ
พึงพอใจของลูกคา้ โดยถูกพฒันาข้ึนโดย Professor Claes Fornell จากสถาบนั National Quality Research Center 
มหาวิทยาลยั Michigan เม่ือปี พ.ศ. 2537 มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจของลูกค้าใน
ระดบัมหภาคท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และ
บริการท่ีผลิตข้ึนภายในสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัคือ ความคาดหวงัของลูกคา้ 
(Customer Expectations) คุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค (Perceived Quality) คุณค่าหรือความนิยมของผูบ้ริโภค 
(Perceived Value) ความภกัดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และในทางตรงกันข้าม ถ้าหากความพึงพอใจของ
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ลูกคา้เป็นไปในทิศทางลบจะส่งผลให้เกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Customer Complaint) (Anderson and Fornell, 
2000) 

2.2.2 แบบจ าลอง Thailand Customer Satisfaction Index Model (TCSI) ได้รับแนวคิดมาจากแบบจ าลอง 
The American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) และไดถู้กพฒันาข้ึนจากสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
โดยแบบจ าลอง  Thailand Customer Satisfaction Index Model (TCSI) เ ป็น ท่ียอมรับว่ าสามารถสะท้อน
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศ ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบคือ ความคาดหวงัของลูกคา้ คุณค่าของ
ผลิตภณัฑ ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์  ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2552) 

2.3 แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจัยทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือ
เพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบคือ  
ผลิตภณัฑ/์บริการ  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ผูใ้ห้บริการ  กระบวนการให้บริการ  และ
สภาพแวดลอ้มในการให้บริการ  ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ได ้  (ภทัทิรา บุญธรรม, 
2562) 

2.4 แนวคดิทฤษฎปีระชากรศาสตร์และ ช่วงอายุในการลงทุน 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะท่ีแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้มี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปจากสาเหตุและปัจจยัต่างท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงตวัแปรท่ีส าคญัทางด้านประชารกร
ศาสตร์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  อาย ุเพศ ลกัษณะครอบครัว การศึกษา  อาชีพ และ รายได ้เป็นตน้   ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มีอายุแตกต่างกนัย่อมมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัและสามารถก าหนดส่วนแบ่งการตลาดจากการ
แบ่งตามช่วงอายไุดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 

จากขอ้มูลของ สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( 2562) ไดร้ายงานว่า  
ช่วงอายขุองผูล้งทุนในแต่ละวยัจะส่งผลกระทบต่อระดบัของการยอมรับความเส่ียง และการคาดหวงัผลตอบแทน
จากการลงทุนท่ีแตกต่างกนั และเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดย
สามารถจดัแบ่งช่วงอาย ุและความคาดหวงัผลตอบแทนไดด้งัน้ี วยัเด็ก หรือช่วงอายกุ่อน 25 ปี เป็นช่วงอายท่ีุใชเ้งิน
เพ่ือการศึกษา ยงัไม่มีเงินเก็บ เน่ืองจากยงัต้องพ่ึงพาผูป้กครอง หรืออาจมีการเก็บเงินเพ่ือการท่องเท่ียว วัยเร่ิม
ท างานใหม่ หรือช่วงอาย ุ25 – 30 ปี มีความกลา้ไดก้ลา้เสีย กลา้สร้างหน้ีสิน ไม่ค่อยมีเงินออม วัยสร้างฐานะ หรือ
ช่วงอาย ุ30 – 45 ปี อาจมีภาระหน้ีสินผอ่นบา้น ตอ้งการเงินออมและเงินลงทุน ยอมรับการลงทุนท่ีเส่ียงสูง ขาดทุน
ก็สามารถยอมรับได ้วยัใกล้เกษียณ หรือช่วงอาย ุ45 – 60 ปี มีฐานะดีข้ึน โดยรายไดสู้งกว่ารายจ่าย สามารถยอมรับ
ความเส่ียงไดล้ดลง เนน้ความปลอดภยัและการมีรายไดป้ระจ าจากการลงทุนมีเพ่ิมมากข้ึน วยัเกษียณ หรือช่วงอายุ 
60 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มเกษียณอาย ุไม่ไดท้  างานประจ า ภาระ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เร่ิมลดลง ยอมรับความเส่ียงไดน้อ้ยลง 
โดยการลงทุนเนน้ความปลอดภยัและการมีรายไดป้ระจ าจากการลงทุนเป็นหลกั  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดท้  าการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพท่ี 1 
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดท้  าการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ (Correlational research) โดยมีประชากรของการวิจยัคือ ผูล้งทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คนใชเ้ทคนิคการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic 
random sampling technique) จากรายช่ือผูล้งทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีดา้น
ประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550)  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ( สมศกัด์ิ หงส์สุวรรณ และ
กรวีร์ ชยัอมรไพศาล, 2560)   แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจประยุกต์จากตวัแบบของ The American 
Customer Satisfaction Index Model (ACSI) (Anderson and Fornell, 2000) และ Thailand Customer Satisfaction 
Index Model (TCSI) (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2552) ผูวิ้จยัน าส่งแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา
อิสระตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือเป็นการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) และน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากนักลงทุนจ านวน 30 คนเพ่ือน ามา
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าครอนบาค อลัฟ่า (Cronbach’s alpha) 
พบว่าขอ้ค าถามในแต่ละส่วนของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า .70 ข้ึนไปซ่ึงแสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่
เพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวิจยั (อารยา องคเ์อ่ียมและ พงศธ์ารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) การเก็บ
ขอ้มูลท าโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) โดยการส่งลิงค์ไปถึงกลุ่มตวัอย่างผ่านทางอีเมล 
และส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดถู้กน ามาประมวลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชใ้นการบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และแสดงระดบัของตวั
แปรในการวิจยั สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 
analysis) เพ่ือตรวจสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้
ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ 
 

ตวัแปรตาม 
ความพึงพอใจในกองทุน
รวมเพ่ือการออม(SSF) 
ระหว่ าง  (1) วัย เ ร่ิมต้น
ท างาน (2) วยัสร้างฐานะ 
และ (3) วยัใกลเ้กษียณ 

                      ตวัแปรต้น 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P) -
ผลิตภณัฑ ์-ราคา -ช่องทางการบริการ -การ
ส่งเสริมการตลาด -บุคลากร -ลกัษณะทาง
กายภาพ -กระบวนการบริการ 
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4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี  
1. การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF ของ ผู้ลงทุนในวัยเร่ิมต้นท างาน วัยสร้าง

ฐานะ และวยัใกล้เกษียณ  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
ออม (SSF) ของผูล้งทุนในวยัเร่ิมท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกลเ้กษียณ 

ความพงึพอใจในการลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออม (SSF) 

วยัเร่ิม
ท างาน 

วยัสร้าง
ฐานะ 

วยัใกล้
เกษียณ 

รวม 
อันดับ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้ 4.33 0.527 4.37 0.546 3.99 0.999 4.31 0.638 1 
ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ 4.20 0.689 4.35 0.630 3.37 1.108 4.18 0.800 2 
ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 4.22 0.578 4.19 0.634 2.85 0.895 4.00 0.814 3 
ดา้นขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 3.94 0.824 3.68 1.062 2.49 1.197 3.57 1.129 4 

ภาพรวม 4.17 0.530 4.14 0.567 3.17 0.780 4.01 0.750  
  

จากตารางท่ี 1 ในภาพรวมพบว่าผูล้งทุนมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ในระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย 4.01 โดยวยัเร่ิมท างาน และ วยัเร่ิมสร้างฐานะมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF ใน
ระดบัมากใกลเ้คียงกนั มีค่าเฉล่ีย 4.17 และ 4.14 ตามล าดบั ส่วนวยัใกลเ้กษียณมีความพึงพอใจต่อการลงทุนใน
กองทุนรวม SSF  ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 ซ่ึงน้อยกว่าความพึงพอใจของวยัเร่ิมท างาน และ วยัเร่ิม
สร้างฐานะ ในรายดา้นพบว่า ผูล้งทุนมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF ในระดบัมากเรียงตามล าดบั
คือ ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้ ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และ ดา้นขอ้ร้องเรียนของ
ลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 4.18 4.00 และ 3.57 ตามล าดบั 

 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF ของผู้ลงทุนในวยัเร่ิมต้นท างาน วยั

สร้างฐานะ และวยัใกล้เกษียณ 
 
สมมติฐานที่ 1: ปัจจยัทางการตลาด 7Ps มีผลต่อความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF 

ของผูล้งทุนในวยัเร่ิมตน้ท างาน ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในวยัเร่ิมท างาน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.102 0.553  1.994 0.050 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.801 0.252 0.809 4.393 0.000* 
ดา้นราคา 0.102 0.167 0.091 0.609 0.545 
ดา้นช่องทางการบริการ 0.171 0.197 0.131 0.869 0.388 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.219 0.118 -0.169 -1.846 0.069 
ดา้นบุคลากร -0.122 0.171 -0.103 -0.713 0.478 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.653 0.261 0.513 20.502 0.015* 
ดา้นกระบวนการบริการ 0.990 0.253  0.911 3.915 0.000* 

R = 0.730, R-Square = 0.533, F = 12.223, p-value < 0.001 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการออมของลูกค้าในวยัเร่ิมท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงตามล าดบัได้แก่ ด้าน
กระบวนการ (Beta=0.911) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Beta=.809) และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Beta=0.513)  

 
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยทางการตลาด 7P’s มีผลต่อความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของผูล้งทุนในวยัสร้างฐานะ     ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  ผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในวยัสร้างฐานะ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.475 0.465  3.174 0.002* 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.381 0.124 0.252 3.071 0.002* 
ดา้นราคา 0.018 0.083 0.018 0.216 0.829 
ดา้นช่องทางการบริการ 0.113 0.121 0.082 0.935 0.351 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.038 0.079 -0.038 -0.477 0.634 
ดา้นบุคลากร -0.052 0.128 -0.037 -0.408 0.684 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.130 0.115 0.102 1.128 0.260 
ดา้นกระบวนการบริการ 0.054 0.151 0.037 0.356 0.722 

R = 0.372, R-Square = 0.138, F = 5.784, p-value < 0.001 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในวยัสร้าง
ฐานะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์เพียงดา้นเดียว (Beta=.25)  

 
สมมติฐานที่ 3:ปัจจัยทางการตลาด 7P’s มีผลต่อความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของผูล้งทุนในวยัใกลเ้กษียณ ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ ดงัแสดงใน 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ใน
วยัใกลเ้กษียณ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 6.616 1.186  5.578 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 1.218 0.284 0.426 4.292 0.000* 
ดา้นราคา -0.520 0.274 -0.218 -1.899 0.064 
ดา้นช่องทางการบริการ -0.414 0.226 -0.163 -1.836 0.072 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.243 0.388 0.112 0.626 0.534 
ดา้นบุคลากร 0.617 0.219 0.687 2.821 0.007* 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.259 0.317 0.117 0.817 0.418 
ดา้นกระบวนการบริการ -2.333 0.418 0.530 5.575 0.000* 

R = 0.863, R-Square = 0.744, F = 20.383, p-value < 0.001 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกค้าในวยัใกล้

เกษียณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงตามล าดบัคือ ด้านบุคลากร (Beta=0.68) ด้านกระบวนการ
บริการ (Beta=0.53) และ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Beta=0.68)     
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาสรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
5.1 การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF ของ ผู้ลงทุนในวัยเร่ิมต้น

ท างาน วยัสร้างฐานะ และวยัใกล้เกษียณ  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม ผูล้งทุนมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการออม SSF เรียงตามล าดบัคือ ด้านความคาดหวงัของลูกค้า  ด้านคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ด้าน
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ และ ดา้นขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ จากผลการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว้่าผูล้งทุนมีความพึง
พอใจต่อดา้นการร้องเรียนของลูกคา้ในระดบัต ่ากว่าดา้นอ่ืน ดงันั้นธนาคารจึงควรมีการปรับปรุงการจดัการข้อ
เรียกร้องของผูล้งทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นารา กิตติเมธีกุล และ ภาสประภา ตระกูลอินทร์ (2558) 
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ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และสรุปว่า ธุรกิจควรมีการจดัช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนไดอ้ยา่งสะดวก มีการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และการตอบสนอง
ต่อลกูคา้อยา่งรวดเร็ว และมีการชดเชยให้แก่ผูล้งทุนเพ่ือสร้างความพึงพอใจ   

ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาพบว่าวยัเร่ิมสร้างฐานะมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF 
ในระดบัมากใกลเ้คียงกนั ส่วนวยัใกลเ้กษียณมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม SSF ในระดบัปานกลางทั้งน้ีเน่ืองจากกองทุนดงักล่าว  ถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิดการออมและลงทุน
ในระยะยาว จะขายคืนหน่วยลงทุนไดต่้อเม่ือลงทุนครบ 10 ปี ดงันั้นจึงอาจไม่ตอบสนองต่อผูท่ี้อยูใ่นวยัใกลเ้กษียณ
เน่ืองจาก หลงัจากเกษียณคนส่วนใหญ่จะไม่มีรายได ้และตอ้งการไดผ้ลตอบแทนคืนในเวลาเร็วกว่าสิบปี จึงอาจมี
ความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม SSF น้อยกว่ากลุ่มวยัเร่ิมท างาน และ กลุ่มสร้างฐานะ ท่ี
ยงัคงมีรายไดแ้ละมีเวลาในการออมมากกว่ากลุ่มวยัใกลเ้กษียณ ดงันั้นหากธนาคารตอ้งการดึงดูดใจให้คนวยัใกล้
เกษียณมีความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF มากข้ึนอาจมีการให้บริการการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลเพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้และให้การลงทุนในกองทุน SSF นั้นสามารถตอบโจทยเ์ป้าหมายทาง
การเงินแก่กลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในกองทุนรวม SSF ของผู้ลงทุนในวยัเร่ิมต้นท างาน วยัสร้างฐานะ 

และวยัใกล้เกษียณ 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ในวยัเร่ิมท างาน 

ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์  และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจของลูกค้าในวยัสร้างฐานะ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ เพียงด้านเดียว ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในวยัใกลเ้กษียณ คือ ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการบริการ และ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ จึงสรุปไดว้่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีมีวยัต่างกนั จะมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม SSF แตกต่างกนั  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐพล ข าช่ืน 
(2562) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนใน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า นกัลงทุนท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ต่างกนัท าให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมนั้น
แตกต่างกนัอีกดว้ย และการศึกษาของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์(2558) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ของนกัลงทุน พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  ดงันั้นธนาคารควรพิจารณาปัจจยัดา้นอายมุาใชเ้ป็น
ปัจจัยในการวางแผนส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการบริการ การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลกัษณะกายภาพ และกระบวนการบริการ ของกองทุนรวมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัลงทุนแต่ละช่วงวยั เพ่ือท่ีจะกระตุน้ให้นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน และ  สร้างความพึงพอใจต่อผูล้งทุนมากข้ึน  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารพาณิชยค์วรค านึงถึงความแตกต่างในความตอ้งการของผูล้งทุนท่ีอยูใ่นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจ

ท าการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม และน าผลการส ารวจมาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสม
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ทางการตลาด เพ่ือดึงดูดใจให้นกัลงทุนหันมาลงทุนในกองทุนรวม SSF มากข้ึนและเพ่ือให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่นกัลงทุนไดม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต   
การวิจยัในอนาคตอาจท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนๆ อาทิเช่น กองทุน

รวมเพ่ือการออม RMF ของนกัลงทุนต่างเจนเนอเรชัน่ หรือ อาจท าการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนต่างเจนเนอเรชัน่ 
 

บรรณานุกรม 
 
ณฐัพล ข าช่ืน. 2562.ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร. 

กรุงเทพมหานคร: การศึกษาคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2563. SSF & RMF คู่หูกองทุนประหยดัภาษี. 

https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/ssf-rmf-tax-saving-investments 
นารา กิตติเมธีกุล และ ภาสประภา ตระกูลอินทร์ (2558) การตดัสินใจเพ่ือการจดัการลูกค้าร้องเรียนส าหรับนักการ

ตลาดยุคดิจติลั. EAU Heritage Journal 20 Social Science and Humanity. Vol. 5 No. 1 January-April 
2015. 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน. 2554. https://dictionary.orst.go.th/ 
ภทัทิรา  บุญธรรม. 2562. ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม. กรุงเทพมหานคร:  

การศึกษาคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2550. พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพไ์ดมอนดอิ์นบิสเนสเวิล. 
สมศกัด์ิ หงส์สุวรรณ และกรวีร์ ชยัอมรไพศาล. 2560.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคญัต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ จงัหวดัเชียงใหม่.  
วารสารมหาวิทยาลยัพายพั ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2562. กองทุนรวมและหน่วยลงทุน.  
https://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS2017_YFSCamp_FinPL_Reading02.pdf     
สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. 2552. โครงการวิจยัต่างๆ. https://www.ftpi.or.th/services/research/โครงงานวิจยั 
ส านกังานกระทรวงการคลงั.2562. ข่าวกระทรวงการคลงั ฉบบัท่ี 146/2562. 

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/12161.aspx 
 อารยา องคเ์อ่ียมและ พงศธ์ารา วิจิตเวชไพศาล. 2561.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั. วิสญัญีสาร 2561; 

44(1) 
อุทยั พรรณสุดใจ.2545. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

จงัหวดัชลบรีุ.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาสงัคมวิทยาประยกุต,์ คณะสงัคมศาสตร์,  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2852 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

อรรถเดช  เทพชยัธนะวงศ.์ 2558. ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร: การคน้ควา้อิสระ, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
Anderson, E. W. & Fornell, C. (2000). Foundations of the American Customer Satisfaction Index. Total 

Quality Management. 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2853 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม กรณศึีกษา ธุรกจิแฟรนไชส์ 
ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดนิแดง จังหวดั กรุงเทพมหานคร 

The Study of Factors Affecting Customer Decisions on Purchasing Drinks  
The Case Study of Kiko Cha Bubble Milk Tea Franchise, Din Daeng Branch, 

Bangkok 
 

อัจฉราพรรณ ทรัพย์กลิ่น1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต2 
Atcharapan Supklin and Supasan Preedawiphat 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืม จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง จ านวน 450 คน ผลการศึกษา
พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและรายได ้ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ประสมทางการตลาดบริการ พบว่าผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย บุคลากร และกระบวนการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยั
ดงักล่าวจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 
ค ำส ำคัญ: ธุรกิจแฟรนไชส์ชำนมไข่มกุร้ำน Kiko Cha สำขำดินแดง 
 

Abstract 
This research had an objective to study factors that affected 450 customers’ buying decisions to buy drinks from 
Kiko Cha Bubble Milk Tea Franchise, Din Daeng Branch, which were 1) different demography and 2) different 
customer behaviors, and study 3) relationships among the marketing mix. The result showed that different ages, 
income, and customer behaviors influenced customers on their buying decisions. The result from the marketing 
mix analysis showed that product, price, channel distribution, people, and production process had a positive 
relationship with the significant level of 0.05. As a result, these factors affected customer buying decisions. 
 
Keywords: Kiko Cha Bubble Milk Tea Franchise, Din Daeng 
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1. บทน า 
 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีทางการตลาดท่ีประสบความส าเร็จเร่ืองธุรกิจชานมไข่มุก ปัจจุบนัมีมูลค่าตลาดสูง
ถึง 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงหากวดัการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ โดยการอา้งอิงขอ้มูลจากการเก็บสถิติของศูนยวิ์จยักสิกร
ไทย เม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมา จะพบได้ว่ามูลค่าของตลาดชานมไข่มุกพุ่งสูงจาก 7 ปีท่ีแล้วถึง 500 ล้านบาท (จากเดิม
ประเมินไวอ้ยูท่ี่ 2,000 ลา้นบาท) และขยายตวัไม่ต ่ากว่า 20% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวถือไดว้่า ตลาด
ชานมไข่มุก เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และมีผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้สู่ธุรกิจประเภทน้ีเพ่ิมข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก 
(สืบค้นใน ผูจ้ ัดการออนไลน์ https://mgronline.com/) ปัจจุบนัตลาดชานมไข่มุกทัว่โลก เติบโตข้ึนประมาณ 24% 
ภายในเวลา 3 ปี นอกจากน้ียงัมีการประเมินไวว้่า ตลาดชานมไข่มุกจะโตข้ึนไปอีก ปีละ 7-8% นัน่ท าให้ในปี 2028 
อุตสาหกรรมน้ีจะมีมูลค่ามากข้ึนอีกถึงเท่าตวั หรือราว 150,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าการประเมินดงักล่าวได้
รวมไปถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 อีกดว้ย ซ่ึงจะเรียกว่าธุรกิจชานมไข่มุก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกร่ง และเป็นท่ีน่าสนใจในการท าธุรกิจในอนาคต ทั้งน้ีการแข่งขนัของผูป้ระกอบการใน
ตลาดชานมไข่มุกมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ทั้งผูป้ระกอบการรายใหม่ และรายเดิม การซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุก
ถือเป็นอีกหน่ึงเส้นทางธุรกิจท่ีน่าสนใจ และถือว่าเร่ิมตน้ไดง่้ายเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนแต่ยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเร่ิมต้น การลงทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรต้องให้ความสนใจในท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงควรเป็นท าเลท่ีมีความ
เหมาะสม โดยเป็นจุดท่ีมีคนพลุกพล่าน เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีมีราคาขายต่อหน่วยไม่สูงมากนกั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ขายให้ไดป้ริมาณหน่วยมาก ๆ จึงจะสามารถท าก าไร และประสบความส าเร็จได ้อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการ
วางแผนจะประกอบธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเส่ียงในการเพ่ิมจ านวนของผูป้ระกอบการ
ในอนาคตและวางแผนการตลาดให้รอบคอบ เพ่ือเตรียมตวัปรับสภาพการท าธุรกิจให้พร้อมตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค จากการท่ีธุรกิจชานมไข่มุกเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการจ านวนมาก ท าให้สภาพการแข่งขนัในตลาด 
ณ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรงภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั รวมทั้งตอ้งเผชิญการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ี
เป็นสินคา้ทดแทนทางเลือกอ่ืน ๆ  ในทอ้งตลาด เน่ืองจากผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหา และโอกาสทางธุรกิจดงักล่าว จึง
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความสนใจในการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
กรณีศึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง
กนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง ผลในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจเคร่ืองด่ืม และธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุต์ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเร่ือง
การบริการลูกคา้ การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก และการจดัหาสินคา้ต่าง ๆ  ให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ียงัเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดกบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง สามารถใชข้อ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาดงักล่าวไปเป็นฐานขอ้มูลของผูบ้ริโภค น าไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาด พฒันาสินคา้ และบริการของธุรกิจให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
ตรงกับความต้องการในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจสามารถสร้างก าไร มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั ประสบ
ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และอยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

https://mgronline.com/
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของ
แต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังาน หรือบุคลากรใน
ระดับต่าง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนัน่เอง (กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ, 2548) กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวยัเดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกัน 
ส่วนคนท่ีมีคุณสมบติัประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยคุณสมบติัของประชากรศาสตร์
ไดผ้ลกัดนัให้คนท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัตอ้งมีกิจวตัรในท านองเดียวกนัและพฤติกรรมต่าง ๆ ก็จะคลา้ยกนัหรือ
เหมือนกนัโดยตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ ส านกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ, 2554 

ฉัตรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2550 ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ 
หรือพฤติกรรมการตดัสินใจการซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้า หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี
ความส าคญัต่อความอยูร่อดขององคก์รทั้งในปัจจุบนัและอนาคต การศึกษาจากการท าความเขา้ใจความหมายและ
บทบาทของบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ผูค้าดหวงั และผูซ้ื้อ ซ่ึงบทบาทของผูโ้ภคแบ่งไดเ้ป็น ผูริ้เร่ิม ผูท่ี้มีอิทธิพล 
ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550 กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ถูกพฒันาข้ึนมาใชร่้วมกนัเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายและเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร ประกอบดว้ย 1.ผลิตภณัฑ ์2.ราคา 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.การส่งเสริมการตลาด 5.บุคคล หรือพนกังาน 
ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือ
คู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 6.การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 7.กระบวนการให้บริการ เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือจริง ๆอย่างไร โดยกระบวนการในล าดบัขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค มีดว้ยกนั 5 ขั้นตอน 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 1. การตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการ 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมิน
ทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน 5 ขั้นตอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงให้ความส าคญัในปัจจยักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับนิสัยและทศันคติของผูบ้ริโภคโดยน ามาศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างจะน าไปสู่แนวโน้มการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคน าไปสู่การวดัระดบัการตดัสินใจซ้ือหรือการประเมินหลงัการใชข้องผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
ผูวิ้จยัยงัมีการทบทวนและอา้งอิงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือมาเช่ือมโยงให้
งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีรูปแบบในการวิจัยเชิงส ารวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยประชากรกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง 
และเน่ืองจากจ านวนประชากรผูม้าใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีร้าน Kiko Cha สาขาดินแดงน้ี มีจ านวนประชากรเฉล่ียอยู่
ท่ี 100-150 แก้วต่อวนั ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการค านวณจากการนบัแกว้ตามยอดขายต่อเดือนซ่ึงมีจ านวนเฉล่ียอยู่ท่ี 3000 
แก้ว จึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัย่าง โดยอาศยัสูตรค านวณตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ซ่ึงผลจากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรจากจ านวนประชากรจ านวน 3000 
คน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จะได ้n = 353 ตวัอยา่ง เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน และ
เพ่ิมความเช่ือมัน่ของข้อมูลให้แม่นย  ามากยิ่งข้ึน จึงท าการเก็บข้อมูลเพ่ิมอีกประมาณ 47 ตวัอย่างเพ่ือส ารองเผ่ือ 
การสูญเสียของแบบสอบถาม และป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเก็บ
กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 ตวัอย่างเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัยในคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตาม
สะดวก โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form แจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมา
ใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม และฝากแบบสอบถามออนไลน์ในช่องทาง Facebook ซ่ึงเป็นเพจของทางร้าน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 
การแจงแจกความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ t-test independence ในการวิเคราะห์ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ การวิเคราะห์ One-way Analysis of Variance ในการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์
ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ รวมทั้งปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์หาค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-square Test) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.5 ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 

ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม  
จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุก 
ร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม  
จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha  
สาขาดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ในการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ผู ้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล และรวบรวม
แบบสอบถามไดท้ั้งส้ินจ านวน 472 ชุด นอกจากน้ีไดท้  าการคดัแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ออกไปจ านวน 
12 ชุด ดงันั้นจึงไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นจ านวนทั้งส้ิน 450 ชุด ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 450 คน ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 238 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.9 มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี 183 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีสถานภาพโสด 276 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ระดบั
การศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียอยูท่ี่ 10,001-30,000 บาท 
282 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1  

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการซ้ือ
เคร่ืองด่ืม จากแฟรนไชส์ชานมไข่มุกร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง 450 คน 
ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม 3-4 แก้วต่อสัปดาห์ 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.6 วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ คือช่ืนชอบในรสชาติ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.6 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม คือช่วงบ่าย (14.00-16.00 น.) 167 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ประเภท
ของเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีบริโภค คือ นมสดบราวน์ชูก้า 103 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ประเภทของเมนูท็อปป้ิงท่ีบริโภค 
และเลือกสัง่มากท่ีสุด คือไข่มุกสีด า 168 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม คือ
ตนเอง 249 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และรู้จกัร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง เน่ืองจากสถานท่ีตั้งสาขาของร้านอยูใ่กลก้บั
ท่ีพกั/ท่ีท างาน/สถานศึกษาของตนเอง 244 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
การทดสอบ Independent Sample t-test เพศ N ( X ) S.D. p-value t 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
ชาย 212 4.51 0.588 

0.084 0.089* 
หญิง 238 4.50 0.648 

 
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ดว้ยการ

ทดสอบ Independent Sample t-test พบว่าค่า t-test เท่ากบั 0.089 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม กบัเพศ สามารถอธิบายไดว้่าเพศท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรประภา นพชยัยา (2558) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน เพราะกาแฟท่ีจ าหน่าย
ในร้านคาเฟ่ อเมซอน มีรสชาติท่ีเหมาะส าหรับคนทุกเพศ มีประเภทของกาแฟท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการทุกเพศไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และอาชีพ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ F-Test p-value 
อาย ุ 3.797 0.005 
สถานภาพ 1.192 0.304 
ระดบัการศึกษา 6.679 0.104 
รายไดต่้อเดือน 4.339 0.005 
อาชีพ 1.783 0.078 

 

จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน และอาชีพ กับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ด้วยการทดสอบ One-Way ANOVA จากค่าสถิติ F-Test และค่า     
p-value ผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ p-value ของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและรายไดต่้อเดือนมีค่าเท่ากบั 0.005 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุ 
และลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน 
Kiko Cha สาขาดินแดงต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตชุดา นรเวทางคก์ุล (2557) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตวฒันา โดยศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุพบว่า ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตวฒันาท่ีมีอายุแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ด้านการบริโภคชานมไข่มุกเฉล่ียจ านวนแก้วต่อเดือนแตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2555) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้
โอชายะของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไมโ้อชายะ ในดา้นความถ่ีการบริโภคต่อสปัดาห์ และดา้นมูลค่าในการซ้ือต่อคร้ัง แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 และ 0.01 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค F-Test p-value 

ความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม 21.580 0.000 
วตัถุประสงคใ์นการบริโภคเคร่ืองด่ืม 5.151 0.000 
ช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองด่ืม 6.982 0.000 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีเลือกบริโภค 1.653 0.047 
ประเภทของทอ็ปป้ิงท่ีเลือกบริโภค 6.879 0.000 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม 2.555 0.045 
ช่องทางการรู้จกัร้าน 7.211 0.001 
 
จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ  ดว้ยการทดสอบ One-Way ANOVA จาก

ค่าสถิติ F-Test และค่า p-value ผลการวิจัยพบว่า ด้านความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม มีค่าสถิติ p-value เท่ากบั 
0.000 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการบริโภคเคร่ืองด่ืม มีค่าสถิติ p-value เท่ากบั 0.000 ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองด่ืม มี
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ค่าสถิติ p-value เท่ากับ 0.000 ด้านประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีเลือกบริโภค มีค่าสถิติ p-value เท่ากับ 0.047 ด้าน
ประเภทของทอ็ปป้ิงท่ีเลือกบริโภค มีค่าสถิติ p-value เท่ากบั 0.000 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
มีค่าสถิติ p-value เท่ากบั 0.000 และดา้นช่องทางการรู้จกัร้านมีค่าสถิติ p-value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีค่า 
p-value น้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐาน อธิบายได้ว่าปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน Kiko Cha สาขาดินแดงต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนาตยา พนสัสุวรรณศิริ (2561) ท่ีท าการศึกษางานวิจยั
เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม พบว่า ความถ่ีในการบริโภคท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The´ ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เบญจพลอย โพธิพีรนันท์ (2559) ท าการศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริโภคชานมไข่มุก กรณีศึกษาร้าน TEA MORE พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเพศชายจะเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม เพ่ือแก้
กระหายหรือเพ่ิมความสดช่ืน ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่จะเลือกเพราะช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์ แสดงให้เห็นว่าปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคชานมไข่มุกดา้นวตัถุประสงค์ในการเลือก
บริโภคต่างกนั 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตวัแปรอิสระ 
(ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ) 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

   

B Std. Error Beta t p-value 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.907 0.282  3.215 0.001 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.143 0.070 0.110* 2.043 0.042* 
ดา้นราคา 0.213 0.059 0.191* 3.575 0.000* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.292 0.056 0.259* 5.217 0.000* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.017 0.030 -0.023 -.555 0.579 
ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน 0.234 0.062 0.186* 3.804 0.000* 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ -0.054 0.051 -0.043 -1.049 0.295 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.034 0.056 0.028* .616 0.038* 

R=0.596, R Square= 0.355, Adjusted R Square=0.345, Std. Error of the Estimate=0.502 
 
จากตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ กบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืม พบว่ามีตวัแปรอิสระทั้งหมดจ านวน 5 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t-test ของปัจจยัมีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05) โดยเรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐานของ
สมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า Beta เท่ากบั 0.259 t-
test มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดา้นราคามีค่า Beta เท่ากบั 0.191 t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดา้นบุคลากร หรือ
พนกังาน มีค่า Beta เท่ากบั 0.186 t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Beta เท่ากบั 0.110 t-test มี
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ค่า p-value เท่ากับ 0.042 ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่า Beta เท่ากับ 0.028 t-test มีค่า p-value เท่ากับ 0.038 
ตามล าดบั ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกัน และมีค่า p-value น้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรามาศ เพช็รเนียม (2558) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการในร้านกาแฟพรีเม่ียม ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเม่ียมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบักาแฟท่ีท าจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี มี
ประเภทของกาแฟให้เลือกหลากหลาย มีบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่กาแฟมีความแข็งแรง สะอาด และมีขนาดท่ีเหมาะสม 
รวมถึงร้านกาแฟพรีเม่ียมนั้นตอ้งเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ในชีวิตประจ าวนั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร
ของผูบ้ริโภคต่างกัน ส่วนปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา และด้านอาชีพท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมไม่ต่างกัน 2) ปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคดา้นความถ่ีในการบริโภค
เคร่ืองด่ืม ดา้นความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองด่ืม วตัถุประสงค์ในการบริโภคเคร่ืองด่ืม ช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองด่ืม 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีเลือกบริโภค ประเภทของท็อปป้ิงท่ีเลือกบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
ช่องทางการรู้จกัร้านท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก Kiko Cha สาขา
ดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคต่างกนั 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก Kiko Cha สาขาดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้เสนอแนะของการวิจยั จากผลการวิจยัสามารถระบุว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม จาก
ร้าน Kiko Cha สาขาดินแดง สามารถแสดงถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในแต่ละปัจจยัว่าส่งผลกบัการ
ตดัสินใจซ้ือมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการส าหรับการด าเนินงาน และน าไปประยุกต์ใช้
ในธุรกิจ ไดด้งัน้ี ประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนั ควร
ให้ความส าคญัในการวางกลุ่มลูกคา้ และช่วงอายุท่ีหลากหลายเพ่ือขยายตลาดการคา้ เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย 
ค านึงถึงราคา และความคุ้มค่าของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการตั้งราคาของสินค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ และ
ปริมาณสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ดา้นปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือต่างกนั จดัส่ิงกระตุน้ หรือกลยทุธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท าความเขา้ใจถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใช้หลกัการในการตั้งค าถามเพ่ือค้นหา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H เช่น ค าถามปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ในการบริโภค เป็นการตั้งค าถาม
เพ่ือหาค าตอบว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงตอ้งการซ้ือ ซ่ึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ผลของ
การศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านวตัถุประสงค์ในการบริโภค พบว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
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บริโภคเน่ืองจากช่ืนชอบในรสชาติ และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัเฉพาะบุคคล กลยทุธ์ทางการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์หรือกลยทุธ์ส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารทางการตลาด โฆษณาการขาย
โดยใชพ้นกังานขาย ประชาสมัพนัธ์ กลยทุธ์ดา้นราคา และกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยให้
ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้สามารถตอบสนองเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือได ้ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ น าไปประยุกต์ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการบริการจดัการปรับปรุงกลยุทธ์ในดา้นธุรกิจ 
ไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นกบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีส่งมอบให้แก่ผูบ้ริโภค น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีความสด
ใหม่ของวตัถุดิบ ศึกษาเรียนรู้สูตรเมนูเคร่ืองด่ืมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลาย
ให้กบัผูบ้ริโภค สามารถให้เลือกระดบัความหวานของเคร่ืองด่ืมได ้ เพ่ิมทางเลือกส าหรับผูท่ี้ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ 
ดา้นราคา ค านึงถึงความคุม้ค่าว่าปริมาณท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมีเหมาะสมกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายหรือไม่ ตั้งราคาของ
สินคา้ให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และปริมาณ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเป็นท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อ
การใชบ้ริการเป็นจุดท่ีมีคนพลุกพล่าน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เพ่ิมช่องทางการสัง่ซ้ือออนไลน์ท่ีเป็นตวัเลือก
ในการสั่งซ้ือท่ีมากข้ึน ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท าการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาท่ีมีลูกค้าน้อย เพ่ือให้มี
ลูกคา้ไหลเวียนในร้านตลอดเวลา โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านช่องทางต่าง ๆ  รวมทั้งการจดัตั้ง
โปรโมชัน่เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 หรือบตัรสมาชิกสะสมแตม้ ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน คดัเลือกพนกังานท่ีมีอธัยาศยัดี 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับสินค้า และข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
ภาพลกัษณ์ของพนกังานยงัมีความส าคญัต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น พนกังานท่ีแต่งการสะอาดเรียบร้อย ท า
ให้ผูบ้ริโภคนั้นรู้สึกไดว้่า เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีผ่านการผลิตมาจากพนกังานต้องไดรั้บการผลิตหรือปรุงอย่างมี
มาตรฐาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุง ดูแลบรรยากาศบริเวณหน้าร้านให้ดูดี สะอาดอยู่เสมอ 
ป้ายของร้านท่ีควรท าให้มองเห็นได้ง่าย สะดุดตา ป้ายเมนูเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ควรมีการบอกราคา รายละเอียดของ
เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน ดา้นกระบวนการให้บริการ ค านึงถึงความรวดเร็ว และความถูกตอ้งในการให้บริการ สามารถจดั
ระเบียบการให้บริการอยา่งเหมาะสม รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการในการชงเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดถูกสุขอนามยั  

ขอ้จ ากดัของการศึกษาวิจยั เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีก าลงัท าการเก็บขอ้มูลมีการเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสาย
พนัธ์ุใหม่ 2019 ซ่ึงเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ท าให้ต้องท าการเก็บแบบสอบถามออนไลน์
เท่านั้น ท าให้กลุ่มประชากรไม่มีการกระจายตวัเท่าท่ีควรและจากสถานการณ์ดงักล่าวอาจท าให้ไดข้อ้มูล รวมทั้ง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคบางอย่างอาจจะแตกต่างกบัพฤติกรรมในช่วงเวลาสถานการณ์ปกติ และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึกในดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านชานมไข่มุก Kiko Cha สาขาดินแดง จึงควรตอ้งอาศยัการวิจยั
เชิงคุณภาพในการเก็บขอ้มูลรูปแบบอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ไดข้อ้มูล
เชิงลึก และทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสามารถน าไปประยกุตพ์ฒันาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

https://www.ancbroker.com/anc-covid-19/index-asia.php?agt_id=2435&ref=bangkokbiznews
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
Impact Factors of the Income of Suvarnabhumi Airport during Covid-19 

Pandemic 
 

อัญชนา  อุทุมมา1 และ พีรพงษ์  ฟูศิริ2 
Unchahnah Utoomma and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19” 
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายได้จากจ านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใช้บริการท่า
อากาศยานช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการพฒันากลยทุธ์เพ่ือเป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อรายไดจ้ากจ านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานหรือผูป้ฏิบติังาน
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรายได้กิจการการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลสรุปของการศึกษาพบว่า ด้วย
สถานการณ์ปัจจุบนัท าให้ท่าอากาศยาน รายไดล้ดลงในขณะท่ีตอ้งรับภาระจากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เน่ืองจากผูม้าใช้
บริการลดลง มีผลกระทบต่อการให้บริการอยา่งยิ่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อรายได ้ในช่วงปี 2563-2565 ผูศึ้กษาจึงมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยการเลือกกลยทุธ์เชิงป้องกนั
ท่ีมีแผนระยะสั้น มีทิศทางการบริหารสอดคล้องกับวิสัยทศัน์เป้าประสงค์ของ ทอท. คือการพฒันาเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ มีมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ เป็นการรักษาฐานลูกคา้
เดิมเพ่ือคงไวซ่ึ้งรายไดแ้ละขยายธุรกิจในพ้ืนท่ีของท่าอากาศยานให้เกิดรายไดจ้ากการเช่าจอดอากาศยานและศูนย์
ซ่อมอากาศยาน และในระยะยาวจดัให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบ ารุงรักษาในพ้ืนท่ีเขตการบิน พฒันา
ศกัยภาพดา้นความปลอดภยัจากโรคระบาดหรือภยัคุกคามรูปแบบใหม่ของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ : สนำมบินสุวรรณภูมิ, COVID-19, ผลกระทบต่อรำยได้ 
 

Abstract 
This study about the impact factors of the income of Suvarnabhumi airport during the COVID - 19 was 
independently conducted to study the factors which impact the income, coming from the number of passengers 
and flights have been using the airport service during the COVID-19.  In addition, to study about causes of the 
problem and the way to develop strategy for the solutions of this dramatically decreasing income during the 
COVID-19. The data was gathered from the survey with the sample group which works relate with the income of 
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Suvarnabhumi airport. The study has shown that the current situation has decreased the income of the airport while 
the expenses are continued to grow. Due to the decreasing number of passengers, which badly impacts the service, 
arising from the COVID-19 pandemic, is assumed to have an effect towards the income between the year 2020 to 
2022.  Therefore, the researcher has the ways of solution by choosing the ST strategy which has the short - term 
program, the way of management that related with the main vision of AOT, developing partner business system 
to build good relationship with the customer, has the measure to help entrepreneurs as to maintain the existing 
customers for the remaining of income and for more income.  Moreover, for long- term period, there will be an 
adjustment and development to keep a good condition in fly zone, there will be more efficient for the safety system 
of the airport. 
 

Keywords: Suvarnabhumi airport, COVID-19, Impact on the income 
 

1. บทน า 
 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ระบุว่า ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไดมี้ค าสัง่และประกาศเพ่ือป้องกนั
มิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงมากยิ่งข้ึนและเพ่ือสนบัสนุน
การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ AOT ดงัน้ี ประกาศ กพท. เร่ือง ห้ามอากาศยานท าการบินเขา้สู่ประเทศไทย  

การคน้ควา้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะรวบรวมและศึกษถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และหาแนวทางการฟ้ืนฟูรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามลกัษณะธุรกิจ
ของ AOT ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัประกอบดว้ย การจดัการ การด าเนินงาน
และการพฒันาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง  แต่ในงานวิจยัน้ี กรณีศึกษาเฉพาะ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูรายได ้การจดัการทรัพยากร 
และการเพ่ิมโอกาสในการพฒันาการด าเนินงานแบบยัง่ยืนของสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรค
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายในสาเหตุของความเส่ียงต่อรายได้จากจ านวน
ผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมี
ผลกระทบต่อรายไดจ้ากจ านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานช่วงสถานการณ์ COVID-19 และ
ศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการพฒันากลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อรายไดจ้ากจ านวน
ผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัและผลกระทบของปัจจยัท่ีมีต่อรายไดจ้าก
จ านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
น ามาปรับปรุงและพฒันาในการจดัการกบัสถานการณ์น้ีหรือคลา้ยกันในภายภาคหน้า สามารถน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบรายได้ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของสนามบินสุวรรณภูมิมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
องคก์รต่อไปหรือเป็นขอ้มูลเพ่ือการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผูศึ้กษาไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน พบว่าปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อรายไดข้องสนามบิน

สุวรรณภูมิในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นผลอนัเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์การระบาดของเช้ือโควิด 19 ในคร้ังน้ี
ไม่เป็นเพียงแต่บททดสอบภาวะความเป็นผูน้ าแต่ยงัรวมไปถึงทกัษะความรู้ความสามารถ ความจริงใจ และความ
ไวว้างใจของประชาชนท่ีมีต่อรัฐในการบริหารจดัการเพ่ือฝ่าวิกฤต (Wendy, 2020) มาตรการกกักนั (Quarantine 
Measures) ภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการน ามาใชแ้ก้ปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 โดยอาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนบา้งเพ่ือให้ทุกคนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตซ่ึงมีค่ามากกว่าเสรีภาพส่วนบุคคล รัฐจึงตอ้งรีบตดัสินใจและประเมินอยา่งรอบคอบในทุก ๆ ดา้น
เพ่ือท่ีจะแข่งขนักบัเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบติัการตดัสินใจในเร่ืองน้ีก็ไม่ง่ายนกั ดงันั้นทุก
มาตรการของรัฐบาลสมควรมาจากมุมมองและเหตุผลท่ีว่ามาตรการนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและควบคุม
การระบาดของเช้ือโควิด 19 ได้อย่างทนัท่วงทีมากน้อยเพียงใด หากรัฐบาลอธิบายว่ามาตรการท่ีใช้นั้ นเป็น
มาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองชีวิตคนไทยทุกคนแลว้ ทุกคนย่อมเขา้ใจและให้ความ
ร่วมมือท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอย่างแน่นอน เพราะมาตรการเหล่าน้ีถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพในหลายๆ ดา้นของประชาชนอยา่งเล่ียงไม่ได ้แต่ความไวว้างใจเหล่าน้ีจะส่งผลให้คนไทยทุกคนปลอดภยั
จากมหนัตภยัร้ายน้ีได ้โดยหลงัจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 สงบลงแลว้ยอ่มเป็นเร่ืองท่ีชดัเจนแลว้วา่
จะมีวิกฤติแบบน้ีก าลงัรอเกิดข้ึนอยูข่า้งหนา้ในอนาคตอีก แต่รัฐยงัมีเวลาในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
(ศิวรุฒ ลายคราม,จีน่า มากาเร็ต ซัมเมอร์, 2563) และปัจจัยส าคญัอีกปัจจัยหน่ึงคือส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ท่ีมีความทนัสมยั พร้อมไปดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานระดบั
สากล สามารถให้บริการสายการบิน และผูโ้ดยสารอยา่งมีคุณภาพในระดบัสากล ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูโ้ดยสาร
มีความประทบัใจท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ได้แก่ ทรัพยากรเพ่ือการบริการ รูปแบบการบริหารการ
บริการ ประสิทธิภาพการบริการ และคุณภาพการบริการ โดยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตอ้งอ านวยความ
สะดวกหรือการไดรั้บบริการขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี ขอ้มูล
การบิน และส่ิงสนบัสนุนการเดินทาง เคร่ืองมือเพ่ือการบริการของท่าอากาศสุวรรณภูมิก็ตอ้งมีความพร้อม เช่น 
ระบบทางเดินเล่ือน ระบบบนัไดเล่ือนมีความปลอดภยั เคร่ืองมือตรวจคน้ประจ าจุดมีประสิทธิภาพ จอแสดงภาพ
สถานะเวลาและเส้นทางบิน มีคุณภาพ และป้ายแสดงขอ้มูลจุดเคาน์เตอร์บริการในท่าอากาศยานมีความชดัเจน 
ส่วนการจดัการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการจดัการท่ีดี อ  านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารในหลายดา้น มี
คุณภาพการบริการท่ีดี ทั้งด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเอาใจใส่ และการตอบสนอง ซ่ึงด้านความน่าเช่ือถือ
พิจารณาไดจ้าก ขั้นตอนต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การเช็คอินผูโ้ดยสาร การตรวจคน้เพ่ือการเดินทาง ขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมือง มีความถูกตอ้ง และมีมาตรฐาน รวมถึงระบบความปลอดภยัภายในท่าอากาศยาน และสินคา้ในจุดบริการ
สินคา้ปลอดภาษีเป็นสินคา้ของแท ้ขณะท่ีการตอบสนองนั้นพิจารณาจากการตอบสนองของพนกังานผูใ้ห้บริการ 
ได้แก่ ทัศนคติด้านการให้บริการผู้โดยสาร ความรอบรู้ในการให้ข้อมูล ความตั้ งใจในการให้บริการ และ 
ความสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา รวมถึงจ านวนพนักงานท่ีประจ าหน้าท่ีอยู่ท ัว่บริเวณท่าอากาศยาน
ตลอดเวลา และสุดทา้ย ดา้นความเอาใจใส่ พิจารณาจากความเอาใจใส่ของพนกังานผูใ้ห้บริการเช่นกนั ไดแ้ก่ ความ
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กระชบั ทนัเวลา ความเตม็ใจ ความสุภาพ ยิ้มแยม้ และ การเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด (ชณิษฐา สมัฤทธ์ิ และคณะ, 
2562) และยงัรวมไปถึงการศึกษาการประเมินระยะเวลาการใชบ้ริการของจุดตรวจคน้ทางเขา้อาคารท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่ จากการพฒันาแบบจ าลองการเดินทางของ
ผูโ้ดยสารจุดตรวจคน้ทางเขา้ผูโ้ดยสารและผลการศึกษาจากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามพบว่า ความเร็วในการเดิน
ของผูโ้ดยสารในช่วงเวลาปกตินอ้ยกว่าความเร็วในการเดินของผูโ้ดยสารช่วงเวลาปกติใหม่ (New Normal) ซ่ึงจาก
การทดสอบทางสถิติโดยค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี 25% Significant level และจากสมมติฐานของ 
Social distancing ท่ีให้รักษาระยะห่างระหว่างกนัในแถวคอยในแบบจ าลอง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองพบว่า เม่ือ
ปริมาณผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนจากแบบจ าลองสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่ (New normal) 
ระยะเวลาในแถวคอยเฉล่ียของผูโ้ดยสารทั้งหมดและระยะเวลาในการใชบ้ริการเฉล่ียของผูโ้ดยสารทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
ท่ีจ านวนผูโ้ดยสารเท่ากนัระหว่าง 50-500 คนต่อชัว่โมง จากแบบจ าลองสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติ
ใหม่ (New normal) ระยะเวลาในแถวคอยเฉล่ียของผูโ้ดยสารทั้งหมดและระยะเวลาในการใช้บริการเฉล่ียของ
ผูโ้ดยสารทั้งหมดสูงกว่าส าหรับสถานการณ์ปกติใหม่ (New normal) ทั้งทางเขา้ 4 (Single Channel, single phase) 
และทางเขา้ 5 (Multi-channel, single phase) (มาริษา คีรีมาศทอง, 2563)  

ในสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยโรคระบาดอุบติัใหม่หรือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงต่อเน่ืองยาวนานกว่า 
2 ปีท่ีทัว่โลกก าลงัรับมือก่อให้เกิดพิษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อการ
เดินทางระหว่างประเทศดว้ยอากาศยานการบิน ท าให้จ านวนนกัท่องเท่ียวและผูโ้ดยสารท่ีจะมาให้บริการสนามบิน
สุวรรณภูมิลดลงอยา่งกระทนัหนั จากมาตรการกกักนัของรัฐบาล ในการป้องกนัควบคุม การระบาดของเช้ือโควิด 
19 ไดอ้ยา่งทนัท่วงที จึงส่งผลกระทบต่อรายไดโ้ดยตรงเน่ืองจากการปิดท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19” 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ประกอบไปดว้ยการศึกษาเอกสาร (Document research) และการ
สมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 วิธีการเก็บขอ้มูลในการศึกษา 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 
 
การก าหนดวิธีการศึกษาหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ผูศึ้กษาไดก้ าหนด โดยใชก้ระบวนวิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) อนัประกอบไปดว้ย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และ
กระบวนการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในส่วนการปฏิบติังานนั้น 
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1) การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ จ านวน 5 ท่าน โดยใชวิ้ธีสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความแตกต่างทางดา้นการบริหารจดัการท่ีท าให้ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือหา
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้และแนวคิดในการเสนอแนะกลยทุธ์โดยใชอุ้ปกรณ์บนัทึกภาพและบนัทึกเสียงและ
ท าการตีความขอ้มูลประเภทประเด็น การตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือของผล
การศึกษาและ  

การสนทนากลุ่ม โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่มกับพนักงานหรือ
ผูป้ฏิบติังานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการก าหนดขอบเขตของสถานการณ์ของการบริหารและการ
ให้บริการผูโ้ดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ชดัเจนท่ีครอบคลุม ท าให้สามารถลงลึกในการวิเคราะห์ใน
ประเดน็ 

2) การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ จากทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจากหนงัสือและบทความ เก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติและรายงานรายไดข้ององคก์รเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 
รวมทั้งขอ้มูลท่ีสืบคน้จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ให้ได้
องคค์วามรู้ใหม่ 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรในการศึกษาวิจยัน้ีคือ พนกังานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจ านวนพนกังานทั้งส้ินประมาณ 2,500 

คน ผูป้ฏิบติังานตามโครงสร้างการด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดกิ้จการการ
บินประมาณ 70 คน  

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือและขอความ

คิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างจาก 2 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาภาคสนามโดยกระบวนการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 5 ท่าน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้และแนวคิดในการเสนอแนะกลยทุธ์ 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลการสัมภาษณ์ในเชิงลึกท าให้ทราบถึงรายละเอียดของปัญหาและกระบวนการท างานภายในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้จาก
ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากหนงัสือและบทความ เก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติและรายงานรายไดข้ององคก์ร
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งขอ้มูลท่ีสืบคน้จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  เพ่ือน าขอ้มูลมาท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสัมภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่ม ก าหนด
ขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมปัญหา แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนาทั้งความหมายทาง

ภาษาโดยตรงจากเอกสาร ประมวลผลร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้จากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องและจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาท าการแยกแยะข้อมูลและจัดข้อมูลออกเป็นหน่วยย่อย ๆ  
แยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลกลบัมารวมกนั พิจารณาขอ้มูลท่ีให้มีความสอดคลอ้งกนั จดัเรียง
ตามล าดบัของเร่ืองและประเดน็หลกัท่ีก าหนด แปลความหมายและบรรยายพรรณนาถึงความแตกต่างของขอ้มูลท่ี
ได ้ท าการเรียบเรียงล าดบัเร่ืองท่ีตอ้งการแปลความหมายมาท าการสรุป ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ตามขั้นตอน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 5 ท่าน ศึกษาการ
ใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 55 ท่าน ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดแนวทางใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในคร้ังน้ี โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น ผลการศึกษา
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูศึ้กษาได้ใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ซ่ึงมุ่งเน้นให้เห็นถึงมุมมองและวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารนด้านกลยุทธ์การจัดการปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้อง สนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยแบ่งหัวขอ้ค าถามตามกรอบแนวความคิดของการคน้ควา้อิสระ ไดด้งัน้ี  แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

- ดา้นการวางแผน บริหารจดัการสญัญาและจดัเก็บรายไดใ้ห้ครบถว้น เนน้การท าการตลาดกบัผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง ติดตามเร่งรัดการช าระเงินจากมาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ปรับเปล่ียน
การจา้งเอกชนให้ด าเนินการเป็นให้สิทธิผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการหรือร่วมลงทุนระหว่างกนั เพ่ิมลูกคา้ใหม่ 
ดว้ยการท าการตลาดเชิงรุก พฒันาพ้ืนท่ีว่างเปล่าเพ่ือให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ปรับปรุงการท า Zoning ผงัร้านคา้ให้
ทนัสมยัจดัให้พนกังาน Work from home และปฏิบติัตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด ลดการ
ปฏิบติังานล่วงเวลา 

- ดา้นการจดัองคก์ร ก าหนดนโยบายความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ เช่น ขยายระยะเวลาการช าระเงิน เพ่ือรักษา
ฐานลูกคา้เดิม โดยค านึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของ ทอท. เป็นตน้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และ
รักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร ชะลอการใชง้บประมาณ ปฏิบติัตามระเบียบ ทอท. อยา่งเคร่งครัด   

- ดา้นการบงัคบับญัชา: การปฏิบติังานเป็นไปตามคู่มือ (SOP) มีการประชุมหารือและประสานงานผ่าน LINE 
Application Zoom Microsoft- Team โทรศัพท์ E-mail ทั้ งหน่วยงานภายในและภานนอก มีการจัดตั้ งศูนย์
ปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน ทสภ. (EOC : Emergency Operation Center) การบงัคบับญัชายงัคงปฏิบติัเช่นเดียวกบัก่อน
เกิดสถานการณ์ COVID-19 

- ดา้นการประสานงาน: ใช ้LINE Application Zoom Microsoft-Team Telephone Intranet E-mail 
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- ดา้นการควบคุมแนวความคิด: ทอท.ไดก้ าหนดเป็นแผนวิสาหกิจท่ีมี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ รวมถึงแผนปฏิบติัการท่ีรองรับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในแต่ละดา้นผ่านระบบ Intranet Microsoft Team มี
การบริหารจดัการดา้นความรู้ดว้ยการอบรม สมัมนา ผา่นระบบ Application ต่าง ๆ ผลกัดนัให้มีโครงการท่ีสามารถ
เพ่ิมรายไดเ้พ่ือเพ่ิมสดัส่วนรายได ้Non-Aero 

การจดัการสนทนากลุ่มส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงจากบุคลากรผูบ้ริหารและ
พนกังานของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณ๓มิ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายแบ่งตาม
สายการปฏิบติังาน ออกเป็น 5 สายงาน จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 55 คน ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าประเด็นค าถามท่ีไดจ้ากประมวลผล
และวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวความคิดของการคน้ควา้อิสระโดยมีตวัแทนแต่ละฝ่ายดงัน้ี 

- ด้านการวางแผน ปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบงัคบัของ ทอท. เน่ืองจาก ทสภ.เป็นทั้งฝ่าย
ปฏิบติัการ (Operation) และฝ่ายสนบัสนุน จึงรับค าสั่งตามสายการบงัคบับญัชา เช่น การดูแลลูกคา้ให้ไดรั้บความ
สะดวก สร้างความเช่ือมัน่ มีการท า CRM ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีแผนปฏิบติังานซ่ึงเป็นมาตรการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ การประหยดังบประมาณและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  มีการทบทวนกระบวนการท างานให้
รวดเร็วยิ่งข้ึน รักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนั มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในกระบวนการเช็คอิน มีการจดัท าแผนดา้น
การเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้อุปโภคบริโภคทางอากาศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ 

- ดา้นการจดัองคก์ร ปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด สนบัสนุนงบประมาณเร่ืองอุปกรณ์ป้องกนั
ให้กบัหน่วยปฏิบติัการ Work from home ปรับลดงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วน 

- ดา้นการบงัคบับญัชา ปฏิบติังานตามสายการบงัคบับญัชา ท างานร่วมกนัเป็นทีม วิเคราะห์หาสาเหตุและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการจดัตั้งศูนย ์EOC 

- ดา้นการประสานงาน เตรียมขอ้มูลเพ่ือรองรับให้สามารถปฏิบติังานท่ีบา้น (WFH) การประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกผ่านทาง LINE Application  E-mail  Facebook  Program ZOOM Meeting  Conference  Program 
Microsoft Team  Intranet 

- ดา้นการควบคุมแนวความคิด มีการพฒันาความรู้ความสามารถดว้ยการฝึกอบรม สมัมนา ใชร้ะบบการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง E-Learning ประชุม เร่ืองเล่าสู่กนัฟังระหว่างเพ่ือนร่วมงาน On the job training ใชร้ะบบหนงัสือเวียน มี
การจดัการทางดา้นความรู้ KM มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน มีแนวทางปฏิบติังานโดยค านึงถึงมาตรการ New 
Normal ปฏิบติังานตามนโยบายของ ทอท. ผา่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ค่านิยมองคก์ร 5 ส. 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ของสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี นโยบายเป็นการก าหนดไว้ล่วงหน้า 
หากแต่เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิเช่น สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผูบ้ริหารระดบัสูงของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ควรเพ่ิมให้มีนโยบายรับฟังจากผูป้ฏิบติังานทั้งท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนและหน่วยงานปฏิบติัการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบนั การจดัการองค์กรดา้นทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควร
เพ่ิมเติมการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความช านาญงานในแต่ละดา้นท่ีเหมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงานด้วย
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การพฒันาบทเรียนต่าง ๆ ด้วยระบบโปรแกรมส าเร็จรูปผ่านระบบ ESS (Employee Self Service) ซ่ึงในแต่ละ
บุคคลสามารถท่ีจะเลือกเรียนบทเรียนหลกัของหน้าท่ีตนเองและบทเรียนตามท่ีสนใจ การจดัการองค์กรดา้น
เทคโนโลยีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรเพ่ิมเติมดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมเติมในการบริหารจดัการงาน
ดา้นต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนนโยบายของรัฐในสถานการณ์ COVID-19 เช่น เปล่ียนระบบการจ่ายเงินในทุกประเภท
ให้เป็นระบบ E-Payment ทั้งหมดทั้งในดา้นของ ทอท. และ ของผูป้ระกอบการ, จดัให้การปฏิบติังานผ่านระบบ 
Online เพ่ิมมากข้ึน เป็นตน้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการใบเสร็จช าระเงนิกู้อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL)  

ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Factors affecting the decision of applying loan e-Receipt service via mobile 

banking application (GHB ALL) of Government Housing Bank’s customers 
 

อัญญารัตน์ มั่นคง1 และ พีรพงษ์ ฟูศิริ2 
Aunyarat Munkong and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 
และปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพ 
รายได ้สถานภาพ ประสบการณ์ใชบ้ริการ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค ำส ำคัญ: กำรยอมรับเทคโนโลยี, กำรรับรู้ควำมเส่ียง, ใบเสร็จอิเลก็ทรอนิกส์, กำรรับรู้ถึงประโยชน์, กำรรับรู้ถึง
ควำมง่ำยในกำรใช้งำน 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the influence of Demographic factors, Technology Acceptance factors 
and the Perceived risk factors that affected the decision of applying loan e-Receipt service via Mobile Banking 
Application (GHB ALL) of the Government Housing Bank’s customers. This is the Quantitative Research by 
collecting data through 400 questionnaires from a sample group. Results showed that gender, occupation, monthly 
income, marital status, service experience, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and safety risks 
perception were influential in decision-making at the statistically significant levels of 0.05.  
 
Keywords: Technology Acceptance, Perceived risk, e-Receipt, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use 
 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: aunyaratm@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2873 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

1. บทน า 

 
     ในปัจจุบนัรูปแบบการน าส่งใบเสร็จช าระเงินกูข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น ข้ึนอยูก่บัช่องทางการช าระเงิน 
เช่น การช าระผ่านเคร่ืองช าระเงินกู้อิเลก็ทรอนิกส์ (Loan Repayment Machine) จะไดรั้บใบเสร็จทนัทีในรูปแบบ
กระดาษสลิปจากการท ารายการ การช าระผ่านการตดับญัชี หรือ Mobile Banking Application (GHB ALL) จะ
ไดรั้บใบเสร็จในรูปแบบเอกสารท่ีด าเนินการจดัส่งทางไปรษณีย ์ซ่ึงใบเสร็จช าระเงินกู้ในรูปแบบต่าง ๆ  นั้น ถือ
เป็นหลกัฐานการช าระเงินท่ีมีความส าคญัส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของยอดช าระ และสามารถใช้เป็น
หลกัฐานในการยื่นเบิกต่อหน่วยงานท่ีมีสวสัดิการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีส าหรับพนกังาน  
     ทั้งน้ี รูปแบบของการน าส่งใบเสร็จทางไปรษณียย์งัคงมีปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ท่ีอาจส่งผลให้เอกสารไม่
ถึงมือผูรั้บ โดยอาจเป็นเหตุอนัเน่ืองมาจาก  การด าเนินงานของผูใ้ห้บริการไปรษณีย์ ข้อมูลท่ีอยู่ลูกค้ามีการ
เปล่ียนแปลง การสูญหายจากการจดัการภายในของหน่วยงาน (ลูกคา้กลุ่มสวสัดิการ) เป็นตน้ รวมถึงการจดัส่ง
ใบเสร็จช าระเงินกู้ทางไปรษณียน์ั้น มีต้นทุนในการด าเนินการเฉล่ียถึง 4 บาทต่อฉบบั ดงันั้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดมี้การพฒันาบริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกคา้ในการตรวจสอบรายละเอียดการช าระและดาวน์โหลดใบเสร็จช าระเงินกู้ในรูปแบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเองไดท้นัทีผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ โดยไดเ้ปิดให้บริการแก่ลูกคา้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 แต่จากขอ้มูลปริมาณลูกคา้สินเช่ือผูใ้ชง้านระบบ Mobile Banking Application (GHB ALL) ของธนาคาร ณ 
30 กนัยายน 2563 พบว่า ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจ านวนทั้งหมด 561,256 ราย มีเพียง 26,947 ราย หรือ 5% เท่านั้น ท่ีเปิด
ใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563)  
     ด้วยเหตุน้ี ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของธนาคาร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงผูวิ้จยั
คาดหวงัว่าผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผูท่ี้สนใจศึกษา
บริการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ปรับปรุงบริการให้เหมาะสมตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคดิพื้นฐาน 
     2.1.1 แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, 1989) 
     เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี โดย
หลกัการของ TAM นั้น จะเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ 
(Perceived usefulness) และ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of Use) โดยความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัใน TAM มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รูปที่ 1 Technology Acceptance Model 
ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14457270  
 
     ภาพความสมัพนัธ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการใชง้านเทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีใชง้านง่าย ส่วนความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชง้านนั้น
จะได้รับอิทธิพลจากทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้จากการใช้งานเทคโนโลยี และ
ทา้ยท่ีสุดจะส่งผลให้เกิดการยอมรับและการใชง้านจริง ดงันั้นการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการใชง้านจึง
ถือเป็นเป็นตวัแปรส าคญัต่อการใชต้ดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ผา่น Mobile Banking 
Application (GHB ALL) 
     2.1.2 แนวคิดการรับรู้ความเส่ียง (Perceived risk) (Mckechnie, Winklhofer, & Ennew, 2006) 
     Mckechnie, Winklhofer และ Ennew ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัมิติของความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยมุ่งเนน้ 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นการเงิน หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายหรือจ านวนเงินท่ีอาจสูญเสีย
มากกว่าท่ีควรจะเป็นจากการใชบ้ริการ 

2. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกบัความสูญเสียท่ีผูใ้ชบ้ริการอาจจะ
ไดรั้บเน่ืองจากความไม่ปลอดภยัของระบบ 

3. ความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกบัการถูกละเมิดหรือ
ลกัลอบน าขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความ
ซ่ือสตัยข์องผูใ้ห้บริการ 

     ในภาพรวมของการรับรู้ถึงความเส่ียงนั้นเป็นการรับรู้ถึงความกงัวลใจในแต่ละมิติก่อนการใชบ้ริการ ท่ีผูวิ้จยั
เห็นว่าเป็นอีกปัจจยัส าคญั สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษามุมมองของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือน าไปปรับปรุงบริการ
ต่อไป 
     2.1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ (Farley, 2004) 
     ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นทฤษฎีท่ีน าไปใชว้างแผนการจดัการบริการ เพ่ือให้ผูรั้บบริการ
ตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงทฤษฎีน้ีสร้างข้ึนโดยนกัการตลาดช่ือ John Farley และคณะ โดยทฤษฎี
อธิบายว่า การตดัสินใจใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กบั 6 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั คือ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ เคร่ืองหมายการคา้ เจตคติท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ ความเช่ือมัน่ใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตดัสินใจใช ้และการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14457270
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     2.1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดพ้ืนฐาน 
     จิราภา รุ่งเร่ืองศกัด์ิ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การยอมรับและการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจใน
การใชบ้ริการระบุต าแหน่ง (Location-based Services: LBS) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร” วตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ ผลการศึกษา
พบว่า “การรับรู้ถึงประโยชน์” และ “การรับรู้ถึงขั้นตอนการใชง้าน” นั้น ส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ระบุต าแหน่ง (Location-Based Services: LBS) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (TAM) ของ Davis (1989) ท่ีกล่าวว่ามีปัจจยัสองปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ “การ
รับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ” นั้น ส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ระบุต าแหน่ง (Location-Based Services: LBS) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในทางลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ McKechnie (2006) ท่ีไดศึ้กษามิติเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีในเร่ืองของ
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลเก่ียวกบัการถูกละเมิด
หรือลกัลอบน าขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต และความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีดงักล่าว 
     กันยา มัน่คง (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับ “องค์ประกอบของการยอมรับระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูล 
ใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ของผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัก าแพงเพชร” วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องคป์ระกอบของการยอมรับระบบบริการจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการในจงัหวดัก าแพงเพชรให้การยอมรับ
ระบบ E-Tax invoice อยู่ในระดบัมาก เพราะว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระบบน้ีสามารถลดความ
ซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานและลดขั้นตอน การด าเนินงานได ้และ เป็นทางเลือกใหม่ในการจดัท าใบก ากบัภาษีในยคุ
ดิจิทลัเพราะท าให้การด าเนินงาน ภายในกิจการง่ายข้ึน 
     สิวรี ศิริวงศ์ (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับ “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ: กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการ
ใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือทดสอบปัจจยัคุณลกัษณะของการยอมรับ
นวตักรรมท่ีมีต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือ สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารผ่านมือถือประกอบดว้ย ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ในเชิงเปรียบเทียบ, ความไม่ซบัซ้อน 
ความเขา้กนัไดก้บัส่ิงท่ีมีอยู ่การสงัเกตได ้การยอมรับความเส่ียง และการน าไปทดลองใช ้ 
     สุทธิพร บินอารีย ์(2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การยอมรับเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย” วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) และความไวว้างใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช ้ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ นั้น มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามในเชิงบวก      
     ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบ “M 
– Banking”” วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบ “M 
– Banking” ในเขตพ้ืนท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง และน าผลมาเป็นแนวทางในพฒันา
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เทคโนโลยีรูปแบบ “M - Banking” ให้กบั ธนาคารพาณิชยไ์ดว้างก าหนดกลยทุธ์พฒันาและการขยายฐานลูกคา้ใน
อนาคตในเขตพ้ืนท่ีกลุ่มนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากปัจจัยทางด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use)  มีค่าน ้ าหนัก ความส าคญัท่ี 0.844 แสดงถึงการท่ีระบบมีการใช้งานท่ีง่าย จะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงินอยา่งยิ่ง เม่ือผูใ้ชบ้ริการเทคโนโลยีการ
ท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M – Banking รับรู้ถึงปัจจยัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ว่ามีความใชง้านง่าย จึงมองเห็นถึง
ประโยชน์นั้นและ เกิดการยอมรับใชบ้ริการต่อไป 
 
2.2 กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในเกณฑ์สามารถท า
ธุรกรรมทางดา้นสินเช่ือ และจากขอ้มูลภายในธนาคารพบว่ามีจ านวนลูกคา้ธนาคารทั้งส้ินประมาณ 2,800,000 คน 
ผูวิ้จยัจึงเลือกก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีตอ้งการวิจยั โดยใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane 
(1973) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้= 5% ผลท่ีไดจ้ากการค านวณคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง  
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   5. รายได ้
2. อาย ุ   6. สถานภาพ 
3. ระดบัการศึกษา  7. ประสบการณ์ใชง้าน 
4. อาชีพ 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
2. ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง  
1. ดา้นการเงิน 
2. ดา้นความปลอดภยั 
3. ดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

TAM Model by Davis (1989) 

McKechnie (2006) 

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ
ใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์  
(e-Receipt) ผ่านระบบ Mobile 

Banking Application (GHB ALL) 

John Farley (2004) 
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     ตวัแปรที่ศึกษา 
     ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และ ปัจจยั
การรับรู้ความเส่ียง 
     ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์  
 
     เคร่ืองมือที่ใช้และวธีิการเก็บข้อมูล 
     ผูวิ้จัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบของเอกสารกระดาษและเอกสาร
ออนไลน์ (Google form) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด ด าเนินการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายจากผูม้าใชบ้ริการธนาคารดว้ยวิธี Convenience Sampling และก าหนดพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูล ณ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีจะประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
     ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 
     ส่วนท่ี 2 สอบถามระดบัความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัท าข้ึนตาม
แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis (1989) ลกัษณะเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
     ส่วนท่ี 3 สอบถามระดบัความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวคิด
การรับรู้ความเส่ียงของ Mckechnie (2006) ลกัษณะเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
     ส่วนท่ี 4 สอบถามระดบัความคิดเห็นในการสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกู ้โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัท าข้ึนตามทฤษฎี
การตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของ Farley (2004) ลกัษณะเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
     ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
     1) ขอ้มูลจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ รายงานสถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ   
     2) ขอ้มูลจากปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จ
ช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ รายงานสถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
     1) หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
     2) หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระ
เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     3) หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
      
     ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการเก็บขอ้มูลผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน และน ามาวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s 
Alpha) ซ่ึงมีเกณฑ์ค่าท่ียอมรับได้คือ มากกว่า 0.7 ข้ึนไป ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตวัแปรต่าง ๆ มีค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) มากกว่า 0.7 ข้ึนไปทุกตวัแปร ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดจึง
ถือว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
     โดยผลวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย และหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร มีรายละเอียดดงัน้ี 
     ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และ
ประสบการณ์ใชบ้ริการ โดยเม่ือท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และการ
ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB 
ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า มีเพียง เพศ 
อาชีพ รายได ้สถานภาพ และประสบการณ์ใชง้าน เท่านั้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1    ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ รายงานสถิต ิ(%) ความสัมพนัธ์

กับการตดัสินใจ 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 61.8% 
เพศชาย 34.5% ; เพศทางเลือก 3.7% 

Sig. = 0.005 

อาย ุ ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี = 57.3% 
20-30=23.7% ; 41-50=14% ; 51-60=3.7% ; 61 ข้ึนไป=1.3% 

Sig. = 0.067 

การศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี = 65% 
ป.โท=18.5% ;  ต ่ากว่า ป.ตรี=15.8% ; ป.เอก=0.7% 

Sig. = 0.056 

อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน = 66.3% 
ขา้ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ=12.8% ; ธุรกิจส่วนตวั=12.5% ;  
อ่ืน ๆ=4.7% ; นกัเรียน/นกัศึกษา=3.7% 

Sig. = 0.000 

รายได ้ ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-30,000 บาท = 43.5% 
30.1k-50k=36% ; 50.1k-100k=11.8% ;  
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10k=5.5% ; มากกว่า 100k=3.2% 

Sig. = 0.049 

สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด = 63.5% 
สมรส=30.2% ; ไม่ระบุ=6.3% 

Sig. = 0.011 

ประสบการณ์ใชง้าน ส่วนใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการ = 80.5% 
เคยใชบ้ริการ=19.5% 

Sig. = 0.000 
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     ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านประโยชน์และด้านความง่ายในการใช้งาน โดยเม่ือท าการ
วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ทั้งดา้นประโยชน์และดา้นความง่ายในการ
ใชง้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่  2    ขอ้มูลปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีและความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี Mean SD การแปลผล ความสัมพนัธ์กับ
การตดัสินใจ 

ความคาดหวงัประโยชน์จากการใชง้าน 4.27 0.753 คาดหวงัมากท่ีสุด Sig. = 0.000 
ความคาดหวงัความง่ายในการใชง้าน 4.25 0.765 คาดหวงัมากท่ีสุด Sig. = 0.000 

 
     ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั และดา้นขอ้มูลส่วนตวั โดยเม่ือท า
การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระ
เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า มีเพียงดา้นความปลอดภยั เท่านั้น ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่  3    ขอ้มูลปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงและความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง Mean SD การแปลผล ความสัมพนัธ์กับ
การตดัสินใจ 

ความคาดหวงัดา้นการเงิน 4.52 0.648 คาดหวงัมากท่ีสุด Sig. = 0.609 
ความคาดหวงัดา้นความปลอดภยั 4.29 0.794 คาดหวงัมากท่ีสุด Sig. = 0.000 
ความคาดหวงัดา้นขอ้มูลส่วนตวั 4.42 0.741 คาดหวงัมากท่ีสุด Sig. = 0.114 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะขอ้มูลดา้น เพศ อาชีพ รายได ้สถานภาพ และประสบการณ์ใช้
งาน ของลูกค้าผูใ้ช้บริการของธนาคารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
     ผลการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ความคาดหวงัดา้นประโยชน์และดา้นความง่ายในการใชง้าน 
ของลูกค้าผู ้ใช้บริการของธนาคารท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิพร บินอารีย ์(2560) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การยอมรับเทคโนโลยีและความไวว้างใจ
ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย” ท่ีพบว่า 
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หากบวัหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอพพลิเคชัน่ ตอ้งการขยายฐานลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน นกัการตลาดบริษทั ควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ ให้ลูกคา้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และ ควรพฒันาการให้บริการให้มีขั้นตอนในการใชง้านท่ีไม่
ซบัซ้อน แสดงให้เห็นว่า “ประโยชน์ในการใชง้าน” และ “ความง่ายในการใชง้าน” มีผลต่อการตดัสินใจใชง้านของ
ผูใ้ชบ้ริการ และเม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) สามารถบอกไดว้่า ตวัแปรอิสระดา้นประโยชน์ใน
การใช้งาน (Beta = 0.616) นั้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Receipt) ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) มากกว่าตวัแปรอิสระดา้นความง่ายในการใชง้าน (Beta = 
0.272) 
     ผลการศึกษาปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง พบว่า เฉพาะขอ้มูลความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ
ของธนาคารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) ผา่น 
Mobile Banking Application (GHB ALL) ท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จิราภา รุ่งเร่ืองศกัด์ิ (2557) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การยอมรับและการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจใน
การใชบ้ริการระบุต าแหน่ง (Location-based Services: LBS) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า หาก
ผูใ้ห้บริการ Location-Based Services มีจรรยาบรรณ มีมาตรการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัในการให้บริการ 
รวมไปถึงระดบัการเขา้ถึงและรักษาขอ้มูลส่วนตวัท่ีดี ก็จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมี ความเส่ียงหรือความกงัวลในการใช้
บริการ Location-Based Services นอ้ยลง ทั้งน้ี “ดา้นขอ้มูลส่วนตวั” นั้น มีลกัณะไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัดงักล่าว 
ซ่ึงผูวิ้จัยเห็นว่าอาจมีสาเหตุมาจากความต่างด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง เช่น ช่วงอายุของผูต้อบ
แบบสอบถาม อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม และลกัษณะของบริการ โดยผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความ
เส่ียง “ดา้นการเงิน” เพ่ือทราบถึงความคาดหวงัต่อค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ พบว่า ความคาดหวงั
ของลูกคา้ดา้นการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) 
ผา่น Mobile Banking Application (GHB ALL) 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับผลการวจิยัคร้ังนี้ 
     เน่ืองจากบริการใบเสร็จช าระเงินกู้อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) 
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น เป็นบริการท่ีผา่นการทดสอบการใชง้านตามขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
ก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้บริการอย่างเป็นทางการ รวมถึงไม่มีค่าบริการใด ๆ ซ่ึงผูวิ้จัยเล็งเห็นว่าบริการดงักล่าวมี
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ทั้งน้ี ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการรับรู้โดยมุ่งเน้นตวัปัจจยัท่ีลูกคา้
ให้ความส าคญั ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
     ด้านประโยชน์ในการใช้งาน: ธนาคารควรมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ว่า การใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู้
อิเลก็ทรอนิกส์นั้นจะเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ ในการขอเอกสารหลกัฐานการช าระเงิน หลีกเล่ียงการสูญ
หายจากการน าส่งทางไปรษณีย ์ และนอกเหนือจากนั้นการใชบ้ริการดงักล่าว ยงัเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม
ทางออ้มในระยะยาว 
     ดา้นความง่ายในการใชง้าน: ธนาคารควรน าเสนอให้เห็นว่าใบเสร็จอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารท่ีเขา้ใจง่าย และมี
รูปแบบไม่แตกต่างจากใบเสร็จแบบกระดาษท่ีลูกค้าไดรั้บ ซ่ึงเขา้มามีบทบาทท าให้ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งง่ายข้ึน 
เพราะลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการไดต้ลอดทนัที ทุกเวลา 
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     การบริหารจดัการความเส่ียงต่าง ๆ  ของธนาคาร: ธนาคารควรน าเสนอให้ชดัเจนว่า การใชบ้ริการดงักล่าวไม่มี
ความเส่ียงดา้นการเงินในรูปแบบของค่าบริการแฝง ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชอ้า้งอิงไดเ้หมือน
ใบเสร็จรูปแบบกระดาษท่ีลูกคา้ไดรั้บทางไปรษณียห์รือเคาน์เตอร์ธนาคาร และระบบมีความปลอดภยัในการ
บริหารจดัการและเก็บรักษาขอ้มูลใบเสร็จช่วยลดความกงัวลดา้นเอกสารสูญหาย 
 
     ข้อจ ากัดของการศึกษาวจิยัคร้ังนี้ 
     ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในงานวิจยัคร้ังน้ีนั้น เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมผา่นแบบสอบถามในช่วง
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงอยู่ในระยะเวลาของการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งผลให้มี
ขอ้จ ากดัในระยะเวลาและพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูล ท่ีอาจส่งผลให้ขาดความหลากหลายอนัเน่ืองมากจากภูมิล าเนา
ของกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตาม ผูวิ้จัยได้ด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามและพบว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บนั้นเป็น
การรวบรวมจากเพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพียงเคร่ืองมือเดียว จึงอาจท าให้ขาดขอ้มูลเชิงลึกบางประเภทท่ีตอ้ง
ด าเนินการโดยวิธีอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การท า Focus Group ท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างไดซ้ักถาม
และแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูวิ้จยั ดงันั้น การน าขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ีไปใชค้วรมีความระมดัระวงัเน่ืองจากขอ้มูลความ
คาดหวงัและความคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคคล อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเวลาและพ้ืนท่ีใน
การเก็บขอ้มูล 
 
     ข้อเสนอแนะของการวจิยัในคร้ังต่อไป      
     1. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยก าหนดพ้ืนท่ีของกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลของ
กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากมีความเป็นไปไดว้่า ความหลากหลายของคนต่างพ้ืนท่ี จะส่งผลถึงความคาดหวงัและความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากองคป์ระกอบทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกกนัดา้น การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้  
     2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีและการรับรู้ความเส่ียง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า ยงัมีตวัแปร
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัทางดา้นการตลาด ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลใน
หลายมิติ น าไปสู่การวางแผนพฒันาและส่ือสารกบัลูกคา้ในอนาคต เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 
     3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพียงอย่างเดียว ซ่ึงยงัคงมี
ขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลเชิงลึก ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน 
หรือ การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น การเลือกกลุ่ม Focus Group เพ่ือท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การน า
หลกัการ Design Thinking เขา้มาใชใ้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงลึก และน าไปสู่การพฒันาบริการ
ท่ีดีข้ึน 
     4. เน่ืองจากบริการใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เล็กทรอนิกส์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นบริการท่ีอยู่บนระบบ Mobile 
Banking Application (GHB ALL) ของธนาคาร กล่าวคือ หากไม่มีการสมคัรใชบ้ริการ Mobile Banking Application (GHB 
ALL) หรือ เกิดความไม่พึงพอใจในแอปพลิเคชั่นหลัก ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจสมคัรใช้บริการใบเสร็จช าระเงินกู ้
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ความมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความพึงพอใจต่อการใชง้าน Mobile Banking Application (GHB 
ALL) และบริการท่ีอยู่ภายใต ้เพ่ือน าไปสู่การพฒันาบริการอยา่งรอบดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาการศึกษาคร้ังน้ีว่า จาก
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จ านวนลูกคา้สินเช่ือในระบบ Mobile Banking Application (GHB ALL) ทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ท่ีเปิดใชบ้ริการ
ใบเสร็จช าระเงินกูอิ้เล็กทรอนิกส์ 
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พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7Cs) ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่มผู้บริโภคยุค Millennials  

ในจังหวดัพษิณุโลก 
Behavior and Marketing Mix 7C’s Affecting Buying Decision Process of The 

Horizontal Real Estate of Millennials In Phitsanulok. 
 

อัฐวีร์ แสงวัฒนานนท์1 
Autawe Sangwattnanon 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ (7Cs) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบของกลุ่มผูบ้ริโภคยคุมิลเลนเนียล (Millennials) ในจงัหวดัพิษณุโลก โดยมีวตัถุประสงค ์
1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือ กบัการตดัสินใจซ้ือ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรม
การเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจจะซ้ือ
โครงการประเภทบา้นเด่ียว เขตพ้ืนท่ีในเมือง ในระดบัราคา 1.51 – 3 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 51 – 100 ตารางวา บา้น
สองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า มีรูปทรงหลงัทรงเพิงแหงน ตวับา้นเป็นสีครีม ความปลอดภยัแบบมีนิติบุคคล การ
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแบบพร้อมเขา้อยู ่(Pre-built) แผนการช าระเงินผ่อนหรือใชสิ้นเช่ือธนาคาร รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เพ่ือการตดัสินใจผ่านช่องทางการคน้หาทาง Search Engine เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะลกัษณะทางกายภาพ 
เช่น ความสวยงามของตวัท่ีอยูอ่าศยั มีแหล่งสาธารณูปโภคใกลส้ถานท่ีท างาน และมีโปรโมชัน่ผอ่นช าระงวดให้ 1 
–2 ปี 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์ระเภท
ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดแ้ก่ ขนาดท่ีดิน จ านวนของชั้น จ านวนห้องน ้า และสี
ของตวับา้น 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยการตลาดในมุมมองลูกค้า 7Cs ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ 7Cs โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความ
สบาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และต ่าท่ีสุด คือ ดา้นความสะดวก มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: อสังหำริมทรัพย์, อสังหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศัยแนวด่ิง และแนวรำบ, Millennials, ปัจจัยส่วน
ประสมกำรตลำดในมมุมองลูกค้ำ 
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Abstract 
The objectives of this study were 1)   to study personal factors, behavioral, marketing mix factors (7C’s) and 
purchase decision for  horizontal residential real estate among millennials in Mueang District, Phitsanulok 
Province. 2) to contrastive study personal factors affecting purchase decision for  horizontal residential real estate 
among millennials in Mueang District, Phitsanulok Province.  3) to contrastive study study behavioral with 
purchase decision for  horizontal residential real estate among millennials in Mueang District, Phitsanulok 
Province, and 4) to compare marketing mix factors (7C’s) affecting purchase decision for  horizontal residential 
real estate among millennials in Mueang District, Phitsanulok Province. The results of this study indicated that 
The results of this study indicated that 1) in terms of behavioral purchase decision for  horizontal residential real 
estate, most of the respondents had purchase intention for a single detached house project  in the city area at the 
price range between 1.51 - 3 million baht with land size between 51 - 100 square wah; they chose two-storey 
house with 3 bedrooms, 3 bathrooms, with the Lean To Roof shaped cream colored house. They chose secure 
housing project with juristic person, pre-built house. They chose installment or bank loan as payment plan. They 
were exposed to news and information to support their decision-making via Search Engine. A main reason for 
purchase was physical evidence such as house beauty,  utilities near the workplace, promotion in installments for 
1-2 years. 2) The results of analyzing on purchasing behavior affecting purchase decision for horizontal residential 
real estate among millennials in Mueang District, Phitsanulok. When individual aspects were considered that  
affected was Land size, Number of floors, Number of bathrooms, and House color.3) The results of analyzing 
marketing mix factors (7C’s) affecting purchase decision for horizontal residential real estate among millennials 
in Mueang District, Phitsanulok Province revealed that overall opinion towards marketing mix factors (7C’s) 
affecting purchase decision for horizontal residential real estate was at a high level. When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was comfort, followed by completion, and convenience. 
 
Keywords: Real Estate,  Horizontal and Vertical Real Estate, Millennials, Marketing Mix 7C’ 

 

1. บทน า 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในสองปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าตลาด
คิดเป็นร้อยละ 8 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจ านวนมาก เกิดการ
จ้างงาน และรายไดเ้พ่ิมข้ึน พร้อมไปกบัการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืน อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็นตน้ โดยทัว่ไปอสงัหาริมทรัพย์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ท่ีอยู่อาศยั พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่
อาศยัมีสดัส่วนสูงสุดประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (พชัรา กล่ินชวนช่ืน, 2561)  

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแบ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัประเภทปลูกสร้างเอง (Self-Built housing) และท่ีพฒันา
โดยผูป้ระกอบการ (Housing project) โดยอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ประเภท
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ท่ีอยูอ่าศยัแนวด่ิง คือ อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะเป็นตึกสูง มีจ านวนยนิูตหลายยูนิตในโครงการ เช่น คอนโด อพาร์
ทเมนท์ โรงแรม และประเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ คือ อสังหาริมทรัพยท่ี์มีส่ิงก่อสร้างอยู่บนดินท่ีไดรั้บการจัดสรร 
และมีเจา้บา้น หรือผูถื้อกรรมสิทธ์ิเพียงคนเดียวในท่ีดินนั้น ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว บา้นแฝด และทาวน์เฮาส์หรือ ทาวน์โฮม 
(มนธิดา ศรีพยงุฉนัท,์ 2558)  

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2558 - 2562) ท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ านวนยนิูตทั้งประเทศ และมีมูลค่าตลาดสูงเฉล่ีย 4.6 แสนลา้นบาทต่อปี ส าหรับการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในต่างจงัหวดั
ไดรั้บความสนใจอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2555 เน่ืองจากภาครัฐมีแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกระจายไปสู่ภูมิภาค
มากข้ึน (พชัรา กล่ินชวนช่ืน, 2563) โดยสถานการณ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัต่างจงัหวดัในเขตภาคเหนือ 
มีการเติบโตเป็นอนัดบัสองรองจากภาคตะวนัออกท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 34.3 ส่วนภาคเหนือมีสัดส่วนร้อยละ 19.9 จาก
จ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัภูมิภาค (ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารสงเคราะห์, 2561) 
ภาคเหนือเป็นภูมิภาคท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูก และการตั้งถ่ินฐาน เน่ืองจากภูมิศาสตร์ในภาคเหนือ
ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบระหว่างหุบเขา และมีแม่น ้ าไหลผ่าน ภาคเหนือประกอบไปด้วย 
ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัในภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง อุตรดิตถ์ ส่วนจงัหวดัในภาคเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร สุโขทยั 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทยัธานี และพิษณุโลก ซ่ึงในจังหวดัพิษณุโลกเป็นจังหวดัอนัดบัสองรองจากจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ีมีการจดัการจดัล าดบัความส าคญัของเมืองในรายภาคปี พ.ศ. 2600 เพ่ือวางจงัหวดัรองรับประชากรท่ีจะ
เขา้มาสู่พ้ืนท่ีเมืองเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีเส้นทางสอดคลอ้งกบัเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของจีนในนโยบาย One Belt 
One Road เป็นแนวเดียวกบัเส้นทางของกรุงเทพ - เชียงใหม่ (บริษทั เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั, 2560) 
รวมถึงถูกวางต าแหน่งยุทธศาสตร์ให้เป็นส่ีแยกอินโดจีนเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบอาเซียน ท าให้
ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา เมืองพิษณุโลกมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 1 - 2 ปีน้ี การลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์
จากเดิมผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินสร้างเพียงหอพกั และอพาร์ทเมน้ท์ไดข้ยายมาเป็นโครงการบ้านจดัสรร ทาวน์โฮม
และคอนโดมิเนียม 

สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบจังหวดัพิษณุโลกมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีวดัจากการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างในปี 51 - 55 เพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 30.8  มากกว่าเชียงใหม่ร้อยละ 15.65 และนครสวรรคล์ดลงร้อยละ 6.89 (ศูนย์
ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563) เน่ืองจากจงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางของทั้งภาคธุรกิจ 
และภาครัฐบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์กลางคมนาคมการขนส่ง รวมถึงเป็นเมืองผ่านท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกบัทุกภูมิภาคในประเทศไทย มีเส้นทางรถไฟ และท่าอากาศยานจงัหวดัพิษณุโลกท่ีทนัสมยัครบวงจร มี
สถาบนัการศึกษา มีโรงพยาบาล หลากหลาย มีศูนยก์ลางความมัน่คงของประเทศในเชิงยทุธ์ศาสตร์การปกครอง และ
การทหารเป็นจังหวดัท่ีมีความพร้อม และศกัยภาพรองรับจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงในปัจจุบนัจังหวดั
พิษณุโลกมีโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ จ านวน 60 โครงการ มูลค่ารวม 14,802 ลา้นบาท 
(ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2561) 

บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งท่ีส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์นวราบในปัจจุบนั คือ ประชากรในกลุ่มมิลเลนเนียล 
(Millennials) เพราะเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงวยัท างานและเร่ิมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นวยัท่ีก าลงัมีความตอ้งการใน
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยั และยงัตรงกบัช่วงอายท่ีุมีการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีสามารถปล่อย
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในระยะยาวโดยมีอาย ุ30 - 40 ปี โดยรวมกบัอายผุูบ้ริโภคแลว้ตอ้งไม่เกิน 70 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ี
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ตรงกบั กลุ่มมิลเลนเนียลท่ีมีอายุ 24 - 40 ปี โดยในปัจจุบนักลุ่มมิลเลนเนียลมีสัดส่วนประชากรมากถึงร้อยละ 26 
จากประชากรทั้งประเทศ โดยมีจ านวนถึงร้อยละ 84 เป็นกลุ่มคนวยัท างาน จากผลการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค
มิลเลนเนียล ท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 38 ปี ของศูนยวิ์จยักสิกรไทย ในปี 2561 พบว่า ประชากรในกลุ่มมิลเลนเนียล มี
รายไดม้ากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน มีสดัส่วนค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 50 ของรายไดต่้อเดือน มีความตอ้งการท่ีจะ
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์ป็นของตนเองหลงัแรกเพ่ืออยูอ่าศยัจริงในระยะเวลา 1 - 2 ปี โดยมองหาท่ีอยูอ่าศยัท่ีราคาเฉล่ีย
อยูท่ี่ 2.5 ลา้นบาท ปัจจุบนักลุ่มคนมิลเลนเนียล  ในประเทศไทย มีจ านวนประชากรทั้งหมด 15,254,525 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23 จากจ านวนประชากรทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) ดว้ยเหตุผลน้ี กลุ่มมิลเลนเนียล จึงถือเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยัเน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือใชอ้ยู่อาศยัจริง ประกอบกบัรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายสูงถึงร้อยละ 65 และสัดส่วนการใช้
งานสินเช่ือท่ีส่วนใหญ่มีเพียงบตัรเครดิต สะทอ้นให้เห็นว่าประชากรในกลุ่มน้ีอาจยงัมีความสามารถในการขอ
สินเช่ือระยะยาวเพ่ือใชซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองได ้(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2562) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค  และการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์นวราบประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสงัหาริมทรัพยแ์นวราบประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์นวราบประเภทท่ีอยู่
อาศยัของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ในจงัหวดัพิษณุโลกแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์
แนวราบประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ในจงัหวดัพิษณุโลกแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์
แนวราบประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ในจงัหวดัพิษณุโลก  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 
   แนวคิดทฤษฏีการตลาดในมุมมองลูกคา้ 7Cs เป็นแนวคิดการตลาดโดยมุ่งเน้นในมุมมองของผูบ้ริโภค เพ่ือให้
นักการตลาดสามารถเข้าถึงความต้องการของผูบ้ริโภคได้ ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า 7Cs 
ประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น การท่ีจะบริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ นั้น 
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จะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยมุมมองในดา้นต่าง ๆ  7 มุมมอง 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ไดแ้ก่ 1) Customer Value: C1 (คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ) คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชพิ้จารณาเป็น
หลกัก่อนตดัสินใจ คือ คุณค่าและคุณประโยชน์ต่าง ๆ  ท่ีจะไดรั้บเทียบกบัเงินท่ีจ่ายไป ธุรกิจตอ้งเสนอสินคา้ และ
บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง 2) Cost to Customer C2 (ต้นทุน) ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเงิน
ส าหรับสินคา้และบริการ ท่ีคุม้ค่าและตอบสนองความตอ้งการได ้ธุรกิจตอ้งสามารถเสนอบริการในราคาท่ีลูกคา้
ยอมรับได ้3) Convenience: C3 (ความสะดวก) ผูบ้ริโภคจะใชบ้ริการธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะตอ้งสร้างความสะดวก
ให้กบัผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการใชบ้ริการ ธุรกิจจะตอ้ง ท าหนา้ท่ีสร้างความสะดวก
ให้กบัผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด 4) Communication: C4 (การติดต่อส่ือสาร) ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ 
เป้าหมาย เพ่ือการให้และรับขอ้มูลความเห็นจากลูกคา้ )  Caring: C5 (การดูแลเอาใจใส่) ผูบ้ริโภคตอ้งการการเอาใจ
ใส่ดูแลเป็นอยา่งดีจากผูใ้ห้บริการ ตั้งแต่เร่ิมกา้วเทา้แรกเขา้ามาจนถึงกา้วออกไป ไม่ว่าจะเป็นคร้ังแรก หรือคร้ังใด
ของการใช้บริการ หรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ใดท่ีให้บริการก็ตาม 6) Completion: C6 (ความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการ) ผูบ้ริโภคมีความมุ่งหวงั ให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบ ถึงแม้
ขั้นตอนการให้บริการจะมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพียงใด ลูกค้าไม่มีส่วนมารับรู้ รู้อย่างเดียวว่า กระบวนการ
ให้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการ อยา่งครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง ตามความพึงพอใจและความตอ้งการ 7) 
Completion: C7 (ความสบาย) ผูใ้ห้บริการตอ้งสร้างความสบาย และความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

แนวทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับ
การซ้ือ การใช ้การประเมิน และการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้ และบริการท่ีคาดหวงัจะท าให้ความตอ้งการของเขา
ไดรั้บความพึงพอใจ (Schiffman & Kanuk, 2534, อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544)สามารถอธิบายไดด้ว้ย แบบจ าลอง
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Bahevior Model) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Black Box) ท่ีเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิต หรือนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนไดเ้ม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิง
กระตุน้ และเกิดความตอ้งการแลว้ จึงจะเกิดการซ้ือ หรือการตอบสนอง (Buyer’s Response) ข้ึน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ,์ 2553) 1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเกิดจาก
แรงกระตุน้ภายในร่างกายของผูบ้ริโภคเอง เช่น ความตอ้งการ ความหิว ความกระหาย หรืออาจเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่
ภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ส่วนมากนกัการตลาดจะให้ความส าคญักบัส่ิงกระตุน้
ภายนอก โดยพยายามจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก โดยเฉพาะส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการซ้ือสินคา้ข้ึน 2) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซ้ือ เป็นส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวิทยา และยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากกระบวนการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) 3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Responses) หรือการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได ้เช่น การ
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เลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) การเลือก
เวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) และการเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีจะเลือก
สินคา้ หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายใน
จิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550) กระบวนการตดัสินใจ เป็นการก าหนดขั้นตอนของการตดัสินใจ ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย การตดัสินใจเป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผล และมีกฎเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการ
ตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพ่ือการตดัสินใจ โดยกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ  เป็น 5 ขั้นตอน เร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการ
ซ้ือสินคา้จริง ๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ (Kotler and Keller, 2012, p. 188) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การรับรู้
ถึงความต้องการ (Need Recognition) 2) การค้นหาข้อมูล (Information Research Recognition) 3) การประเมินผล
ทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post 
Purchase Behavior) โดยผูวิ้จยัสนใจศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ 3 กระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความ
ต้องการ (Need Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Research Recognition) และการประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternative)เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการศึกษาเหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซ้ือสินค้า เป็นเหตุมากจาก
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคตอ้งผ่านการตดัสินใจอย่างถ่ีถว้น เพราะมูลค่าสินคา้มีราคา
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต ่า ตอ้งใชส้ถาบนัทางการเงินเป็นตวัช่วยในการกู ้และเป็นหน้ีสินท่ีตอ้ง
ช าระขั้นต ่า 30 ปี ดงันั้นกระบวนการตัดสินใจซ้ือใน 3 กระบวนการแรก จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยั 
 

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในจังหวัดพิษณโุลก 
 
     อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการอยู่อาศยัประกอบไปดว้ยแนวด่ิงหรือแนวตั้ง 
และแนวราบ แนวด่ิงหรือแนวตั้ง คือ อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารสูง มีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีการแบ่งซอยพ้ืนท่ี
ให้ใชส้อยออกเป็นห้อง โดยแต่ละห้องจะมีเจ้าบา้น หรือผูถื้อกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีถูกแบ่งนั้น ซ่ึงมีทั้งพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 
และพ้ืนท่ีส่วนรวม ไดแ้ก่ คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมน้ท ์(มนธิดา ศรีพยงุฉนัท,์ 2559) ส่วนท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ คือ 
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือการอยู่อาศยั มีส่ิงก่อสร้างตั้งอยู่บนดิน และมีเจ้าบา้นหรือผูถื้อกรรมสิทธ์ิเพียงคนเดียว 
ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม และตึกแถว ในการศึกษาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัเล่ม
น้ีไดเ้ลือกศึกษาบา้นท่ีระดบัราคาไม่เกิน 10,000,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย Super Economy (ต ่ากว่า 1.5 ลา้นบาท), 
Economy Class (1.5 – 3 ลา้นบาท), Main Class (3.01 – 5 ลา้นบาท) และ Upper Class (5 – 10 ลา้นบาท) โดยโครงการ
ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในจงัหวดัพิษณุโลก มีจ านวน 70 โครงการ มีหน่วย ในผงัของทุกโครงการรวมกัน 
5,504 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 15,798 ลา้นบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น อุปทานในตลาด 2,049 หน่วย คิดเป็น
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มูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,936 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จ านวน 63 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,109 
หน่วย มูลค่าโครงการรวม 13,598 ลา้นบาท มีหน่วยเหลือขาย หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,624 หน่วย คิดเป็นมูลค่า
หน่วยเหลือขาย 5,306 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด จ านวน 7 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,395 หน่วย มูลค่าโครงการ
รวม 2,200 ลา้นบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ เป็นอุปทานในตลาด 425 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 631 ลา้น
บาททั้งน้ี หน่วยในผงัโครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 5,504 หน่วย เป็นบา้นเด่ียวมากท่ีสุด ร้อยละ 52.0 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด ร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่อยู่ ในระดบัราคา 1.5 - 2 
ลา้นบาท อาคารพาณิชย ์ร้อยละ 9.6 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท ทาวน์เฮา้ส์ ร้อยละ 8.4 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท ท่ีเหลือบา้นแฝดและเป็นท่ีดินเปล่า ตามล าดบั ท าเลบา้นจดัสรรในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีขาย
ดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ หน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลแม่น ้ าน่านฝ่ัง
ตะวนัออก (มิตรภาพ) ขายไดร้้อยละ 76.6 มูลค่าขาย ได ้1,916 ลา้นบาท 2) ท าเลบึงพระ ขายไดร้้อยละ 66 มูลค่าท่ีขาย
ได ้68 ลา้นบาท 3) ท าเลวดัจนัทร์ ขายไดร้้อยละ 64.7 มูลค่าท่ีขายได ้960 ลา้นบาท 4) ท าเลแม่น ้ าน่านฝ่ังตะวันตก 
(ทะเลแกว้) ขายไดร้้อยละ 62.4 มูลค่าท่ีขายได ้1,442 ลา้นบาท 5) ท าเลในเมือง ขายไดร้้อยละ 61.3 มูลค่าท่ีขายได ้501 
ลา้นบาท ส่วนท าเลอาคารชุดในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายไดต่้อหน่วยทั้งหมดใน โครงการ 
ไดแ้ก่ 1) ท าเล ม.นเรศวร ขายไดร้้อยละ 76.5 มูลค่าท่ีขายได ้267 ลา้นบาท 2) ท าเลในเมือง ขาย ไดร้้อยละ 73.7 มูล
ค่าท่ีขายได ้1,262 ลา้นบาท 3) ท าเลแม่น ้ าน่านฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) ขายไดร้้อยละ 32.5 มูลค่าท่ีขายได ้40 ลา้น
บาท ลา้นบาท (ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย,์ 2561) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม
มิลเลนเนียล (Millennials) ในจงัหวดัพิษณุโลก อายุ 24 - 40 ปี  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างสามารถค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของครอคแคน (W.G. Cochran) โดยก าหนดความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งท าการศึกษา
เท่ากบั 384 คน เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดป้รับขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เป็น 
400 คน  

กลุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีมีความตอ้งการ และท่ี
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ โดยสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) เฉพาะผูท่ี้
เต็มใจให้ขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ Google form  จนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา น า
แบบสอบถามท่ีเก็บไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามไดจ้ านวน 400 ชุด  

เคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคล  2) แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบของกลุ่ม
ผู ้บริโภคยุคมิลเลนเนียล ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน  16 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) และวิธีการเรียงล าดบั (Ranking)  3) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองลูกคา้ (7Cs) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ (Customer) ความคุม้ค่า (Cost) ความสะดวก (Convenience) และ
การส่ือสาร (Communication) ความสบาย (Comfort) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) และความส าเร็จในการตอบสนอง
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ความตอ้งการ (Complete) จ านวน 39 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงก าหนดตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งการวดัเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย และ 1 = นอ้ย
ท่ีสุด  4) แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือโดยวดัระดบัความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) ซ่ึงก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 
มีนาคม 2563 

การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 1) ศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรมง่านวิจยัท่ีเก่ียว
ของ เพ่ือวิเคราะห์ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 2) ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์างการวิจยั 
โดยพิจารณาความถูกต้องของเน้ือหา และภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม 3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตอ้งใน
ส านวนภาษา โดยเลือกค าถามเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.75 จากนั้นน าไปตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis) เม่ือผูวิ้จยัปรับปรุง
แบบสอบถามเสร็จส้ินแลว้ จึงน าแบบไปสอบถาม (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชากรจ านวน 30 ชุด 
เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha, α) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่จากการค านวณมากกว่า 0.7  ซ่ึงตวัแปรในแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การวิจยัคร้ังน้ี มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าอยูร่ะหว่าง 0.76 – 0.97   

การวิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย   ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสงัหาริมทรัพย ์และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way - ANOVA) ขั้นตอนท่ี 
3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7Cs) ท่ีส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือ
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาพฤติกรรม และส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7Cs) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบของกลุ่มผูบ้ริโภค Millennials ในจงัหวดัพิษณุโลก ผูวิ้จยัสามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-31 ปี และ 36-40 ปี สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ท างานเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีอายกุารท างาน 6 – 10 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ท่ีอยูอ่าศยัเดิมเป็นประเภทบ้าน
เด่ียว รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อเดือน 70,001 บาทข้ึนไป มีสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป สมาชิกท่ีจะอาศยัร่วม 
บิดา-มารดา จ านวน 2 คน สามี-ภรรยา จ านวน 1 คน บุตร จ านวน 1 คน หลาน จ านวน 1 คน และญาติจ านวน 1 คน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจจะซ้ือโครงการประเภทบา้นเด่ียว เขตพ้ืนท่ีในเมือง ในระดบัราคา 1.51 – 
3 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 51 – 100 ตารางวา บา้นสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้า มีรูปทรงหลงัทรงเพิงแหงน ตวับา้นเป็น
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สีครีม ความปลอดภยัแบบมีนิติบุคคล การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแบบพร้อมเข้าอยู่ (Pre-built) แผนการช าระเงินผ่อน
หรือใช้สินเช่ือธนาคาร รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตดัสินใจผ่านช่องทางการค้นหาทาง Search Engine เหตุผลท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความสวยงามของตวัท่ีอยูอ่าศยั มีแหล่งสาธารณูปโภคใกลส้ถานท่ี
ท างาน และมีโปรโมชัน่ผอ่นช าระงวดให้ 1 – 2 ปี พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ มีปัจจยัท่ีส่งผลไดแ้ก่ ขนาดท่ีดิน จ านวนของชั้น จ านวนห้องน ้ า และสีของตวับา้น ส่วน
ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลไดแ้ก่ ประเภทโครงการ ท าเลพ้ืนท่ี ระดบัราคา จ านวนห้องนอน รูปทรงหลงัคา ความปลอดภยั การ
ก่อสร้าง การช าระเงิน และช่องทางรับขอ้มูล 

ตอนที่  3  จากการการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบของกลุ่มผูบ้ริโภคยุค Millennials ในจงัหวดัพิษณุโลก ไดป้ระมาณร้อย
ละ 56.7 (R2 = .567) ท่ีเหลืออีกร้อยละ 43.3 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา พบว่าปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีทั้ งมีผล และไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยแนวราบ ส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 หรือ Sig. <.05) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ต้นทุน ปัจจัยด้านความสะดวก ปัจจัยด้านการส่ือสาร ปัจจัยด้านความสบาย และปัจจัยด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการ ส่วนประสมการตลาดท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 
.05 หรือ Sig. >.05)  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินทางเลือก มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และต ่าท่ีสุด คือ ดา้น
การตระหนักถึงความต้องการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดงัน้ี 1) ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ใกลส้ถานท่ีท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ขยายครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก และต ่าท่ีสุด คือ เก็งก าไร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 2) ดา้นการแสวงหาข้อมูล พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ สืบค้นข้อมูลสินค้าผ่านทางออนไลน์ด้วยตนเอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การ
โฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่าง ๆ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และต ่าท่ีสุด คือ โฆษณาตามป้าย บิลบอร์ด ขา้งทาง มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 3) ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ แบบบา้นตรงกับ
ความตอ้งการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ เหมาะกบัขนาดของครอบครัว และราคาถูก มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และต ่าท่ีสุด คือ โครงการเขา้-ออกง่ายใกลแ้หล่งชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาจากผูท่ี้มาเท่ียวชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ จ านวน 400 คน ดว้ยแบบสอบถามและ
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-31 
ปี สถานภาพสมรส ศึกษาอยูร่ะดบัปริญาตรี อาชีพรับราชการ รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 20,000-30,000 บาท ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ อาชีพ และการศึกษา ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือเป็นของประดบั ของท่ีระลึก ของขวญัของฝากให้ผูอ่ื้น ในวนั
ส าคญัต่างๆ  ซ้ือจากหนา้ร้านแหล่งผลิต ความถ่ีในการซ้ือมากกว่า  6 เดือน ซ้ือจ านวน 501–1,000 บาท คร้ังละ 2-3 ช้ิน  
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรตัดสินใจซือ้, เบญจรงค์ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study Marketing mix factors and consumer behavior that affects the decision 
to buy Benjarong products of the Don Kai Dee Village Group, Tambon Don Kai Dee, Krathum Baen District, 
Samutsakorn Province. Questionnaire was used as a tool to collect data from 400 people who visited and brought 
Benjarong products. All data was analyzed by using statistical program. The result of the study on personal factors 
showed that the majority of the sample group were female, between age of 21-31 years old, married, bachelor 
degree, and the occupation was government worker with the monthly income between 20,000 – 30,000 baht. 
Additionally, the result of the research showed that on the personal factors which affects the decision to buy 
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Benjarong products were status, occupation and education. The result of the study on the consumer behavior 
showed that the influential person in making purchasing decision was themselves, and they brought it as decoration 
/ memorial / souvenirs on important days. It is likely to be brough from the storefront, frequency of buying was 
more than 6 month, purchase amount was 501 – 1,000 baht, 2 – 3 pieces at one purchase.   
 
Keywords: Marketing mix, Consumer behavior, Decision to buy, Benjarong  
 

1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทยท่ีมีบทบาทและมีความส าคญักบัวิถีชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาตร์ สะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตความเป็นไทยลงบนงานต่างๆ ในแต่ละยุคสมยั บอกเล่าประวติั
ความเป็นมา ปัจจุบนัยงัไดรั้บความสนใจ เป็นท่ีนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ในทวีปเอเซียและทวีปยโุรป 
น ารายไดสู่้ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง มูลค่าการส่งออกในปีพ.ศ 2562 อยูท่ี่ 21,114,617,430.00 บาท (กรมศุลกร, 2563)  
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา ยงัน ามาต่อยอด เกิดเป็นหตัถศิลป์ใหม่เรียกว่า “เคร่ืองเบญจรงค”์ แหล่งผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย คือ ต าบลท่าเสา ต าบลบางโทรัด ต าบลนาดี ต าบลคลองมะเด่ือ ต าบลดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร 

กลุ่มหมู่บ้านดอนไก่ดี เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองเบญจรงค์ท่ีมีช่ือเสียง ด้านความประณีตสวยงาม มีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ไดรั้บรางวลัสินคา้ OTOP ระดบั 5 ดาว และรางวลัชุมชนดีเด่นดา้นการท่องเท่ียว 
กลายเป็นท่ีรู้จกัระดบัประเทศ 

 มูลค่าการซ้ือขายเคร่ืองเบญจรงคข์องกลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ท่ี 156,369,041.00 บาท และกลุ่ม
อ่ืนในอ าเภอกระทุ่มแบน อยูท่ี่ 1,625,402,984.00 บาท เม่ือเทียบกบัมูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ. 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 0.74 
และเทียบกบัในอ าเภอเดียวกนัอยูท่ี่ร้อยละ 9.62  (กลุ่มยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพ่ือการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดั
สมุทรสาคร, 2562) จากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้่ามูลค่าการซ้ือขายเคร่ืองเบญจรงคข์องหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดียงัเป็น
สัดส่วนท่ีน้อย เม่ือเทียบกบัมูลค่าการส่งออกทั้งหมด จึงตอ้งท าการคน้หาสาเหตุ และวิจยั เพ่ือน าผลดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล  ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในคร้ังน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการพฒันา 
วางแผนก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจการบริหารจดัการดา้นต่างๆ และเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับนกัวิจยั 
นกัวิชาการ บุคคลทัว่ไป ท่ีให้ความสนใจไดน้ าไปศึกษาประยกุตใ์ชต่้อไป 

ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการสอบถามผูป้ระกอบการเคร่ืองเบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี พบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิม และมีแนวโน้มการซ้ือลดลง การวิเคราะห์สาเหตุเบ้ืองตน้ คือสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปตามยคุ
สมยั การเข้าสู่สังคมเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมในหลายด้าน ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเป็นการรักษางานหัตถศิลป์ล ้าค่าภูมิปัญญาของไทยไวใ้ห้มี
การสืบสาน สร้างความพึงพอใจตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค น ามาซ่ึงการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ต าบลดอน
ไก่ดี อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได ้มาประยกุต ์ปรับปรุง พฒันาสินคา้ ก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดและการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2.   ทบทวนวรรณกรรม 
2.1. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ศิริวรรณ เสรรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดเป็น

ลกัษณะส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคัญมี
ดงัน้ี อายุ (Age) เพศ (Sex) ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคล
ในครัวเรือนท่ีใช ้สินคา้ใดสินคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้าน
ส่ือเพ่ือช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม รายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, Education, 
Occupation and Status) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดสัดส่วนของตลาด นกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ร ่ ารวย แต่ครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยง
เกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายชดัเจนยิ่งข้ึน 

 

2.2. แนวคดิทฤษฎีและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดใ้ห้ความหมายว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลซ่ึงบุคคลท าการ

คน้คน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจ่้าย (Deposing) ใน
ผลิตภณัฑ์และบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการรวมถึงความพึงพอใจของเขา ” พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคอาจหมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้สินคา้หรือบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หมายถึง 
การศึกษาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์ท่ีจะไดช่้วยท าให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกล
ยทุธ์การตลาด (Marketing Mix) เพ่ือสามารถท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภคเพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H เพ่ือ
วิเคราะห์หาค าตอบ 7 ดา้น หรือ 7Os โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) (2) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What does the consumer buy?) (3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?)  (4) ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) (5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) (6) ผูบ้ริโภค
ซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) (7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?)  

 

2.3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีขอ้เสนอต่อลูกคา้หรือผลิตภณัฑ์การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม การหาช่องทางการจดั

จ าหน่าย ซ่ึงกลยทุธ์ต่าง  ๆเหล่าน้ีจดัว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หรือ 7Ps (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549: 52) แลมป์ แฮร์ และเมคคาเนียล (Lamb, Hair and MxDaniel, 2000: 44) อา้งถึง พิลบูล 
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ทีปะปาล, 2545: 42)ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ การจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด  และการก าหนดราคามาประสมกนั  เพ่ือท าให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย หรือกล่าวไดอี้กอยา่งวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นการผสมผสานของเคร่ืองมือทางการตลาด ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ได ้ (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, 2545) รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ศิวฤทธ์ิ  
พงศการรังศิลป์, 2555: 21) ซ่ึงธุรกิจท่ีผลิตสินคา้และบริการ ตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ 
เพ่ือน ามาก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ท าให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด (ฉันจาพร 
เสมอใจ, 2549: 52) ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้จึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถขายได ้(ปิยะพงศ์ 
อินตากูล, 2554) องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (The Total Product) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ ผลิตภณัฑ์พ้ืนฐาน 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ผลิตภณัฑส่์วนเพ่ิม ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปได ้ 

การท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยการสร้างตราสินคา้ให้มีช่ือเสียงหรือก าหนดกลยทุธ์
ด้านผลิตภณัฑ์ข้ึนมา ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ควรค านึงถึงปัจจัย คือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
(Product Differentiation) และความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ 
(Product Component) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix)  

ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ดงันั้น
ผูท่ี้ก าหนดกลยทุธ์ตอ้งพิจารณาตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของผลิตภณัฑเ์พ่ือการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม หากตั้งราคาต ่าจะ
ท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต ่า แต่ถ้าตั้งราคาสูงจนเกินคู่แข่งขนั อาจท าให้ได้รับความนิยมในการบริโภคน้อยได้  
(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2549: 63)  

การจดัจ าหน่าย (Place) เสรี วงศ์มณฑา (2542: 66) อธิบายว่า การจดัจ าหน่าย หมายถึง กลไกการเคล่ือนยา้ยสินคา้
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคโดยการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ตามเวลาท่ีลูกคา้ต้องการ(ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555: 21)  
ดงันั้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงสินคา้หรือบริการ (Zeithaml and Bitner, 1966, อา้งถึงใน 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2549: 70) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชจู้งใจให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการซ้ือและสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) หรือการส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อกับผูข้ายก็ได้ให้ลูกค้ารู้จัก
ตระหนกัถึง และเกิดความในสนใจในผลิตภณัฑ ์เม่ือลูกคา้ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ ลูกคา้ตอ้งพิจารณา
ผลิตภณัฑห์รือบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549: 53) ซ่ึงในการส่งเสริมการตลาดมีหลาย
ประเภท ผูข้ายอาจใชป้ระเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได ้ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังาน 
(Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การส่ือสารแบบปาก
ต่อปาก 

 

2.4. ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
 
กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ( Schiffman and Kanuk. 1994: 659 )  หมายถึง ขั้นตอนในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ 
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ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค พบว่า      
ผูบ้ริโภคผ่านการะบวนการ 5 ขั้นตอน ท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง มีผลการะทบหลงัการ
ซ้ือ คือการรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

 

2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
(มาลิณี ฤาชุตกุล,2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมของโครงการ

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ไม่แตกต่างกนั อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 

(ปิยะวรรณ แสงทอง,2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์พบว่า เพศ อาย ุการศึกษา และรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และอาชีพไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

(ชญาภา ประเสริฐสุข,2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าอาหาร 
(OTOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัดา้นบรรจุและคุม้ครอง
ปกป้อง และผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า (1) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือแตกต่างกนัตามอาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้ (2) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัตามอาชีพ และรายได ้(3) ความถ่ีในการซ้ือ
แตกต่างกนัตามเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้(4) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแตกต่างกนัตามอาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า (1) ปัจจยัดา้นสีสนัของบรรจุภณัฑมี์ผลต่อ
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือ (2) ปัจจัยด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์มีผลต่อสถานท่ีซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือ (3) ปัจจัยดา้น
รูปร่าง / รูปทรง และขนาดของบรรจุภณัฑ์มีผลต่อสถานท่ีซ้ือ (4) และปัจจยัดา้นวสัดุท่ีใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์มีผลต่อ
สถานท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

(ทศันา หงษ์มา,2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 
OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยกเวน้ดา้นส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม
ด้านการเลือกซ้ือสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านลกัษณะในการเลือกซ้ือสินค้า ยกเว้นด้านการจัดจ าหน่ายอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ                                       

(รัชนีวรรณ พาหา,2550)ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงค์กบับุคลิกภาพ
ผูบ้ริโภคในเขตภาคกลางพบว่า  ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองเบญจรงคส่์วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่  41  ปีข้ึนไป  มีรายได้
ครัวเรือนตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือมอบเป็นของขวญั เหตุผลของการเลือกซ้ือเคร่ือง
เบญจรงคเ์พราะพอใจในลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองเบญจรงค ์ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นตวัเอง 
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3. วธีิการศึกษา  
 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ประชากรกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาเท่ียวชมและเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจ
รงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 400 คน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยเลือกสุ่มตวัอย่าง จากประชากรท่ีมาเท่ียวชมและเลือกซ้ือ
เคร่ืองเบญจรงค์ภายในกลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ท่ีร้านอุไรเบญจรงค์ และร้านปานรดาเบญจรงค์ ร้านละ 200 คน รวม
เป็นจ านวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

1. ขอ้มูลเชิงพรรณา เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ 
ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. ขอ้มูลเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 2.1 สถิติหาค่าความแตกต่างค่าที Independent-Sample T-Test เปรียบเทียบขอ้มูลทางเพศ 
 2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) หาค่าความแตกต่างค่าเอฟ F-Test เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียตวัแปรมากกว่าสองกลุ่ม เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้านอายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายไดแ้ละอาชีพ 

 2.3 สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Liner Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่าสอง
ตวัแปร เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
     ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที่ 1   กรอบแนวคิดของงานวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   - อาย ุ
- สถานภาพการสมรส  - ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ    - รายได ้

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ือง 

เบญจรงค์ของกลุ่มหมู่บ้านดอน
ไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

       

      พฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H 

- (Who) กลุ่มใดพึงพอใจสินคา้ประเภทใด  
- (What) ประเภทท่ีซ้ือ 
- (Why) วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 
- (Who) ปัจจยั(บุคคล)ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
- (When) ช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือ 
- (Where) สถานท่ีเลือกซ้ือ 
- (How) เหตผุลในการตดัสินใจซ้ือ                                        
- ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ - ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61 เพศชายร้อยละ
39 อายุระหว่าง21 -31 ปี การศึกษาระดบัปริญาตรีข้ึนไป สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 
20,001 – 30,000 บาท โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ อาชีพ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์แตกต่างกนั 

สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือเป็นของประดบั / 
ท่ีระลึก / ของขวญัของฝาก มีวตัถุประสงคเ์ลือกซ้ือให้กบัผูอ่ื้น ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง ซ้ือในวนั
ส าคญัต่างๆ เลือกซ้ือจากหน้าร้านแหล่งผลิตความถ่ีในการซ้ือมากกว่า 6 เดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยูท่ี่ 501 – 1,000 
บาท ซ้ือคร้ังละ 2 – 3 ช้ิน โดยปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้น ช่วงโอกาศท่ีซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีซ้ือ ปริมานต่อ
คร้ังในการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อราคาท่ีมีความเป็นมาตรฐาน 
ดา้นการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งผลิต ดา้นการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อการให้ส่วนลด โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเบญจรงค ์      
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ือง
เบญจรงคก์ลุ่มหมู่บา้นดอนไก่ดี ต าบลดอนไก่ดี อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก สินคา้เบญจรงค์เป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ซ้ือเพราะช่ืนชอบในงานหตัถศิลป์น้ี โดยสรุปผลการศึกษาออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ดา้นสถานภาพ  อาชีพ การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ซ่ีงสอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ ชญาภา ประเสริฐสุข (2559)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้น
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าโอทอป (OTOP) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ช่วงอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะวรรณ แสง
ทอง (2550) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารโครงการหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ สถานภาพสมรส อาจท า
ให้การใชจ่้ายหรือการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างกนัออกไป ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบั อาชีพ และระดบัการศึกษา 
บ่งบอกท่ีมาของรายได้ การศึกษาระดับปริญาตรีข้ึนไป จะบ่งบอกถึงระดบัรายได้ และองค์ความรู้ในด้าน
ศิลปวฒันธรรมซ่ีงเป็นไปตามผลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพรับราชการและพนกังานบริษทัเอกชน  

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ช่วงโอกาศท่ีซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีซ้ือ ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง ส่งผล
ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ซ่ีงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ พาหา (2550) ได้ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความสมัพนัธ์ของบุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงคก์บับุคลิกภาพผูบ้ริโภคในเขตภาคกลาง พบว่า วตัถุประสงค์
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ในการซ้ือคือเพ่ือมอบเป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ และสอดคลอ้งกบั มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ท าการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค 
ในจงัหวดันครราชสีมา พบว่า จ านวนเงินท่ีจ่ายไปในการซ้ือแต่ละคร้ังของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เฉล่ีย 1,850 บาท 
ปริมาณการซ้ือเฉล่ียของผูบ้ริโภคซ้ือเฉล่ียอยูท่ี่ 2 ช้ิน เคร่ืองเบญจรงคมี์สินคา้ท่ีหลากหลายราคาข้ึนอยูก่บัประเภท
และความประณีตท่ีใส่ลงไปในแต่ละช้ินนั้นๆ จะเป็นส่ิงก าหนดคุณค่าและราคา 

ผลการศึกษาด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  4Ps   พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักับความเป็น
เอกลกัษณ์มากกว่าคุณภาพของสินค้า ด้านราคาให้ความส าคญักับราคาท่ีมีความเป็นมาตรฐานมากกว่าราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีความชอบในเคร่ืองเบญจรงค์ดา้นการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญั
กับความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งผลิตมากกว่าซ้ือจากร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดให้ความส าคญักบัการไดส่้วนลด  เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งชอบในความเป็นเอกลกัษณ์และสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกนักบัผลการศึกษา และการซ้ือจากแหล่งผลิตการไดพู้ดคุยกบัผูป้ระกอบการหรือผูข้ายหน้าร้าน มี
โอกาสการไดรั้บส่วนลด กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากนอ้ย
ต่างกนัไป และในงานวิจยัของ ทศันา หงษม์า ( 2552) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมดา้นประเภทของสินคา้ในการเลือกซ้ือ 
ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมด้านวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือ ยกเวน้ดา้นราคา และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมดา้นลกัษณะ
ในการเลือกซ้ือ ยกเวน้ดา้นการจดัจ าหน่าย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 
1. เน่ืองจากกลุ่มหมู่บา้นเป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ยงัไม่มีความช านาญดา้นการตลาด ภาครัฐควรมีส่วนเขา้มา

ช่วยเหลือดา้นประชาสมัพนัธ์การตลาดอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการควรศึกษาการการตลาดเพ่ิมเติม 
2. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรเพ่ิมการออกแบบผลิตภณัฑ์เข้ากบัยุคสมยั เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผูบ้ริโภค ปรับเปล่ียนรูปแบบ

บรรจุภณัฑใ์ห้มีความสวยงาม หรือให้มีความสะดวกในการขนส่ง 
3. ดา้นราคา ตั้งราคาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบัคุณภาพของสินค้า ราคาตอ้งเป็นมาตรฐานกบัราคา

สินคา้ชนิดเดียวกนั ไม่สูงเกินไป แต่ก็ไม่ควรต ่าเกินไป 
4. ดา้นการจดัจ าหน่าย ควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีอยูเ่สมอและเสริมบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียวและผูบ้ริโภค และเพ่ิมช่องทางการขาย เช่น การขายผา่นออนไลน์ 
5.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรท าการตลาดให้ผูบ้ริโภครู้จกัประเภทสินค้าเคร่ืองประดบั เคร่ืองใช ้หรือ

สินคา้อ่ืนๆ นอกจากของประดบัของตกแต่ง ควรจดักิจกรรม ณ แหล่งจ าหน่ายมากข้ึน เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์  
6. พฒันารูปแบบการบริหารจดักการวิสาหกิจชุมชนให้มีความเป็นระบบเพ่ือเป็นรากฐานท่ีมัน่คง  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  เพ่ือการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากมี

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมเติมดว้ยการศึกษาวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ หรือ การจดัการสนัทนา
การ 

2. เพ่ือให้ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างมากข้ึน ควรขยายขอบเขตกลุ่มตวัอยา่งกระจายออกไป รวมถึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์บญจรงค ์กลุ่มตวัอยา่งชาวต่างชาติ  

3. ควรศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุงดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
 

บรรณานุกรม 
 

ชญาภา ประเสริฐสุข (2559) ผลการทดสอบมมติฐานท่ี 1 พบว่า (1) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือแตกต่างกนัตามอายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้(2) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัตามอาชีพ และรายได ้(3) 
ความถ่ีในการซ้ือแตกต่างกนัตามเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้(4) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแตกต่างกนั
ตามอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า (1) ปัจจยัดา้นสีสนัของ
บรรจุภณัฑ์มีผลต่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ (2) 
ปัจจยัดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์มีผลต่อสถานท่ีซ้ือผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ (3) 
ปัจจยัดา้นรูปร่าง / รูปทรง และขนาดของบรรจุภณัฑ์มีผลต่อสถานท่ีซ้ือ (4) และปัจจยัดา้นวสัดุท่ีใชผ้ลิตบรรจุ
ภณัฑมี์ผลต่อสถานท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

มาลิณี ฤาชุตกุล (2550)ปัจจยัมีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมของโครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบิ้รโภค ในจงัหวดันครราชสีมา "แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค” 

รัชนีวรรณ พาหา (255) การศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงค์กบับุคลิกภาพผูบ้ริโภคในเขต
ภาคกลาง "แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทศันา หงษ์มา (2555) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมดา้นประเภทของสินคา้ OTOP ในการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ท่ีผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม 

ปิยะวรรณ แสงทอง (2550) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารโครงการหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ"์แนวคิดปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หมายถึง 
การศึกษาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วน
ตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะส าคญั  
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     Schiffman and Kanuk (1994) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท า
การคน้หา การซ้ือ การใชป้ระโยชน์ และการประเมินผลซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ภายใตท้รัพยากรท่ี
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไดแ้ก่ เงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภค 
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การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่มดชันี SETWB ด้วยอลักอริทึม XGBoost 
Forecasting Stock Price of SETWB Index using XGBoost 

 

อารักษ์ พรชัยขจรศักดิ์1, พรวรรณ นันทแพศย์2 และ สุชาดา เจียมสกลุ3 
Arrak Pornchaikajornsak, Pornwan Nunthaphad and Suchada Jiamsagul 

  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาการน าอลักอริทึม XGBoost มาใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์และการเปรียบเทียบผล
การพยากรณ์ดว้ยชุดการสอนท่ีใชเ้พียงขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ กบัการพยากรณ์ดว้ยชุดการสอนท่ี
ใชท้ ั้งขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับขอ้มูลปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทดสอบการพยากรณ์ราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SETWB โดยใชข้อ้มูลในการศึกษา ช่วงระหว่างวนัท่ี 4 ม.ค. 2559 ถึง 11 ก.พ. 2564 ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการพยากรณ์เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายวนัประกอบดว้ย ราคาหลกัทรัพย ์ทั้งส้ิน 30 บริษทั ราคาน ้ ามนัดิบ ราคา
ทองค า อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐกบัเงินบาท ดชันี S&P 500 NASDAQ FTSE DJI จากนั้นท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพผลการพยากรณ์ ดว้ยการหารากของค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error : 
RMSE) ผลการศึกษาพบว่าอลักอริทึม XGBoost สามารถใชส้ าหรับการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือ
ท าการสอนดว้ยชุดขอ้มูลท่ีครอบคลุมกรอบราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด และพบว่าการพยากรณ์ด้วยชุดการสอนท่ีใช้
เพียงขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ให้ผลท่ีดีกว่าการพยากรณ์ดว้ยชุดการสอนท่ีใชท้ ั้งขอ้มูลเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกบัขอ้มูลปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 

ค ำส ำคัญ: กลุ่มดัชนี SETWB, รำคำหลักทรัพย์, XGBoost 
 

Abstract 
This article describes forecasting stock price by using XGBoost algorithm and compare forecasting result between 
trained with technical indicators only and trained with both indicators information and others economics factors. 
Forecasting stock price in SETWB index with daily secondary data during 4 January 2016 to 11 February 2021 including 
stock price of 30 companies from SETWB index, oil price, gold price, Exchange rate between THB and USD, S&P500, 
NASDAQ, FSTE, DJI. Measure performance of forecasting by Root Mean Square Error to evaluated by testing the 
forecasting result. The result show XGBoost algorithm able to use for forecasting stock price when trained with price 
that cover for all price’s range and found XGBoost algorithm trained by using only indicators information has more 
accuracy than the trained with both indicators information and others economics factors 
 

Keywords: SETWB Index, Stock Price, XGBoost 
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1. บทน า 

 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีหลากหลาย อาทิ ความไม่มัน่คงทางการเมือง 

รวมไปถึงการเกิดโรคอุบติัใหม่อย่างไวรัสโควิด 2019 ส่งผลกระทบไปทัว่ทั้งโลก โดยส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจในวงกว้าง โดยกระทบทั้งห่วงโซ่กิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลายประเภทจ าตอ้งหยดุชะงกั ส่งผลกระทบไปยงับุคคลทัว่ไปในการหารายได ้จากงานประจ าหรือจาก
การประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมจากรายไดห้ลกั โดยการลงทุนเพ่ิมเติมในดา้นต่างๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) 
และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นบัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของการลงทุนท่ีนกัลงทุน ให้ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
ดงัเห็นไดจ้ากการสร้างเพจเพ่ือน าเสนอบทความทางการลงทุน การเปิดสอนการลงทุน เน่ืองจากให้ผลตอบแทน
เฉล่ียโดยรวมท่ีสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอ่ืน โดยการไดรั้บเงินปันผล หรือจากผลก าไรส่วนต่างจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ แต่ขณะเดียวกนัความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็สูงกว่าความเส่ียงจากการลงทุนใน
รูปแบบอ่ืนๆ เช่นกนั ท าให้ผูล้งทุนตอ้งศึกษาหาขอ้มูล ก่อนการตดัสินใจลงทุน เพ่ือลดความเส่ียงในการตดัสินใจ
ลงทุน และจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนท่ีสูง อนัสามารถเกิดไดจ้ากปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ การขยายตวัเศรษฐกิจในประเทศ ภาพรวมอุตสาหกรรม สภาวะทางการเงินของบริษทัและ
ข่าวสารท่ีสามารถคน้หาไดจ้ากหลากหลายแหล่งขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั โดยปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ ส่งผลให้
เกิดการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์จึงจ าเป็นท่ีตอ้งท าการวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน 
โดยการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใช้กนัโดยทัว่ไปคือ การวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental 
Analysis) และการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) ซ่ึงเป็นการยากส าหรับผู้
ลงทุนในบางรายท่ีตอ้งท าความเขา้ใจในหลกัการวิเคราะห์ดงักล่าว นอกเหนือจากนั้นในบางคร้ังการพิจารณาการ
ลงทุนของผูล้งทุนยงัมีส่วนของอคติหรือจิตวิทยาเข้ามามีผลต่อการพิจารณาลงทุน และการเผยแพร่ดชันี SET 
Well-being (SETWB) ไดมี้การเร่ิมเผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นธุรกิจท่ีผูล้งทุนต่างชาติให้ความสนใจ 
จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าการเปล่ียนแปลงของราคาดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศและการเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัทาง
เศรษฐกิจต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นดชันี SETWB หรือไม่อยา่งไร นอกจากน้ีปัจจุบนัการพฒันา
ของเทคโนโลยีดา้นปัญญาประดิษฐ ์การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ท าการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยการป้อนขอ้มูล
เพ่ือท าการสอน และการศึกษาดงักล่าวสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากข้ึน จึงท าให้เกิดการศึกษาและสร้าง
แบบจ าลอง เพ่ือใชใ้นการเรียนรู้การรู้จ าดา้นต่างๆ เช่น การจดจ าใบหน้า การจดจ าลายน้ิวมือ และการศึกษาเพ่ือ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัทรัพย ์ เพ่ือใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์การศึกษาในคร้ังน้ีสนใจการ
ประยุกต์ใช ้การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) โดยการใช ้อลักอริทึม XGBoost เพ่ือใชใ้นการพยากรณ์
ราคาหลกัทรัพยจ์ากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของราคาและขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ และปัจจยัทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์โดย XGBoost โดยการใชเ้พียงเคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง
เทคนิค กบัการใชข้อ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ร่วมในการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎตีลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) 
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548) ได้กล่าวถึงแนวคิดตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของตลาดในระดบัต่างๆ ไว้ ดงัน้ี ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) 
หมายถึง ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจ านวนมาก โดยท่ีแต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆ กนัไม่มี
ขอ้ห้าม ขอ้จ ากดั หรือในการลงทุนไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงใน
ตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียง
นอ้ย สมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) เช่ือว่า ตามปกติหลกัทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาวะดุลยภาพและ
มีราคายติุธรรมเพราะราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มูลทั้งหมดไวแ้ลว้ท าให้ผูล้งทุนไม่สามารถท าก าไรจากการลงทุน
ได ้ทั้งน้ีมีงานวิจยัทางการเงินจ านวนมากท่ีพบหลกัฐานสนบัสนุนสมมติฐานน้ี เช่น การพบว่าราคาหลกัทรัพย์
เคล่ือนไหวอย่างไร้ทิศทางและไม่มีรูปแบบ จึงเป็นการยากท่ีจะพยากรณ์ราคาในอนาคตหรือการพบว่าผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมและการใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคไม่สามารถเอาชนะตลาดไดโ้ดยเฉพาะใน
ระยะยาว อย่างไรก็ดีงานวิจยัทางการเงินอีกจ านวนหน่ึงก็พบหลกัฐานท่ีโตแ้ยง้ สมมติฐานน้ีเช่นกนั เช่น การพบ
รูปแบบเฉพาะของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ Monday Effect หรือ January Effect  

ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) และแนวคิดการ
วิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคจะอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ คือ 

1. ราคาและความเคล่ือนไหวของตลาดเป็นผลรวมท่ีสะทอ้นให้ทราบถึงข่าวสารในดา้นต่างๆ ทั้งหมดแลว้ 
2. ราคาจะเคล่ือนไหวอยา่งมีแนวโน้ม และจะคงอยูใ่นแนวโน้มนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจนกว่าจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงแนวโนม้ใหม่ 
3. พฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุน จะยงัคงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมการลงทุนในอดีต 
 
ทฤษฎดีาว (Dow Theory)  
ทฤษฎีดาว (Dow Theory) (Murphy, 1999: 23-30) เป็นทฤษฎีท่ีถูกคน้พบโดย Charles Henry Dow (ค.ศ. 1851–

1902) โดยเป็นการคน้พบพฤติกรรมของตลาดท่ีเกิดซ ้ าไปมา โดยน ามาใชเ้ป็นหลกัแนวคิดวิเคราะห์ทางเทคนิค 
โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1. ดชันีตลาดไดส้ะทอ้นทุกปัจจยัไวท้ ั้งหมดแลว้ 
ราคาท่ีแสดงออกมานั้นไดค้รอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆ ไวใ้นราคาเองหมดแลว้ ซ่ึงรวมถึง ดา้น เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น ข่าวสารต่างๆ สามารถส่งผลต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนลง  
2. แนวโนม้ตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ แนวโนม้หลกั แนวโนม้รอง และแนวโนม้ยอ่ย 
3 .แนวโนม้หลกัประกอบไปดว้ย 3 ระยะ คือ ระยะสะสมหุ้น (Accumulation phase) ระยะมวลชนผลกัดนัราคา 

(Public participation phase) และระยะแจกจ่าย (Distribution phase) 
4. ดชันีตลาดทั้งหมดสอดคลอ้งกนั การเคล่ือนตวัของแนวโน้มควรมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั 
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5. ปริมาณการซ้ือขายตอ้งยืนยนัแนวโนม้ ปริมาณการซ้ือขายเป็นการแสดงถึงแนวโนม้อุปสงคแ์ละอุปทาน เป็น
การแสดงถึงความตอ้งการในการซ้ือขายท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทาง เช่น แนวโนม้ขาข้ึน ความตอ้งการซ้ือสูงข้ึน ราคา
แนวโนม้สูงข้ึน และกลบักนัส าหรับแนวโนม้ขาลง 

6. แนวโนม้ราคาจะคงอยูไ่ปจนกว่าจะมีสญัญาณกลบัตวัท่ีชดัเจน 
 
ดัชนี SET Well-Being Index (SETWB) 
ดชันี SET Well-being (SETWB) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของกลุ่มหลกัทรัพย ์30 หลกัทรัพย์ใน 7 

หมวดธุรกิจท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและเป็นธุรกิจท่ีผูล้งทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซ่ึงการเติบโต
ของธุรกิจเหล่าน้ีมีผลต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) น ามาสู่
การสร้างรายไดแ้ก่คนในประเทศ และช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่คนไทย โดยเร่ิมเผยแพร่ดชันีตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2562 

 
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) 
eXtreme Gradient Boosting เสนอโดย Tianqi Chen, Carlos Guestrin (2016) โดย XGBoost เป็นอลักอริทึม มี

ลกัษณะความซับซ้อนในการค านวณต ่า ความเร็วในการท างานท่ีรวดเร็วและมีความแม่นย  าสูง โดยมีการท างาน
จากการรวบรวมการจ าแนกท่ีอ่อนแอหลายๆ กลุ่มเพ่ือปรับปรุงเป็นการจ าแนกท่ีแข็งแรงมากข้ึน เพราะ XGBoost 
เป็นการยกระดบัแบบจ าลอง โดยการผสมผสานรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นแบบจ าลองตน้ไมแ้ผนภูมิการถดถอย CART 
(Classification and Regression Tree) แบบจ าลองต้นไม้แผนภูมิการถดถอย เป็นกระบวนการของการสร้างการ
ตดัสินใจไบนารีแบบวนซ ้ า ตน้ไมก้ารถดถอยจะถูกย่อให้เล็กสุดโดยการค านวณขอ้ผิดพลาดก าลงัสอง (square 
error) และโครงสร้างการจ าแนก นอกจากนั้น XGBoost ยงัคงถูกยกให้เป็นผูช้นะในการแข่งขนัต่างๆ ของชุมชน
ออนไลน์ของนกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Science) และผูป้ฏิบติังานด้านการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีจัดแข่งขนัโดย 
Kaggle ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Google ซ่ึงเป็นชุมชนของนักวิทยาศาสตร์ขอ้มูลท่ีเข้าร่วมมากกว่า 6 ลา้นคน 
(Samuel Adebayo, 2020)  

 
การวดัความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
Root Mean Square Error (RMSE) หรือค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (MSE) เป็นค่า

ประเมินค่าเบ่ียงเบนของความผิดพลาด (Standard deviation of forecast error) โดยใชว้ดัความแปรปรวนระหว่างคา่
พยากรณ์และค่าท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
โดยท่ี       คือค่าท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลาท่ี t 

   คือค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t 

   คือจ านวนเวลาท่ีใชใ้นการประมาณแบบจ าลอง 
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ค่า R-Squared หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
แสดง การตดัสินใจเชิงซ้อน (Coefficient of Multiple Determination) ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression) โดยท่ี  

R-Squared = ความผนัแปรท่ีสามารถอธิบายได ้/ ความผนัแปรทั้งหมด 
 
2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผูศึ้กษาท าการศึกษาเพ่ือพิจารณาคดัเลือกปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ราคาหลกัทรัพยต่์างประเทศ เคร่ืองมือการ

วิเคราะห์ทางเทคนิค และการประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ของเคร่ือง เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการศึกษา โดยวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนและราคาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยหลายปัจจยั จากการศึกษาของ เกียรติศกัด์ิ จรัสแสงสุริยา (2554) พบว่า ราคาน ้ามนั อตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองค าแท่ง ส่งผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาคร ด่านสวสัด์ิ (2559) และ วิรัลพชัร ทองดี (2559) ท่ีพบว่า ราคา
น ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และนอกจากน้ีทั้งสองท่านยงัพบว่า ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีน ามาใชศึ้กษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากการศึกษาของ สายชลี ศรเลิศล ้าวาณิช (2552) ไดน้ าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีนิยมใชก้นั 5 
เคร่ืองมือ คือ Simple Moving Average (SMA) Relative Strength Index (RSI) Moving Average Convergence Divergence 
(MACD) Stochastic Oscillator และ Bollinger Bands (BB) มาทดสอบกบัขอ้มูลรายวนัของพอร์ต พบว่า เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิค Simple Moving Average (SMA) ให้ผลตอบแทนดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์
ทางเทคนิคชนิดอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อภิวฒัน์ โคว้วาริณ (2557) ท่ีพบว่า MA มีความสามารถในการ
พยากรณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษามากท่ีสุด และยงัพบว่า BB มีแนวโนม้ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน  

ปัจจุบนัยงัมีการศึกษาการน าการเรียนรู้ของเคร่ืองมาใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยม์ากข้ึน ดงัจะพบไดจ้าก
การศึกษาของ ดาราวรรณ วิรุฬหผล (2556) ไดน้ า ARIMA Model มาใชใ้นการพยากรณ์ผลตอบแทนของบริษทัท่ี
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยและอยู่ในกลุ่ม SET50 INDEX และ SET100 INDEX และ 
SETHD30 ร่วมกับ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค RSI MACD และ STOCHASTIC จากผลการศึกษาพบ RSI 
ส่งผลน ามาซ่ึงก าไรจากการเขา้ซ้ือขายหุ้นโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 10.28 ต่อปี โดยนกัลงทุนเขา้ท าการซ้ือ-ขายหุ้น
ประมาณปีละ 1 คร้ัง ในขณะท่ี MACD จะส่งผลให้นกัลงทุนเขา้ซ้ือขายเฉล่ียประมาณ 8 คร้ังต่อปี โดยค่าเฉล่ียของ
ก าไรอยูท่ี่ร้อยละ 8.23 ส าหรับ STOCHASTIC น าไปสู่การขาดทุนโดยเฉล่ียถึงร้อยละ 10.98 

วิจิตร คลงัภูเขียว และคณะ (2562) ไดท้ าการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ ANN-GARCH และ 
ANN-EGARCH รวมในวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) เป็นแบบจ าลองไฮบริดจ์ในการพยากรณ์ความผนัผวน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ANN-GARCH และ ANN-
EGARCH มีความแม่นย  าสูง โดยใชค้่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (RMSE) และเปอร์เซ็นต์
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ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการวดัความแม่นย  า นอกจากนั้น Xiao et al. (2020) ยงั
ศึกษาพบว่าการใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองโดยแบบจ าลองรวม ARI-MA-LS-SVM สามารถให้ผลการพยากรณ์ท่ีดีข้ึน
กว่าแบบจ าลองการพยากรณ์โดยการใชแ้บบจ าลองเดียว 
 
2.3 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
จากแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การน าปัจจยัดา้นต่างๆมาใชใ้นการวิเคราะห์และ

พยากรณ์หลกัทรัพย์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์การประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงในแต่ละการศึกษาไดท้ าการศึกษาโดยการพิจารณาน าปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ี
ได้จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้งเพ่ิมเติมปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในการศึกษาน้ี ได้แก่ดชันี
ต่างประเทศ และจากการพฒันาน าอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ือง เขา้มาใชวิ้เคราะห์ดว้ยอลักอริทึมต่างๆ ผูศึ้กษา
จึงสนใจท่ีจะน าอลักอริทึม XGBoost มาเพ่ือใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์และใชค้่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียค่า
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (RMSE) ส าหรับการวดัค่าความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์ เม่ือน าปัจจยัน าเขา้
ต่างๆ มาใชร่้วมกบัการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์นอกจากนั้นยงัท าการเปรียบเทียบผลของการพยากรณ์ระหว่าง
การพยากรณ์ท่ีใชต้วัแปรตน้ทั้งหมด คือ ขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
เทียบกบัการพยากรณ์ท่ีใชต้วัแปรตน้ คือ ขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอยา่งเดียวโดยน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา โดยไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
                                                 ตวัแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มดชันี SETWB เป็นดชันีท่ี

สะทอ้นการเคล่ือนไหวของกลุม่หลกัทรัพย ์30 หลกัทรัพยใ์น 7 หมวดธุรกิจท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั
และเป็นธุรกิจท่ีผูล้งทุนต่างชาติให้ความสนใจ ณ รอบทบทวนช่วง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 โดยเก็บขอ้มูล

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ 

o ราคาน ้ามนัดิบ 

o ราคาทองค า 

o อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐกบัเงินบาท 

o S&P 500 

o DJI 

o NASDAQ 

o FTSE 

 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ : MA, EMA, MACD, BB, RSI 

 

ราคาของ

หลกัทรัพย์

จากการ

พยากรณ์ 
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รายวนัระหว่างวนัท่ี 4 ม.ค. 2559 ถึง 11 ก.พ. 2564 โดยท าการแบ่งขอ้มูล 70% ส าหรับการสอน (Training data set) 
15% ส าหรับการตรวจสอบ (Validation data set) และ 15% สุดทา้ยส าหรับการทดสอบ (Testing data set) ประชากร 
คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มดชันี SETWB ซ่ึง
ขอ้มูลอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) SETSMART (Set Market Analysis and Reporting Tool) 
และ yahoo finance จะท าการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการรวบรวม
จากแหล่งท่ีมา เก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบ CSV โดยจะแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ราคาปิด เพ่ือใชใ้น
การค านวณเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ได้แก่ MA EMA MACD BB RSI ราคาน ้ ามนัดิบ ราคาทองค า 
อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐกบัเงินบาท ดชันี S&P 500 NASDAQ FTSE DJI โดยมีขอ้มูลบริษทัรวมทั้งส้ิน 
30 บริษทั การศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีจะเลือกใชอ้ลักอริทึม XGBoost ดว้ยภาษาไพธอน มาใชใ้นการประมวลผล
การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยที์ละหลกัทรัพย ์และท าการทดสอบประสิทธิภาพผลการพยากรณ์ ดว้ยการหารากของ
ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (RMSE) และ ค่า R-Square (R2) ในการวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้น
การพยากรณ์ พร้อมทั้ งท าการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ ระหว่างการใช้งานตัวแปรต้น 
ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอยา่งเดียว กบั การใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ขา้งตน้ 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มผลของการพยากรณ์ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ล าดบัท่ี 1-18 กลุ่มท่ี 2 

ล าดบัท่ี 19-22 และกลุ่มท่ี 3 ล าดบัท่ี 23-30 โดยการแบ่งกลุ่มผลของการพยากรณ์เป็นกลุ่มดงักล่าวเน่ืองจาก ชุด
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสอนอลักอริทึม XGBoost ในกลุ่มท่ี 1 ครอบคลุมช่วงราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการทดสอบทั้งหมด 
ท าให้สามารถพยากรณ์ราคาไดทุ้กช่วงราคาท่ีไดถู้กท าการสอน ในกลุ่มท่ี 2 มีช่วงราคาหลกัทรัพยบ์างส่วนท่ีไม่
ครอบคลุมในการสอน และกลุ่มท่ี 3 มีช่วงราคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทดสอบอยูน่อกเหนือช่วงราคาท่ีใช้
ในการสอน 

โดยผลการพยากรณ์พบว่าโดยส่วนใหญ่การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์ดว้ยการใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอยา่งเดียว ให้ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (RMSE) ท่ีลดลง คือมี
ค่าความแม่นย  าท่ีเพ่ิมมากข้ึน และค่า R2 ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือ
เทียบกบัผลการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์ดว้ยการใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่างๆ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ตวัอย่างเช่น หลกัทรัพย ์AOT มีค่า RMSE 
เท่ากบั 2.83 และ R2 เท่ากบั 62.04% เม่ือท าการพยากรณ์โดยใชง้านตวัแปรตน้ทั้งหมด แต่เม่ือท าการพยากรณ์โดย
ใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอย่างเดียว ค่า RMSE ลงลดเหลือ 2.39 
และค่า R2 เพ่ิมข้ึนเป็น 72.80% 
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ตารางที่ 1 ผลที่ไดจ้ากการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองอลักอริทึม XGBoost 

ล าดบั ช่ือหลกัทรัพย ์
ตวัแปรตน้ทั้งหมด ตวัแปรตน้เฉพาะเคร่ืองมือทางเทคนิค 

RMSE Testing Score (R2) RMSE Testing Score (R2) 
1 AOT 2.83 62.04% 2.39 72.80% 
2 BCH 0.49 22.56% 0.25 79.71% 
3 BDMS 0.54 85.20% 0.49 87.44% 
4 BEM 0.34 61.38% 0.43 36.73% 
5 BTS 0.38 79.34% 0.40 77.66% 
6 CHG 0.08 9.83% 0.05 72.51% 
7 CPALL 1.50 89.11% 1.45 89.92% 
8 CPF 1.79 48.79% 1.75 51.13% 
9 CRC 1.02 12.28% 1.01 13.01% 
10 GFPT 0.35 80.50% 0.30 85.24% 
11 HMPRO 0.38 76.80% 0.39 74.81% 
12 M 3.78 13.50% 1.79 80.55% 
13 MEGA 1.48 52.53% 1.12 72.67% 
14 OSP 1.39 44.81% 1.23 56.47% 
15 PRM 0.66 -44.55% 0.24 81.42% 
16 RS 0.75 93.96% 0.63 95.81% 
17 TKN 0.46 67.34% 0.45 69.01% 
18 TVO 0.95 91.42% 0.83 93.42% 
19 BJC 2.42 31.03% 2.01 52.69% 
20 GLOBAL 1.24 43.19% 1.25 42.25% 
21 RBF 1.62 -1.29% 1.61 0.45% 
22 THG 2.77 38.85% 2.51 49.79% 
23 BH 30.29 -723.86% 32.65 -857.33% 
24 CBG 23.58 -260.88% 23.13 -247.50% 
25 CENTEL 8.84 -1679.14% 8.91 -1706.49% 
26 COM7 13.62 -402.52% 13.45 -389.91% 
27 DOHOME 2.82 -305.36% 2.79 -298.02% 
28 MINT 12.13 -1279.75% 12.51 -1366.37% 
29 TU 2.01 -348.55% 1.84 -276.37% 
30 VIBHA 0.20 -301.06% 0.18 -248.92% 

 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2911 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

จากตารางแสดงขา้งตน้ กลุ่มท่ี 1 พบว่าหลกัทรัพย ์CRC มีค่า R2 ท่ีต ่ากว่า 50% เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์เพ่ิงเขา้
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่นานและชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการสอนมีค่านอ้ยกว่า 1 ปี ท าให้การสอนยงัไม่สามารถครอบคลุม
ไดอ้ยา่งดีเพียงพอ เม่ือเทียบกบัการสอนของหลกัทรัพยอ่ื์นในกลุ่มเดียวกนั 

ส าหรับผลการพยากรณ์ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ี 2 และ 3 ถึงแมว้่าชุดการสอนยงัไม่ครอบคลุมช่วงราคาในการ
ทดสอบทั้งหมด และท าให้ R2 ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ท่ีต ่า อนัเน่ืองจากค่าท่ีได้
จากการพยากรณ์ครอบคลุมแค่ค่าท่ีได้ถูกท าการสอน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่การพยากรณ์ราคา
หลกัทรัพย ์ดว้ยการใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอยา่งเดียว ดีกว่าผล
การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์ดว้ยการใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ และ
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น หลกัทรัพย ์TU มีค่า RMSE เท่ากบั 2.01 เม่ือท าการพยากรณ์โดยใชง้านตวั
แปรตน้ทั้งหมด แต่เม่ือท าการพยากรณ์โดยใชง้านตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ 
เพียงอยา่งเดียว ค่า RMSE ลงลดเหลือ 1.84 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีไดท้  าการการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์โดยท าการทดสอบในกลุ่มดชันี SETWB เป็นดชันีท่ีสะทอ้น

การเคล่ือนไหวของกลุ่มหลกัทรัพย ์30 หลกัทรัพยใ์น 7 หมวดธุรกิจท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและ
เป็นธุรกิจท่ีผูล้งทุนต่างชาติให้ความสนใจ โดยการพยากรณ์ดว้ยอลักอริทึม XGBoost จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
เราสามารถน าการรู้จ าของเคร่ือง ด้วยอลักอริทึม XGBoost มาใช้ในการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย์ เป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให้นกัลงทุนสามารถน าไปประยกุต์ใชง้านได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดาราวรรณ วิรุฬหผล ในปี 
2556 วิจิตร คลงัภูเขียว และคณะ ในปี 2562 และ Xiao et al. ในปี 2020 ท่ีมีผลการศึกษาว่าการรู้จ าของเคร่ือง
สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์หลกัทรัพยไ์ด ้นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานหรือการวิเคราะห์ปัจจยั
ทางเทคนิค และผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในตารางท่ี 1 ท าให้ทราบขอ้จ ากดัของการเรียนรู้ของเคร่ือง ดว้ยอลักอริทึม 
XGBoost ท่ีจ าเป็นตอ้งท าการเพ่ิมชุดการสอนเป็นระยะ เพ่ือให้ครอบคลุมช่วงราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไป
จากช่วงราคาท่ีใชใ้นการสอนเดิม และชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการสอนจ าเป็นท่ีตอ้งมากเพียงพอ เพ่ือให้สามารถก าจดัชุด
ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนัหรือก ากวมออกไป ซ่ึงท าให้ผลการสอนออกมาดีท่ีสุด  

จากผลการศึกษาท่ีท าการเปรียบเทียบผลของการพยากรณ์ระหว่างผลการพยากรณ์ท่ีใชต้วัแปรตน้ทั้งหมด คือ 
ขอ้มูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เทียบกบัผลการพยากรณ์ท่ีใชต้วัแปรตน้ 
คือ ข้อมูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอย่างเดียว พบว่าการพยากรณ์ท่ีใช้ตวัแปรต้น คือ ข้อมูล
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพียงอย่างเดียวให้ผลการพยากรณ์ท่ีดีกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานใน
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค และทฤษฎีดาว ท่ีกล่าวว่า ราคาและความเคล่ือนไหวของตลาดเป็นผลรวมท่ีสะทอ้น
ให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึง ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาคร ด่านสวสัด์ิ ในปี 2559 และ วิรัลพชัร ทองดี ในปี 2559 ว่าดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท างานของ
พนักงาน ธนาคารออมสิน ภาค 1 

The increase of efficiency in the performance of work, at reducing the mistakes 
in performing work of the employees who work for the Government Savings 

Bank, Region 1 
 

อุษณษิา ทองยืน1 
Usanisa Thongyuen 

Taew_usanisa@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน
ของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมดจ านวน 124 คน  โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถาม  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยช่วงอายุท่ีตอบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุ 20 ปีข้ึนไป – 25 ปี  มี
สถานะเป็นพนกังานมากกว่าลูกจา้ง ช่วงอายกุารท างานท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ช่วงอายงุาน 1 ปีข้ึนไป – 
3 ปี ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีปฏิบติังานกิจการสาขา ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นพฒันาบุคลากร/สร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานท่ีปฏิบติั ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ผูวิ้จยัพบว่า แนวทางเลือกท่ีเสนอพร้อมเหตุผลคือแนวทางดา้นพฒันาบุคลากร/สร้างความก้าวหน้าใน
สายงานท่ีปฏิบติั เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไดโ้ดยตรง 
ช่วยพฒันาสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบติังานปัจจุบนัและอนาคตได ้ปรับปรุงผล
การปฏิบติังาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานควบคู่กนัไป โดยวิธีการให้ความรู้หรือวิธีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรนั้น ๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน 
  
ค ำส ำคัญ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 

Abstract 
This study aimed at studying the increase of efficiency in the performance of work, at reducing the mistakes in 
performing work of the employees who work for the Government Savings Bank, Region 1. There were 124 samples 
used in this study. Quantitative research method was used. Data were analyzed by using descriptive statistics, 
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email:taew_usanisa@hotmail.com 
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statistics, percentage, means, and standard deviation. It was found from the study that more respondents were female 
than male; mostly, the respondents’ age group was 20 to 25 years old, more respondents were full-time employees 
than part-time or contractual employees, most respondents who answered the questionnaires had work experience of 
1 – 3 years, mostly, the operation areas were in branches. The opinion of respondents related to the relationship 
between the operators and colleagues was at the highest level; the opinion on the duties and responsibilities for 
increasing efficiency in the performance of work and responsibilities, on working environment, on the development 
of personnel/ the development of progress of work line, on relationship between the operators and the supervisor was 
at high level. The researcher found that the ways presented including the reasons were on the development of 
personnel/ on the development of progress of work line since such ways could help to increase the efficiency in the 
performance of work of the employees directly, could help to develop key capability that could make the personnel 
in the organization to be able to perform current work and future work, could improve the work performance, could 
change behavior at work at the same time by the method of providing knowledge to the personnel or by increasing 
the understanding of skill and attitudes that would help such personnel to have higher performance.  
 

Keyword: Increasing efficiency in the performance of work 
 

1. บทน า 
 
ธนาคารและสถาบนัทางการเงินลงทุนเวลาและเงินจ านวนมหาศาลไปกบัส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์เป็นลูกคา้ มอบการบริการท่ีดีและผลิตภณัฑท่ี์ดีให้แก่ลูกคา้ โดยพฒันาบุคคลากรโดยการส่งเสริมให้
ไดรั้บการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้างการท างานเป็นเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ือให้มีแนวโน้มไปถึงผลส าเร็จในการด าเนินกลยุทธ์ ปัญหาคือ การท่ีคู่แข่งขนัมีบริการท่ีดีกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการบริการท่ีลูกค้าได้ใช้ ขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ รอคอย  
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากและซบัซ้อน ทั้งดา้นเอกสารและการขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ให้บริการล่าชา้ ไม่ไดรั้บ
บริการทนัที เกิดความผิดพลาดขณะท่ีให้บริการ การเขียนช่ือลูกคา้ผิด การแก้ไขขอ้มูลท่ีตอ้งแกไ้ขจากตน้ทาง ซ่ึง
ลูกคา้ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ข การส่ือสารจากพนกังานไม่ตรงกนั พนกังานไม่มีความรู้เม่ือลูกคา้สอบถาม เคร่ือง
ให้บริการอตัโนมติัขดัขอ้งไม่ทนัต่อการใชง้านของลูกคา้ ระบบขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านได ้สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานไม่เพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัอยู่ตลอดเวลาท าให้องคก์ร
ตอ้งมีวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือท าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบายรวดเร็วทนั
ต่อความตอ้งการในการให้บริการลูกคา้ท่ีไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีจะน าไปแก้ไขปัญหาสภาพแวดลอ้มและการปรับปรุงการท างานท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 1 และน าไปพฒันาปรับเปล่ียนกระบวนการหรือ
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างเทคนิคด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปัญหา
อุปสรรค ท าให้มีความสุขในการท างานมากยิ่งข้ึน 
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2. แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 

 
ช าเลือง พุฒพรหม (2545: หน้า 11)  กล่าวว่า ประสิทธิภาพว่าหมายถึง ความสามารถของบุคลากร องค์การ 

เคร่ืองอ านวยความสะดวก การปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงมุ่งผลผลิตผลลพัธ์โดยสดัส่วนกบัความพยายามท่ีลงทุนไปก่อน
นั้น 

วนัชยั ริจิรวนิช (2545: หน้า 19 ; อ้างถึงใน รักษ์ศกัด์ิ บุญสิทธ์ิ,2553: หน้า 49-50) กล่าวถึง ความส าคญัของ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 1. เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการท างาน 2. เพ่ือการเพ่ิมความ
สะดวกและง่ายต่อการท างานรวมทั้งลดความเม่ือยล้าในการท างาน  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ว ัสดุ 
แรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีดิน เงินทุน พลงังานและขอ้สนเทศ  4. เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 5.เพ่ือก าหนดวิธีการเคล่ือนยา้ยวสัดุในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและตน้ทุนต ่า 6. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
วิธีการท างานท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร 

สุนิสา สงบเงียบ (2551: หน้า 14-15) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1.ความพยายามของพนกังาน ทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังาน 
และกลยุทธ์ท่ีใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติังาน 2.ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ได้แก่การปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้และ 3.ปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จโดยใชท้รัพยากรน้อยท่ีสุด และการปฏิบติังานท่ีตรง
ตามวตัถุประสงคค์วามตอ้งการ และทนัตามก าหนดเวลา 

 
2.2.แนวความคดิทฤษฎีไคเซ็น ( Kaizen )  

 
ไทเกอร์ (2562)  กล่าวว่า ไคเซ็น (Kaizen) แปลตรงตวัว่า การพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เป็นแนวคิดท่ี

ใชบ้ริหารการจดัการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การใชท้ฤษฎีไคเซ็นในท่ีท างานหมายถึงการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ดว้ยความร่วมมือของทุกคน 

การปรับปรุง ซ่ึงจะปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา และเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ  คน ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและ
คนงาน ไคเซ็นเป็นเทคนิควิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานขององค์กร โดย
หลกัการเป็นการปรับปรุงการท างานให้นอ้ยลง โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดขั้นตอนในการท างานลง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนและมุ่งเน้นปรับปรุงในดา้นขององค์กรเพ่ือยกระดบัชีวิตการท างานของผูป้ฏิบติังาน ไค
เซ็นสามารถท าไดทุ้กระดบัชั้นขององคก์าร นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ 

 
2.3.แนวความคดิความผิดพลาดของคน ( Human Error ) 

 
กิตติพทัธ์ จิรวสัวงศ ์ (2560) กล่าวว่า การแบ่งการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความผิดพลาด 

และการฝ่าฝืน (ความผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนโดยท่ีผูก้ระท าไม่รู้ว่าส่ิงท่ีกระท านั้นเป็นความผิดพลาดออกเป็นสองแบบ 
คือ การพลั้งเผลอและการลืม การท าผิด การท าโดยตั้งใจแต่กระท าไปเน่ืองจากความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าส่ิง
ท่ีท านั้นผิด ต่างจากการฝ่าฝืนคือการฝ่าฝืนเป็นการกระท าโดยตั้งใจทั้งท่ีรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นความผิด 
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2.4.แนวความคดิแผนผังก้างปลา ( Fish Bone Diagram ) 
 

สิริชยั เป่ียมการชนะ (2555) กล่าวว่า แผนผงัก้างปลาท่ีแสดงสาเหตุและผล  ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหา โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เห็นปัญหาอย่างเป็นระบบ
และทราบสาเหตุท่ีเกิดข้ึน สามารถน าไปประยกุตใ์นการวิเคราะห์ปัญหาต่าง  ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.5.แนวความคดิ การส่ือสารภายองค์กร 
 
พิริยา ศิริวรรณ (2559) กล่าวว่า การส่ือสารในองค์กรนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงไดแ้ละ เป็นปัจจยั

ส าคญัยิ่งท่ีจะเอ้ือให้องคก์รประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ องค์กร แต่การส่ือสารท่ีดอ้ยคุณภาพนั้นเป็น
ส่ิงท่ีสามารถจะหลีกเล่ียงได ้และท่ีส าคญัซ่ึงไปกว่านั้นก็คือ ผูบ้ริหารจดัการ และผูน้ าทุกคนจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผู้
ส่ือสาร ในความเป็นจริงแลว้ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจดัการ และผูน้ าท าลงไปทุกอยา่งนั้นเป็นการส่ือสารอะไรบางอยา่ง โดย
วิธีการบางอย่างถึงคนบางคนหรือบางกลุ่ม การส่ือสาร มีทิศทางในการส่ือสาร 4 ลกัษณะ จากล่างข้ึนบนการ
ส่ือสารในแนวนอนและการส่ือสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดบั 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
พิชญา วฒันรังสรรค์ (2558)  ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ย่านสยาม สแควร์  ซ่ึงการศึกษาพบว่า  ดา้นการให้บริการ เพ่ือลดความผิดพลาดในการท างาน โรงแรมควรมีการ
มอบอ านาจในการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ในแต่ละระดบัและแผนกให้มีความชดัเจน ดา้นการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ในแต่ละแผนก/ฝ่ายควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชดัเจนและถ่ายทอดเป้าหมาย
นั้นลงสู่พนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้พนักงานแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานเป็นของตนเองท่ี
ชดัเจน  ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ือให้การท างานท่ีโรงแรมน้ีไม่น่าเบ่ือหน่ายโรงแรมมีการฝึกอบรม
เพ่ิมเพ่ือให้พนกังานมีทกัษะความสามารถในด้านท่ีมีความใกลเ้คียงกนัหรือมีความเช่ือมโยงกบังานท่ีท าเพ่ือให้
พนกังานแต่ละคนสามารถท างานขา้มต าแหน่งหรือแผนกกนัได ้ การให้ผลตอบแทนในการท างานล่วงเวลาอาจ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีความแตกต่าง 

ณัชพล งามธรรมชาติ (2559)  ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานสายการผลิต
บริษทั XYZ จ ากดั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  มีปัจจยั 2 ลกัษณะ คือมี ปัจจยัภายนอกและภายใน โดยปัจจยัแรงจูงใจ
ภายในของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จ านวน  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีทา้ทาย 
ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นผลส าเร็จในการปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในงาน และระดบัปานกลาง จ านวน 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นของโอกาสใน ความกา้วหน้า ดา้นการยกยอ่งและยอมรับนบัถือ และดา้นการมีอ านาจในหน้าท่ี  2. 
ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดบัปฏิบติัการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านความปลอดภยัในการ
ท างาน มีระดบัมาก และระดบัปานกลางจานวนทั้งส้ิน 5 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการ
พฒันาการฝึกอบรมทาง ด้านของการเล่ือนต าแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และด้านค่าตอบแทนและ
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สวสัดิการ  3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก 
จ านวน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนการผลิต ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์และดา้นเวลาการผลิต 

ลลลัดา ชมโฉม (2559) การศึกษาปัญหาและการหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นเอกสาร
ประกอบการเดินพิธีการกรมศุลกากร (ใบขนขาออก) กรณีศึกษา บริษทัตวัแทนส่งออกสินคา้ทางอากาศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า กระบวนการ คือ ขาดมาตรฐานในการท างานและการตรวจสอบความถูกตอ้ง  พนกังาน คือ 
มีพนกังานเขา้มาใหม่ท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการท างาน ระบบสารสนเทศ คือ ระบบยงัไม่
รองรับการท างานเท่าท่ีควร 

สมภาร วรรณรถ (2560) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใชแ้นวความคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษทั วาย 
เอส ภณัฑ์ จ ากดั  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี ระดบั
การศึกษามะยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นแผนกงานประกอบช้ินส่วน มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10-13 ปีมี
รายไดอ้ยูท่ี่ 11,000-15,000 บาท ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ดา้นบรรยากาศในการท างานมีผผลในระดบั
มากเป็นส่วนใหญ่ ในเร่ืองเก่ียวกบัการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรทุกคร้ังก่อนเร่ิมงานเสมอ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างู้ปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ในเร่ืองเก่ียวกบัท่านและ
ผูร่้วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ดา้นปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ในเร่ือง
เก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีเก่ียวกบังานท่ี
ท่านไดรั้บมอบหมายงานและการสนบัสนุนการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ  ดา้นการสนบัสนุนให้ประสบ
ผลส าเร็จ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ในเร่ืองเก่ียวกบัการงานท่ีตอ้งมีการวางแผนควบคุมการปรับปรุง
การผลิต  

กมลรัตน์ สมัมาตริ (2562) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัแก่นขวญั จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอาย ุ41-50 ปี 
จ านวน 62 คน รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 55 คน  31-40 ปี จ านวน 3 คน และ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน ส่วนใหญ่ 
มีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 44 คน และ สูงกว่าปริญญา
ตรี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ รองลงมาคือพนกังานระดบัหวัหน้างาน และพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงส่วนมาก
มีประสบการ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือดา้นการใชท้รัพยากรอย่างคุ ้มค่าในการปฏิบติังาน ความเห็นในระดบัมาก คือ ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ความรวมเร็วในการปฏิบติังาน ดา้นความตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการ
ปฏิบติังานและดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
  ตวัแปรต้น                              ตวัแปรตาม 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.วธีิการศึกษา (ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา การเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล) 

 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานของธนาคารออมสิน ภาค 1 มีจ านวนสาขาทั้งหมด 49 สาขา 

จ านวนพนกังาน 590 คน (ขอ้มูล ณ เดือน มิถุนายน 2563 ) โดยใชก้ารค านวณกลุ่มประชากรจากจ านวนพนกังาน
ธนาคารออมสิน ภาค 1 จ านวน 590 คน โดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ความคาดเคล่ือน ±5% และไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ชั้นภูมิตามสดัส่วนโดยใชสู้ตรการค านวณโดย สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane )  ความคลาดเคล่ือน 0.05 
  n  =     N  / (1 +  Ne2 )          

โดย        n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ      N  =  ขนาดของประชากร 
                  e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

แทนค่า =  590  / (1+ 590 (0.05)2     =   238.38  คน  ประมาณ 240 คน 
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 1 จ านวน 240 คน  
ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) (โดยอา้งอิงแนวทางการท า

ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์ จาก  กมลรัตน์ สัมมาตริ, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแก่นขวญั จา
กดั จงัหวดัขอนแก่น, 2562) เชิงสถิติดว้ยการส ารวจแนวความคิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 1 สถิติเชิง

ปัจจยัการปฏิบัตงิาน 

1. ดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

3. ดา้นพฒันาบุคลากร/ความกา้วหนา้ใน

สายงานท่ีปฏิบติั 

4. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

5. ดา้นกระบวนการ ดา้นการออกแบบ 

การปรับปรุงวิธีการท างาน 

 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
การลดขอ้ผิดพลาดใน 

การปฏิบติังานของพนกังาน 
ธนาคารออมสิน ภาค 1 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ประสบการณ์ 
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พรรณนาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีใชอ้ธิบายบรรยายตามวตัถุประสงค์ ค่าสถิติร้อยละ(percentage) วิเคราะห์
ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล และท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยใชแ้นวความคิด
ไคเซ็น ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นและปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ
ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเพศชาย 84 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 และเป็นเพศหญิง 156 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 65.00 ซ่ึงเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุ 20 ปีข้ึนไป – 25 ปี 
เป็นจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 มีสถานะเป็นพนกังาน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 เป็นลูกจา้ง 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 ซ่ึงเป็นพนกังานมากกว่าลูกจ้าง ช่วงอายกุารท างานท่ีตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุดคือ ช่วงอายงุาน 1 ปีข้ึนไป – 3 ปี พ้ืนท่ีปฏิบติังานกิจการสาขามากกว่าส่วนกลาง  

 
อภิปราย  

 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการท างานของพนกังาน 

ธนาคารออมสิน ภาค 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไปนอ้ยสุดตามล าดบั คือ  ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นพฒันาบุคลากร/สร้างความกา้วหน้าในสายงานท่ีปฏิบติั 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา  ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ด้านสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน โดยมีอภิปรายเพ่ิมเติม และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและสาเหตุในการลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและพฒันา  ดงัน้ี 

1. ดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายละเอียด พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  

หน่วยงานมีการจดัการความรู้ท่ีดีและมีผลต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของตนเอง  ไดรั้บมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความทา้ทายและช่วย
ให้ท่านไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน ตามล าดบั ส่วนท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  คือ ไดรั้บมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ  กมลรัตน์ สัมมาตริ (2562) พบว่า ความเห็นในระดับมาก คือ 
ความสามารถในการปฏิบติังาน แต่โดยรวมพบว่ามีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารควรประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน ว่าเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเปล่า มี
ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีปฏิบติั มีการทดสอบความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร  เพ่ือท าให้
พนักงานสามารถตอบค าถามและมึความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีตนเองถนัด ซ่ึงส่งผลดีต่อธนาคารเน่ืองจากพนักงาน
สามารถท างานไดโ้ดยไม่มีขอ้ผิดพลาด ลดการสูญเสียในความผิดพลาดต่อธนาคาร 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายละเอียด พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ   รูปแบบ

การตกแต่งภายในสถานปฏิบติังานทนัสมยัเหมาะสมกบัยุคสมยั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทัว่ไป เช่น แสง



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2921 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

สว่าง การถ่ายเทอากาศ ส่งเสริมให้ท่านปฏิบติังานสะดวก ความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สถานท่ีท างานมีส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น น ้ าด่ืม ห้องน ้ า โต๊ะท างาน เพียงพอต่อความตอ้งการ  วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานมี
จ านวนเพียงพอต่อการใชง้านของพนกังาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลองกบั  สมภาร วรรณรถ (2560) โดยในเฉพาะ
หัวข้อรายละเอียด เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเพียงพอกับปริมาณงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
เหมือนกนั ระบบป้องกนัอนัตรายในการท างานมีความครบถว้นมีความเหมาะสมกบังานท่ีท า อยู่ในระดบัมาก  
เหมือนกัน และสอดคลอ้งกบั ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่าพนักงาน
สายการผลิตบริษทั XYZ จ ากดัมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือแสงสว่างในการท างานมีความเหมาะสม เช่นกนั 

การเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการปฏิบติังาน การมี
พ้ืนท่ีท่ีเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้และพนกังาน ท าการสร้างบอร์ดช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ดา้นเงินฝากอตัราดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียม เพ่ือให้ลูกคา้ไดส้ามารถท าการศึกษาในเบ้ืองตน้ การเพ่ิมอุปกรณ์ตูบ้ริการอตัโนมติัเพ่ิมเติม เพ่ือให้
เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการของลูกคา้  สถานท่ีอ านวยความสะดวกต่อพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีความ
พร้อมท่ีจะตอ้นรับลูกคา้ 

3. ดา้นพฒันาบุคลากร/สร้างความกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายละเอียด พบว่า  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความ

มัน่คงกบังานท่ีท าอยู ่ ผูบ้งัคบับญัชามีการติดตามผลงานและให้ค าแนะน าแกไ้ขจุดท่ีบกพร่อง ระดบัความคิดเห็น
มาก คือหน่วยงานน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ในการท างานให้มีความสะดวกในการท างานมากข้ึน โอกาส
พฒันาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเขา้รับการฝึกอบรม กิจกรรม ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 
ณชัพล งามธรรมชาต(2559) พบว่า ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โอกาสไดรั้บการฝึกอบรม เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท างานท่ีท าอยู่และได้ศึกษาต่อดูงาน ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง   

ควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานโดยการฝึกอบรม พฒันาส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร  วิธีขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือลดการท างานท่ีไม่จ าเป็น การ
ทดสอบความรู้เก่ียวกบัค าสัง่ใหม่ๆของธนาคาร เพ่ือให้พนกังานสามารถตอบค าถามและสามารถเสนอผลิตภณัฑ์
ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ส่งเสริมการออกไปอบรมนอกสถานท่ี ประเมินงานการปฏิบติังานตามผลงาน
และความสามารถของพนกังาน ผูบ้ริหารจะไดท้ราบถึงจุดบกพร่องและท าการส่งเสริม ให้ค าแนะน า ปรุงปรุงให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงเป้าหมาย 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน /ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบติังานกับ
ผูบ้งัคบับญัชา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายละเอียด พบว่า  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนในการปฏิบติังาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน ท างานเป็นทีม เพ่ือส่วนร่วม และท างานอย่างมีคุณภาพ และระดบัความคิดเห็นมาก คือ 
ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั กบั ณัชพล งามธรรม
ชาต(2559) พบว่า   ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง ท่าน
มกัจะได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือร่วมงานเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก แต่
สอดคลอ้งกบั สมภาร วรรณรถ(2560) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน อยู่ในระดบัความคิดเห็น
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ระดบัมาก การไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือร่วมงานเป็นอย่างดีอยู่อยู่ในระดบัมาก  การร่วมงานกบัคนอ่ืน,งานท่ี
ได้รับเป็นท่ีพ่ึงพอใจแก่ทุกคน อยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดกับกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับ
ผูบ้งัคบับญัชา  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

สร้างบรรยากาศท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานโดยมีการสร้างความผูกพนัธ์ การมีกิจกรรมร่วมงานกนัของพนกังาน มี
การเปิดใจรับฟังปัญหาระหว่างพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
โดยจากการค านวณจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวดา้นหน้าท่ี

ความรับผิดชอบมีระดบัความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คือมีความรู้ความสามารถ มี
การจดัการความรู้ท่ีดีเหมาะสมกบังาน งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความทา้ทายช่วยให้มีประสบการณ์กบัการท างาน
มากข้ึน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศใน
การท างานในระดบัมาก คือบรรยากาศในการท างาน มีส่ิงอ านวยความสะดวกมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใชง้าน ดา้น
พฒันาบุคลากร/สร้างความก้าวหน้าในสายงานท่ีปฏิบติัระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก มีโอกาสในการพฒันา
ความรู้ มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและหน่วยงานมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้มีความสะดวกสบาย
ในการท างานมากข้ึน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด มีความช่วยเหลือสนับสนุนในหน้าท่ีการท างานและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับผูบ้งัคบับญัชามีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือการท างานมีปัญหา
เกิดข้ึนผูบ้งัคบับญัชาการสามารถให้ค าปรึกษาโดยมีเหตุและผลพร้อมรับฟัง 

 
ข้อเสนอแนะให้ธุรกิจ 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ทราบถึงสาเหตุใดสามารถแก้ไขไดพ้บว่า  

ควรพฒันาดา้นพฒันาบุคลากร/สร้างความกา้วหน้าในสายงานท่ีปฏิบติั เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไดโ้ดยตรง ช่วยพฒันาสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคลากรในองค์การ
สามารถปฏิบติังานปัจจุบนัและอนาคตได ้ในรูปแบบของการฝึกอบรม ดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบ ควรมีการเปิด
โอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองการการท างานว่าเหมาะสมกบัความรู้ท่ีตนเองมี การสอนงานก่อน
เร่ิมปฏิบติังานเพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ท างานควบคู่กนัไป โดยวิธีการให้ความรู้หรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติ ซ่ึงจะช่วยให้
บุคลากรนั้น ๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน รวมทั้งการใชวิ้ธีการจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
น าความรู้ ความเขา้ใจมุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และทศันคติในการท างานของบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป  

 
1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคคลกรไดเ้สริมสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
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2. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานว่าอะไรจะท าให้สามารถท า
หนา้ท่ีความรับผิดชอบนั้นไดดี้ 
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Factors affecting investment decision for tax reduction in super saving fund or 
saving insurance 

 

อุษาวรรณ อธิคมชัยวงศ์1 และ ณฐัวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2 
Usawan Athikomchaiwong and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยการใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด และวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองของสมการถดถอยโลจิสติคเพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ความรู้ความเขา้ใจ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน
และความเส่ียง ปัจจยัทัว่ไปในดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง และความส าคญัของช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารต่อการตดัสินใจลงทุน โดยผลการทดสอบพบว่า สถานภาพ และปัจจัยทัว่ไปในด้านการลงทุนมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) มูลค่าเงินลงทุน และปัจจยัดา้น
ภาษีและผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือ
ลดหย่อนภาษี ในขณะท่ีสถานภาพ  มูลค่าเงินลงทุน ปัจจยัดา้นภาษีและผลตอบแทน และปัจจยัทัว่ไปในดา้นการ
ลงทุนมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี 
 
ค ำส ำคัญ: กองทุนรวมเพ่ือกำรออม, ประกันออมทรัพย์, ลดหย่อนภำษี 
 

Abstract 
This research aims to study and discovers factors affecting the decision to invest in Super Saving Funds (SSF) or 
Saving Insurance for tax reduction. Primary data is collected from the distribution of 400 questionnaires. Logistic 
regression estimation is used to determine statistically significant factors which are gender, age, marital status, 
education, income, occupation, investment value, investment experience, basic knowledge about SSF and Saving 
Insurance, and investment behaviors such as risk and return factors, general investment factors, economic and 
political factors, and informational factors. The study shows that status and general investment factors have a 
positive relationship with decision to invest in Super Saving Funds (SSF) for tax saving purpose, while investment 
value and risk and return factors shows a negative relationship with the decision to invest in Super Saving Funds 
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(SSF) for tax saving purpose. In addition, status, investment value, risk and return factors, and general investment 
factors are positively related to the decision to invest in Saving Insurance for tax saving purpose.  
 
Keywords: Super Saving Fund (SSF), Saving Insurance, tax reduction 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ส่ิงท่ีมนุษยเ์งินเดือนทุกคนรู้จกัเป็นอย่างดี เป็นภาษีประเภทหน่ึงตาม 
ประมวลรัษฎากร โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผูเ้สียภาษี ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด โดยจะจดัเก็บภาษีเป็นรายปี อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีการปรับโครงสร้างภาษีในปี 2560 ซ่ึงเป็น
อตัราภาษีแบบขั้นบนัได ซ่ึงปัจจุบนัการลงทุนเพ่ือลดหย่อนภาษีนั้นมีความจ าเป็นและมีทางเลือกหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีสามารถเลือกสรรการลงทุนในเหมาะสมกับตนเองได้ ทั้งน้ีสถาบนัทางการเงิน
พยายามท่ีจะออกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  หลายหลายประเภท เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุน โดยการลงทุน
ในกองทุนรวมท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีให้แก่นกัลงทุนนั้นเป็นท่ีนิยมในการลงทุนมากท่ีสุด เพราะนกัลงทุนจะได้
ทั้งผลตอบแทนของตลาดและยงัสามารถลดหยอ่นภาษีท่ีตอ้งเสียไปในแต่ละปีไดอี้กดว้ย แต่หากนกัลงทุนตอ้งการ
ลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง ก็อาจจะไปลงทุนประกันออมทรัพย์แทน แต่จะได้ผลตอบแทนท่ีต ่ากว่า ซ่ึง
ความส าคญัของปัญหาในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้นักลงทุน
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์และจะไม่มุ่งเน้นไปท่ีการลงทุนเพ่ือ
ลดหย่อนภาษีประเภทอ่ืน ๆ  อาทิเช่น กองทุนเพ่ือการออมแบบพิเศษ (SSFX) ท่ีมีก าหนดระยะเวลาซ้ือในปี 2563 
เท่านั้น และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เน่ืองจากเป็นกองทุนระยะยาวเพ่ือวางแผนการเกษียณ โดย
การศึกษาจะเนน้ไปยงักลุ่มคนอาย ุ23-55 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัท างานท่ีเป็นผูมี้รายได ้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นการลงทุน คือ การกันเงินไว้จ านวนหน่ึง เพ่ือน าไปสร้างกระแสเงินสดรับใน

อนาคตเพ่ือชดเชยแก่ผูก้นัเงินนั้น ซ่ึงควรจะมีความคุม้ค่ากบัอตัราการขยายตวัของเงินเฟ้อ และครอบคลุมความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเงินสดจ านวนนั้นท่ีกนัไว ้ดงัท่ี Reilly (1979) ไดใ้ห้ความหมายว่า การลงทุนคือภาระผูกพนั
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินทุนจ านวนหน่ึงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระ
ผกูพนัในช่วงระยะเวลาท่ีน าเงินมาลงทุน ซ่ึงหมายรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลุง
ทุนจ านวนนั้นดว้ย 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน ดังท่ี พิชญา นาคา (2553) กล่าวว่าการพิจารณาด้าน
ผลตอบแทนของนกัลงทุนว่าสามารถรับผลตอบแทนไดม้ากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัการยอมรับผลตอบแทนของ
การลงทุนและความเส่ียงของแต่ละบุคคล หากเป็นกลุ่มนกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง กลุ่มนกัลงทุนท่ีชอบความ
เส่ียง และกลุ่มนกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง 
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2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีดา้นการกระจายการลงทุน ดงัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548) ไดใ้ห้ค า
นิยามว่า การลงทุนโดยแบ่งสดัส่วนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากกว่าหน่ึงตวัซ่ึงถือเป็นการกระจายความเส่ียง 
ขอ้ดีของการกระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถก าจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบและคงเหลือไว้
เพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงนกัลงทุนตอ้งตดัสินใจสดัส่วนท่ีเหมาะสมของการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยเ์พ่ือให้
ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีต ่าท่ีสุด 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ สามารถแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้มี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวว่าตวัแปรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ลกัษณะ
ครอบครัว รายได ้การศึกษา และอาชีพ 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้การออมและการลงทุน โดยสมมติฐานรายได ้
Keynes อา้งถึงในพนม กิตติวงั (2543) กล่าวว่าเม่ือรายไดมี้การปรับตวัสูงข้ึน ประชาชนมีแนวโน้มท่ีจะมีการใช้
จ่ายเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนั้นต ่ากว่ารายไดท่ี้ปรับตวัสูงข้ึน กล่าวคือประชาชนมีแนวโน้มการ
ออมท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือรายไดป้รับตวัสูงข้ึน 

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีดา้นภาษีอากร ภาษี คือภาระท่ีประชาชนหรือองคก์รมีหน้าท่ีตอ้งน าส่งให้ภาครัฐ โดยเงิน
ภาษีจะน ามาใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม การศึกษา 
สาธารณสุข สาธารณูปโภค การจดัเก็บภาษีเป็นแหล่งรายไดแ้ละเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีส าคญัของรัฐในการบริหาร
ประเทศ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคภายใตห้ลกัความชอบตามกฎหมาย อีกทั้งยงัตอ้งคุม้ครอง
สิทธิของผูเ้สียภาษีดว้ยหลกัการดา้นภาษีอีกดว้ย (พิชยามนต ์จารึกสุนทรสกุล และวรันธร วานิชถาวร, 2562) 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การจ่ายภาษีเงินไดน้ั้นเป็นพ้ืนฐานของกลุ่มคนท างาน ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีแผนการลงทุนลดหยอ่นภาษีท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกลงทุนท่ีแตกต่างกนั จากผลการศึกษา ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) พบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไดแ้ก่ เง่ือนไขการลดหย่อน
ภาษีของกองทุน อตัราผลตอบแทน ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขของการลงทุนในกองทุนรวม ดา้นการไดรั้บ
ค าแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง ทางการตลาดของกองทุนรวม ส่วนความรู้ความเขา้ใจต่อการลงทุนกองทุนรวม จาก
การศึกษาของ สุวิทย ์พรหมสุวรรณ์ (2545) พบว่าระดบัความรู้ความเขา้ใจในกองทุนรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัต ่า และส่วนใหญ่คิดว่าจะไม่ลงทุนในกองทุนรวมในอนาคต ซ่ึงพนกังานรัฐวิสาหกิจจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในกองทุนรวมมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และผูท่ี้มีความรู้ในระดบัปริญญาโทมีระดบั
ความรู้ความเขา้ใจในกองทุนรวมมากท่ีสุด โดยกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม ให้เหตุผลท่ีลงทุน
ในกองทุนรวม เน่ืองจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน เหตุผลรองลงมาคือ ผูบ้ริหารกองทุน
รวมมีความเป็นมืออาชีพสามารถกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะเลือกลงทุนในสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
อย่างถูกหลกัวิชาการเพ่ือท่ีจะให้ความเส่ียงในการลงทุนต ่าลง ผูล้งทุนส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนใน
กองทุนรวมพบว่าไดรั้บค าแนะน าจาก พนกังานของสถาบนัการเงิน เช่น พนกังานธนาคาร รองลงมาคือ จากเพ่ือนๆ 
หรือญาติแนะน า ผูวิ้จัยมีการพิจารณาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจยัไดด้งัวิจยัรูปท่ี 1 
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3. วธีิการวจิยั 
 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 

หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหย่อนภาษี ดว้ยการจดัท าแบบสอบถามท่ีมีการตั้งค าถามเพ่ือเก็บขอ้มูลขากทฤษฎี
ทางการเงิน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งประชากรของกลุ่มนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์400 ชุด โดยเนน้ท่ีกลุ่มประชากรวยัท างาน อาย ุ23 – 55 ปี โดยกระจายไป
ยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการอา้งอิงทฤษฎีการก าหนดตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ 
ดว้ยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีการเก็บ
ขอ้มูลทั้งปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน โดยมี
การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของครอนบชั และแบบจ าลอง
ท่ีประยุกต์มาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยตวัแปรตามมี 2 ค่า คือ 1 หมายถึงโอกาสท่ี
นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหย่อนภาษี และ 0 คือ
โอกาสท่ีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน ส่วนตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรมีทั้งหมด 13 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระดบัเงินเดือน อาชีพ ประสบการณ์การลงทุน มูลค่าเงินลงทุนต่อปี ระดบัความรู้ความ
เข้าใจ ปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเส่ียง ปัจจัยทัว่ไปด้านการลงทุน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
ความส าคญัของช่องทางรับรู้ข่าวสาร โดยมีสมมติฐานงานวิจยั เม่ือพิจารณาทิศทางแสดงความคาดหมายตวัแปร
อิสระของสมมติฐานในงานวิจัยน้ีสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ทิศทางคาดหมายของตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัโอกาสการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนั
ออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี ไดแ้ก่ มูลค่าเงินลงทุน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง ปัจจยัทัว่ไปในดา้นการ
ลงทุน และความส าคญัของช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่อการตดัสินใจลงทุน โดยมูลค่าเงินลงทุนต่อปี สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป  (2550) กล่าวว่าบุคคลท่ีมีรายได้สูงย่อมตอ้งรับภาระภาษีมากกว่า
บุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ย เม่ือนกัลงทุนท่ีมีรายไดสู้งยอ่มมีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) มากข้ึนดว้ยเพ่ือ
สิทธิประโยชน์ดา้นภาษี ส าหรับปัจจยัด้านผลตอบแทนและความเส่ียง โดยนกัลงทุนยอ่มให้ความส าคญัต่อความ
เส่ียงในการลงทุน สอดคลอ้งกบัพิชญา นาคา (2553) และปัจจยัทัว่ไปดา้นการลงทุน สอดคลอ้งกบังานของ มุกดา 
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ตติยศุภกรกุล (2559) พบว่าปัจจยัดา้นนโยบายดา้นการลงทุนนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นขอ้มูล
ข่าวสารนั้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วนัวรรษา เฑียรทอง (2556) และ เมธาวุฒิ จนัตา (2558) ท่ีพบว่านกั
ลงทุนให้ความสนใจกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของกองทุนเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกกองทุน
รวม ส าหรับทิศทางคาดหมายของตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัโอกาสการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี ไดแ้ก่ ประสบการณ์การลงทุน 
และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง โดยประสบการณ์การลงทุน เม่ือนกัลงทุนมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก
ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ชนธัฌา ศิวโมกษธรรม (2548) และอาจ
ท าให้แนวโน้มของนักลงทุนเลือกลงทุนด้วยตนเองมากกว่า ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองนั้น 
สอดคลอ้งงานวิจยัของ รุจิรัฬห์ มัน่ภูผา (2554) ท่ีพบว่านกัลงทุนยงัคงตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีเม่ือ
ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวั 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการรายงานผลการวิจยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบ

ของการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าสะสมของแต่ละหัวขอ้ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 23-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีระดบั
รายไดป้ระมาณ 30,000 – 60,000 บาท โดยมีประสบการณ์การลงทุนในช่วง 1-3 ปีมากท่ีสุด ส่วนท่ี 2 เป็นการ
รายงานผลเชิงสถิติอนุมานเพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหย่อนภาษีดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีประยุกต์มาจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน เพ่ือทดสอบหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 
หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหย่อนภาษี พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้น 
พบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด คือ มูลค่าเงินลงทุนต่อปีกับระดบัเงินเดือน ซ่ึงมีค่าประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สเปียร์แมนเท่ากบั 0.671 กล่าวคือตวัแปรอิสระดงัดงักล่าวมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 
และไม่ต ่ากว่า -0.80 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระไม่เกิดภาวะท่ีเรียกว่า ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์
กันเอง และท าการวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอย และน าสมการไปพยากรณ์ตัวแปรตามโดยใช้วิธี Binary 
Logistics Regression เม่ือพิจารณาผลทางสถิติของแบบจ าลองพบว่าค่าทางสถิติของการทดสอบ Chi-square พบว่า
มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.00 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่าผลโอกาสของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ดงัผลการ
วิเคราะห์การทดสอบ Chi-Square ดว้ยวิธี Omnibus Test ซ่ึงตารางท่ี 1 แสดงถึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม (SSF) และตารางท่ี 2 แสดงถึงการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์
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การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ Model หรือเปอร์เซ็นตท่ี์สามารถอธิบายความ
ผนัแปรในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่า Nagelkerke R Square จากผลทดสอบพบว่า
แบบจ าลองของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์ เพ่ือลดหยอ่นภาษีมี
ความสามารถในการอธิบายไดใ้นเชิงสมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีค่าเท่ากบั 0.229 หรือร้อยละ 22.9 ส าหรับ
กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) และมีค่าเท่ากบั 0.230 หรือร้อยละ 23 ส าหรับประกนัออมทรัพย ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยผลทางสถิติของระดบัความสัมพนัธ์เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) 
ซ่ึงตารางท่ี 3 แสดงถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) และตารางท่ี 4 แสดงถึงการตดัสินใจ
ลงทุนในประกนัออมทรัพย ์ 

 

            
 
การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงโลจิสติค เม่ือสมมติฐาน H0 คือ แบบจ าลองของสมการโลจิ

สติคมีความเหมาะสมและ H1 คือ แบบจ าลองของสมการโลจิสติคไม่มีความเหมาะสมเม่ือพิจารณาผลทางสถิติ
ทดสอบพบว่ามีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.615 ของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) และ 0.220 
ของการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์ซ่ึงหากพิจารณาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่าค่านยัส าคญั
ของผลการทดสอบมากกว่า 0.05 คือสมการไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได ้ คือ แบบจ าลองของสมการโลจิสติคน้ี
มีความเหมาะสม โดยผลการทดสอบ Chi-square ดว้ยวิธี Hosmer and Lemeshow Test ซ่ึงตารางท่ี 5 แสดงถึงการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) และตารางท่ี 6 แสดงถึงการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์
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การทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์ของแบบจ าลองหรือความเช่ือถือไดข้องสมการถดถอยเชิงโลจิสติค

โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจริง (Observed) และค่าพยากรณ์ (Predicted) เม่ือพิจารณาขอ้มูลโดยภาพรวมจากจ านวน
ตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง สรุปได้ว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคแบบจ าลองน้ีสามารถพยากรณ์ได้อย่างมี
ความถูกตอ้งร้อยละ 69.3 ของกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ดงัตารางท่ี 7 และร้อยละ 79 ส าหรับประกนัออม
ทรัพย ์ดงัตารางท่ี 8 

 

           
 

 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงโลจิสติคเป็นการทดสอบค่าทางสถิติของวอลด ์โดยพิจารณาค่านยัส าคญั (Sig) 

หรือตอ้งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เม่ือทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตวัแปรดงักล่าวจึงจะมีความสัมพนัธ์กบั
โอกาสการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั และพบว่าตวัแปรท่ีมีค่า Sig นอ้ย
กว่า 0.05 ไดแ้ก่ สถานภาพ (Sta) มูลค่าเงินลงทุน (Val) ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง (Risk) และปัจจยั
ทัว่ไปดา้นการลงทุน (Gene) โดยมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.033, 0.000, 0.000 และ 0.022 ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปร
ดงักล่าวมีผลต่อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้น และสถานภาพ (Sta) และปัจจยัทัว่ไปดา้นการลงทุน (Gene) มีค่า 
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Exp(B) เท่ากบั 0.556 และ 0.604 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพลในดา้นลบต่อตวัแปรตาม 
ในขณะท่ีตวัแปรอิสระ มูลค่าเงินลงทุน (Val) และปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเส่ียง (Risk) มีค่า Exp(B) 
เท่ากบั 1.611 และ 2.321 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพลดา้นบวกต่อตวัแปรตาม ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี 9 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัโอกาสการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนยัส าคญั และ
พบว่าตวัแปรท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ สถานภาพ (Sta) มูลค่าเงินลงทุน (Val) ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและ
ความเส่ียง (Risk) และปัจจยัทัว่ไปดา้นการลงทุน (Gene) โดยมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.002, 0.020, 0.000 และ 0.023 
ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ และมีค่า Exp(B) เท่ากบั 2.355, 
1.334, 2.273 และ 1.657 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการมีอิทธิพลดา้นบวกต่อตวัแปรตาม ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี 10 

 

               
 

 
 
หากพิจารณาจากแบบจ าลองนั้น สามารถสรุปผลทดสอบของตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโอกาสในการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์ เพ่ือลดหย่อนภาษี ไดแ้ก่ สถานภาพ ของกลุ่ม
ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือลดหย่อนภาษี มี
นยัส าคญัทางสถิติดา้นอิทธิพลในโอกาสการตดัสินใจลงทุนเชิงลบ 0.556 เท่า ในระดบันยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวคือคนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนท่ี
แต่งงานแล้ว อีกทั้ งด้านการตัดสินใจ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแล้วในขณะท่ีประกันออมทรัพย์มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนเพ่ือลดหยอ่นภาษีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2.355 เท่า ซ่ึงหมายความ
ว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีมีอิทธิพลต่อโอกาสในการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์มากกว่าการตดัสินใจ
ไม่ลงทุน กลุ่มคนท่ีแต่งงานมีครอบครัวแลว้มกัจะมีความรับผิดชอบสูงกว่ากลุ่มคนโสด และการลงทุนในประกนั
ออมทรัพย์นั้นถือเป็นการลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง อีกทั้ งยงัมีประกันชีวิตให้ อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับผล
การศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสภานภาพโสดมีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) มากกว่ากลุ่ม
สถานภาพสมรส ในทางตรงกนัขา้มกลุ่มสถานภาพสมรสมีการลงทุนในประกนัออมทรัพยม์ากกว่า หากพิจารณา
มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มตวัอยา่งมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 
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หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหย่อนภาษี โดยมีนยัส าคญัทางสถิติดา้นอิทธิพลในโอกาสการตดัสินใจลงทุนเชิง
บวก 1.611 เท่า และ 1.334 เท่าตามล าดบั กล่าวคือยิ่งเงินลงทุนมีจ านวนมาก ก็ยิ่งมีโอกาสท่ีผูล้งทุนจะท าการลงทุน
เพ่ือลดหยอ่นภาษีมากข้ึน ทั้งน้ีมูลค่าเงินลงทุนยิ่งสูง นกัลงทุนยิ่งตอ้งการกระจายเงินลงทุนให้หลากหลาย เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบัศิริขวญั แยม้นิล (2560) และเป็นไปตามทฤษฎีดา้นการกระจายการลงทุน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทิศทางคาดหมายของการศึกษาของอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป (2550) ส าหรับปัจจยัดา้น
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
ออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยมีนยัส าคญัทางสถิติดา้นอิทธิพลในโอกาสการตดัสินใจ
ลงทุนเชิงบวก 2.321 เท่า และ 2.273 เท่าตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุนของ
อรัณย์ พร้ิงเพริศ (2563) ซ่ึงพบว่ากลุ่มผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี มีผูท่ี้เข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมแล้ว 34% หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของผูมี้เงินไดแ้ละเสียภาษี อีกทั้งมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทิศทาง
คาดหมายของพิชญา นาคา (2553) และสุดท้ายในส่วนของปัจจัยทั่วไปด้านการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือลดหย่อนภาษี มีนยัส าคญัทาง
สถิติดา้นอิทธิพลในโอกาสการตดัสินใจลงทุนเชิงลบ 0.604 เท่า ในระดบันยัส าคญัเน่ืองจากเป็นการลงทุนประเภท
ใหม่ จึงอาจจะยงัไม่มีความรู้ความคุน้เคยมากนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของระยะเวลาในถือครองหน่วยลงทุน
ท่ีค่อนขา้งยาวนานกว่ากองทุน LTF แบบเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ Keynes อา้งถึงใน
พนม กิติวงั (2543) กล่าวคือความต้องการถือเงินเพ่ือจุดประสงค์ในการจบัจ่ายใช้สอยและเพ่ือใช้ในกรณียาม
ฉุกเฉินนั้นมีความส าคญั ในขณะท่ีประกนัออมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนเพ่ือลดหยอ่น
ภาษีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 1.657 เท่ากล่าวคือนักลงทุนให้ความส าคญักับปัจจัยทัว่ไปด้านการลงทุน เช่น 
ผลตอบแทนระหว่างปีท่ีมีจ านวนเงินชดัเจนตามท่ีระบุไวต้ามกรมธรรม์ และใชใ้นการกระจายความเส่ียงของเงิน
ลงทุน เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง ซ่ึงผลการศึกษานั้นตรงขา้มกบัสมมติฐานทิศทางของมุกดา 
ตติยศุภกรกุล (2559) ส าหรับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ของการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพย ์เพ่ือ

ลดหย่อนภาษี พบว่ากลุ่มตวัอย่างหรือผูต้อบแบบสอบถามนั้นให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลตอบแทนและความ
เส่ียงเป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ สิทธิประโยชน์ดา้นภาษี เพ่ือเป็นการออมเงินในระยะยาว สภาพคล่องในการถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือ กรมธรรม์ และเพ่ือผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ/หรือ 
ประกนัออมทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีดา้นการลงทุนท่ีแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ี
ส าคญัคือ ความงอกเงยของเงินลงทุนหรือผลตอบแทนนัน่เอง และระดบัความส าคญัทัว่ไปดา้นการลงทุนผูต้อบ
แบบสอบถามนั้นให้ความส าคญัมาก อนัไดแ้ก่ จ านวนเงินขั้นต ่าในการลงทุน ระยะเวลาในถือครองหน่วยลงทุน 
และ/หรือ กรมธรรม์  เง่ือนไขการลงทุนต่อเน่ืองทุกปี การกระจายความเส่ียงของเงินลงทุน และผลตอบแทน
ระหว่างปี (ปันผล/เงินคืนระหว่างสญัญา) ส าหรับผลการวิเคราะห์เชิงอนุมานนั้น พบว่ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อการตดัสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือประกนัออมทรัพยเ์พ่ือลดหยอ่นภาษี คือ มูลค่า
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เงินลงทุนต่อปี และปัจจยัดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง โดยสามารถอธิบายไดว้่ายิ่งเงินลงทุนมีจ านวนมาก ก็ยิ่ง
มีโอกาสท่ีผูล้งทุนจะท าการลงทุนเพ่ือลดหย่อนภาษีในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) และลงทุนในประกนัออม
ทรัพยม์ากข้ึนตามเช่นกนั ทั้งน้ีมูลค่าเงินลงทุนยิ่งสูง นกัลงทุนยิ่งตอ้งการกระจายเงินลงทุนให้หลากหลาย เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน อีกทั้งยงัพบว่ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนในประกนัออมทรัพย ์
แต่มีอิทธิพลในเชิงลบต่อการตดัสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือลดหย่อนภาษี คือ สถานภาพ 
และปัจจยัทัว่ไปในดา้นการลงทุน โดยสามารถอธิบายไดว้่าคนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงาน
แลว้ อีกทั้งดา้นการตดัสินใจ จะใชเ้วลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้ จึงสามารถท่ีจะเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีความ
เส่ียงไดม้ากกว่า ในขณะท่ีกลุ่มคนท่ีแต่งงานมีครอบครัวแลว้มกัจะมีความรับผิดชอบสูงกว่ากลุ่มคนโสด จึงตอ้ง
เลือกกระจายการลงทุนโดยเน้นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า โดยการลงทุนในประกนัออมทรัพย์นั้นถือเป็นการ
ลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง อีกทั้งยงัมีความมัน่คงให้กบัครอบครัวจากประกนัชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนใน
ชีวิต ส าหรับปัจจยัทัว่ไปดา้นการลงทุน เน่ืองจากกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เป็นการลงทุนประเภทใหม่ นกั
ลงทุนจึงอาจจะยงัไม่มีความรู้ความคุ้นเคยมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน าไปเปรียบเทียบกับกองทุน LTF 
แบบเดิม ระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนจะค่อนขา้งยาวนานกว่ามาก นกัลงทุนจึงยงัอาจจะไม่ให้ความสนใจ
มากนกั ในขณะท่ีประกนัออมทรัพยน์ั้นให้ผลตอบแทนระหว่างปีท่ีมีจ านวนเงินชดัเจนตามท่ีระบุไวต้ามกรมธรรม์ 
และถึงแมจ้ะเป็นการลงทุนระยะยาว แต่นกัลงทุนมกัใชใ้นการกระจายความเส่ียงของเงินลงทุน เน่ืองจากเป็นการ
ลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง อีกทั้งยงัให้ผลตอบแทนเป็นเงินกอ้นอยา่งชดัเจนเม่ือครบก าหนดสญัญาตามกรมธรรม ์
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Factor of product component and service quality factor that affect the decision 
to purchase a Government housing bank (GHB)’s savings lottery. 

 

เอกพงษ์ จันทรประภาพร1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 
Eakkapong Chantarapraphaporn and Nattapan Buavaraporn 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นองค์ประกอบผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธอส. เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ 
และคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการสลากออมทรัพย ์ธอส. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 – 30,000 บาท ผลการศึกษาเชิงอนุมาน
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัทางดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน จะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ ธอส. แตกต่างกนั แต่ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะทางประชากรท่ี
แตกต่างกันทางด้านเพศ และอาชีพ จะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. ไม่แตกต่างกัน องค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ์ ดา้นประโยชน์หลกั (X1) (Beta = 0.216) มีอิทธิพลมากต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพการบริการ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (X6) (Beta = 0.207) คุณภาพการบริการ 
ด้านความใส่ใจลูกค้า (X9) (Beta = 0.207) คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X5) (Beta = 
0.171) องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (X2) (Beta = 0.057) ส่วนตวัแปรองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนเพ่ิม (X4) คุณภาพการบริการ ดา้น
การตอบสนองลูกคา้ (X7) คุณภาพการบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (X8) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. (Y1) 
 
ค ำส ำคัญ: องค์ประกอบผลิตภัณฑ์, คุณภำพกำรบริกำร, กำรตัดสินใจซือ้, สลำกออมทรัพย์ ธอส. 
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Abstract 
The independent research aims to study Factor of product component and service quality factor that affect the decision 
to purchase a Government housing bank (GHB)’s savings lottery. The study is a quantitative research, The objective is 
to study the relationship between Factor of product component and service quality factor that affect the decision to 
purchase a Government housing bank (GHB)’s savings lottery. The finding reveals using questionnaires to collect data. 
The sample group consists of 400 users; of Bangkok and  perimeter, who use Government housing bank (GHB)’s 
savings lottery. The data are analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. From the research found that 
the majority of respondents were female , between 31-40 years old, single status, education level at the bachelor's degree 
level. work in civil servants / state enterprise employees , average monthly income in the range of 20,001 - 30,000 baht 
The finding reveals that the users who have a different demographic on the side of age , status education , level and 
average monthly income will have a decision to purchase a Government housing bank (GHB) ’s savings lottery 
differently. But who have a different demographic on the side of gender and occupation will have a decision to purchase 
a Government housing bank (GHB)’s savings lottery not differently , Product component on the Core benefit (Bata = 
0.207)   has a great influence on the decision to purchase a government housing bank (GHB)’s savings lottery Followed 
by , Trust or credibility (Bata = 0.207) , Customer care (Bata = 0.207) , the concrete aspect of the service (Bata = 0.171) 
, Tangible Product (Bata = 0.057) , Expected product (X3), Augmented product (X4), the Responsive (X7), Assurance 
(X8), were the variables that did not influence the decision to purchase a government housing bank (GHB)’s savings 
lottery 
 
Keywords: product component, service quality, Purchase decision, Government housing bank (GHB)’s savings 
lottery 
 

1. บทน า 
 

ธนาคารถือเป็นสถาบนัการเงินหลกัท่ีมีบทบาทสูงในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในแง่ของ
การด าเนินธุรกิจ และในแง่ของการด าเนินชีวิตของประชาชน ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินการธนำคำรมี
สถานการณ์กำรแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าแต่เดิมมาก จากขอ้มูลรายงานประจ าปี 2562 ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ปริมาณเงินรับฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝากจ านวนเงิน 
993,769 ลา้นบาท เม่ือจ าแนกตามประเภทผลิตภณัฑ์ จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 71.15 
ของเงินรับฝากทั้งหมด ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ท่ีมีเงินฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 75.13  

เน่ืองจากในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าท่ีประเมิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงไดมี้การประกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงเพ่ือช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ส่งผลให้เกิดการไหลออกของฐานลูกคา้เงินฝากของธนาคารในกลุ่มประเภทเงินฝากประจ า ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความ
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งมาก ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดอ้อกผลิตภณัฑ์
สลากออมทรัพย ์ธอส. เพ่ือเขา้มาระดมทุน ซ่ึงธนาคารสามารถระดมทุนจากสลากออมทรัพย ์ธอส. ชุดวิมานเมฆ ได้
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จ านวน 33,106 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเงินรับฝากรวม ท าให้ในสลากออมทรัพย ์ธอส. เป็นผลิตภณัฑ์
ทางการเงินท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการระดมทุนของธนาคารเป็นอย่างมาก และในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไดอ้อกผลิตภณัฑ์สลากออมทรัพย ์ธอส. รุ่นท่ี 3 ชุดวิมานเมฆ จ านวน 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 
50,000 บาท ซ่ึงไดปิ้ดการจ าหน่ายไปแลว้ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 และไดอ้อกผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพย ์ธอส. รุ่นท่ี 
4 ชุดเกลด็ดาว อีกหน่ึงชุด ซ่ึงเป็นสลากออมทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการจดัจ าหน่ายในปัจจุบนั  

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับผู้บริโภคยุคปัจจุบนัมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑท์างการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงเป็นความทา้ทายท่ีแต่ละธนาคารตอ้งแข่งขนั
กนัน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีน่าดึงดูดให้กบัลูกคา้ รวมถึงส่งมอบผลิตภณัฑ์ผ่านการบริการท่ีดี เพ่ือให้ธนาคารสามารถ
รักษาฐานลูกคา้ของธนาคาร และสร้างโอกาสในการเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ๆให้มากยิ่งข้ึน  

ในฐานะผู้วิจัยเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มองเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยด้าน
องค์ประกอบผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ และคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพย ์ธอส. โดยผูวิ้จยัมีความคาดหวงัว่าผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพย ์ธอส. ให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถส่งมอบผลิตภณัฑส์ลาก
ออมทรัพย ์ธอส. ท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุง เพ่ือยกระดบัการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สามารถให้บริการได้ตรงใจลูกค้า และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ 
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์(Product Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ทีสามารถจูง

ใจตลาดได้ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของผลิตภณัฑ์ โดยการก าหนดองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ตอ้ง
ค านึงถึงประเดน็ต่างๆ 

สุวิมล แม้นจริง (2546) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 5 ระดบัคือ 1. ผลประโยชน์หลกั หมายถึง ผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์ 2. ผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคสมัผสั หรือรับรู้ได ้ 3.  ผลิตภณัฑ์
ท่ีคาดหวงั หมายถึง เง่ือนไขต่างๆท่ีผูซ้ื้อมกัจะคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น  4.  ผลิตภณัฑ์ส่วนเพ่ิม 
หมายถึง ส่วนเพ่ิมผลิตภัณฑ์ท่ีนอกเหนือจากท่ีลูกค้าคาดหวงั  5. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ หมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ี
ประกอบดว้ยคุณค่าส่วนเพ่ิมท่ีเป็นไปได ้ทั้งหมดรวมถึงความสามารถในการ เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมคุณค่าต่างๆให้
สูงข้ึนไปในอนาคต 

ฉัตยาพร เสมอใจ, (2549:52) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจน าเสนอให้กบัลูกค้า โดย
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ (customer's needs or wants) ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆ เป็นหลกัเพ่ือ
ธุรกิจสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ ์ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด สามารถสร้างความพึงพอใจและความ
ภกัดีของลูกคา้ได ้



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2938 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

Kotler and Keller (2009) กล่าวว่า การวางแผนในการน าเสนอผลิตภณัฑสู่์ตลาด นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งวางระดบั
ของผลิตภณัฑ ์ใน 5 ระดบัซ่ึงในแต่ละระดบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าของลูกคา้ และ 5 ระดบัของผลิตภณัฑเ์ป็นการล าดบัขั้น
ของมูลค่าของลูกคา้ ประกอบดว้ย ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) ผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน (Basic Product) ผลิตภณัฑท่ี์
คาดหวงั (Expected Product) ผลิตภณัฑท่ี์เป็นส่วนเพ่ิม (Augmented Product) ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential Product)  

ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) คือ ประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะได้รับ เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือ
บริการดงักล่าว เช่น การซ้ือบา้นเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั การซ้ือยาสีฟันเพ่ือใชท้ าความสะอาดฟัน เป็นตน้  

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Tangible Product) คือ ลกัษณะทางกายภาพ หรือรูปลกัษณ์ภายนอกของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภค
สมัผสัหรือรับรู้ได ้เช่น คุณภาพ รูปร่าง คุณลกัษณะ การออกแบบ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) คือ คุณสมบติัหรือเง่ือนไขท่ีผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บเม่ือซ้ือ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น หรือเป็นข้อตกลงเม่ือมีการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น เช่น บ้านควรมีความสวยงาม
เรียบร้อย มีความมัน่คงแข็งแรง สามารถป้องกนัแดดป้องกนัฝนไดดี้ ระบายอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม ปราศจากเหตุ
ร าคาญต่างๆ เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑ์ส่วนเพ่ิม หรือ ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ส่ิงท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคไดรั้บนอกเหนือจาก
ประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น เช่น การให้บริการติดตั้งต่อเติม การรับประกนัสินคา้ การให้สินเช่ือ 
เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential Product) คือ ส่วนของผลิตภณัฑท่ี์มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันา เพ่ือสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต รวมถึงความสามารถในการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมคุณค่าต่างๆของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดกบัลูกคา้ 

ภทัราวรรณ อินทรวงศ์ (2561) ท าการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือรองเทา้ว่ิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือรองเทา้ว่ิง  

กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของพนกังานใน
สถาบนัการเงิน กรณีศึกษาจากพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีกล่าวว่า การวางแผนทางการเงินมีความส าคญัต่อคนทุก
ช่วงอาย ุนกัศึกษาจบใหม่อาย ุ23 ปี จากมหาวิทยาลยัวางแผนการซ้ือรถ เก็บออมเพ่ือซ้ือบา้นหลงัแรก คนวยัท างานอายุ 
35 ปี อาจวางแผนการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ และคนวยั 50 ปี ก็วางแผนการลงทุนหลงัวยัเกษียณเพ่ือให้มี
รายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต เป็นตน้ ดงันั้นจึงเป็นขอ้เทจ็จริงว่าการวางแผนทางการเงินมีความส าคญัต่อคนทุกช่วง
อายุเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิต (a life-long activity) และจะเห็นไดว้่าวตัถุประสงค์ทางการเงินท่ีตั้งไว ้ไม่
จ าเป็นตอ้งคงท่ีตลอดเวลา มีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งลกัษณะและความส าคญั 

2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
Lewis and Bloom (1983:238) ไดใ้ห้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่า เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ี

ส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการ
ท่ีมีคุณภาพจึงหมายถึงการตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

ครอสบ้ี (Crosby, 1988) กล่าวไวว้่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็นแนวคิดท่ีถือหลกัการการ
ด าเนินงานบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง และตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการ และสามารถท่ีจะทราบ
ของตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดด้ว้ย 
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ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไวว้่า คุณภาพการให้บริการไดม้าจากการรับรู้ท่ี
ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวงัท่ีคาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการท่ีได้รับมีน้อยกว่าความ
คาดหวงั ก็จะท าให้ผูรั้บบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
ตรงกนัขา้ม หากผูรั้บบริการรับรู้ว่าบริการท่ีไดรั้บจริงนั้นมากกว่าส่ิงท่ีเขาคาดหวงั คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก 
หรือมีคุณภาพในการบริการนัน่เอง ในประเด็นเดียวกนัน้ี เลิฟล็อค (Lovelock, 1996) มองคุณภาพการให้บริการว่ามี
ความหมายอยา่งกวา้ง ๆ  เป็นแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือหา สามารถ
และอาจจะท าการประเมินก่อนท่ีเขาจะเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการนั้น 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (2013) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพของงานบริการ ซ่ึงจาก
ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพบริการ หรือ เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริการ สามารถวดัไดจ้ากคุณลกัษณะ 10 ดา้น 
ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความสามารถ 
(Competence) การเข้าถึงบริการ (Access) อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) การส่ือสาร (Communication) ความไว้วางใจ 
(Creditability) ความปลอดภัย (Security) ความเข้าใจลูกค้า (Understanding Customers) ต่อมาภายหลังได้มี การ
ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพบริการข้ึนมาใหม่ช่ือ SERVQUAL ซ่ึงเป็นการน าเอาปัจจยั
ก าหนดคุณภาพบริการทั้ง 10 ดา้น ท่ีไดจ้ากการศึกษามาให้ผูบ้ริโภคประเมิน ซ่ึงพบว่ามีระดบัของความสมัพนัธ์กนัเอง
ในระดบัสูงระหว่างตวัแปรดงักล่าว และมีตวัแปร 5 ตวัแปร ท่ีมีความแข็งแกร่งในการน ามาใชป้ระเมินดา้นคุณภาพ
การบริการ จึงตดัเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริการใหม่ (ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ, 2553) โดยเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพบริการใหม่ ไดยุ้บปัจจยัรวมเหลือเพียง 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองลูกคา้ (Responsive)  การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) และการเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ (Empathy)  

วีรพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์ (2543, 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัท า
ให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ ส่วนสมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 66) เสนอความเห็น
ไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยู่
ในระดบัท่ียอมรับได ้(tolerance zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนั
ออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการ
นั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ 
Kotler (2000, p. 176-178) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย 
กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดท้ายคือการ
ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551: 138) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึงกระบวนการใชค้วามคิดและการ
กระท าของการรับรู้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) และประเมินทางเลือก
ท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2940 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ (2547, หนา้ 271) ไดก้ล่าวไวว้่าผูผ้ลิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพล
ต่อผูซ้ื้อและท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือจริงๆอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งแยกแยะให้ไดว้่าใคร
เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ รูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการซ้ือเป็นอยา่งไร และยงักล่าวถึงบทบาทการซ้ือของผูบ้ริโภค
ท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซ้ือ (Buying roles) ซ่ึงมีบทบาทท่ีแตกต่างกันดงัน้ี 1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) เป็นผูเ้สนอ
ความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก 2. ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะให้ค าแนะน าว่าควร
ซ้ือหรือไม่ควร 3. ผูต้ดัสินใจ (Decider) เป็นผูท่ี้จะตดัสินใจขั้นสุดทา้ยว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ 4. ผูซ้ื้อ (Buyer) 
เป็นผูท่ี้ไปซ้ือสินคา้ 5. ผูใ้ช ้(User) เป็นผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541:145) ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนใน
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค ดงัน้ี 
1. การรับรู้ปัญหา 2. การแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมินผลทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ทองร้อย รอดกอง (2558) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน ของลูกคา้
ธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวอา้งถึงแนวคิดเร่ือง สินคา้บริโภคและบทบาทของเพศของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2538: 304) ท่ีกล่าวว่าปัจจุบนัมีสินคา้จ านวนมากท่ีใชไ้ดท้ ั้งเพศหญิงและเพศชายโดยมีแนวโนม้ในการใช้
สินคา้เหมือนกนั จึงท าให้พฤติกรรมการซ้ือของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั  

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และสถานที่เก็บข้อมูลวจิยัคร้ังนี้ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีสลากออมทรัพย ์ธอส. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวนประชากร 36,701 คน ก าหนดจ านวน

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการคดักรองกลุ่มตวัอย่างจากค าถามคดักรองใน

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
(Kotler & Keller 2009) 
 

การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธอส. 
(Kotler,2000) 
 

คุณภาพการบริการ 
(Parasuraman, Valarie A. Zeithaml , 
Leonard L. Berry 2013) 
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แบบส ารวจ ท าการเก็บขอ้มูลผา่นการแจกแบบส ารวจทั้งทาง Offline และทาง Online บน Google Form โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ก าหนดกลุ่มผูท้  าแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างของลูกค้า
สลากออมทรัพย์ ธอส. ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 ชุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม ตอบ
แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนและให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง 

2. ก าหนดขอบข่ายของขอ้มูลแบบสอบถามท่ีตอ้งการให้ครอบคลุมตวัแปรตามกรอบการศึกษาท่ีก าหนด  
3. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง  เพ่ือให้ค าแนะน าและ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งสมบูรณ์  
5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 400 ชุด 
ตวัแปรในการศึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ตวัแปรองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย  ผลประโยชน์

หลกั รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ที่คาดหวงั และผลิตภณัฑ์ที่เป็นส่วนเพิ่ม ตวัแปรคุณภาพการบริการ 
ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได้ การตอบสนองต่อลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บขอ้มูล ดว้ยเคร่ืองมือแบบส ารวจ (Questionnaire) โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  

ผา่นการแจกแบบส ารวจทาง Offline และ Online บน Google Form ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564  
การตรวจสอบประเมินเคร่ืองมือในการวจิยั 
ผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปท าการเก็บขอ้มูลจริง ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient - α) ซ่ึงผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าขอ้ค าถามมี
ค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.70 ข้ึนไป กล่าวคือเคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้น
การศึกษาได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีดงัน้ี 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
แสดงเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
    2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์คุณภาพการบริการ และการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธอส. แสดงเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในสมมติฐานต่างๆ โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชส้ถิติ  One-way ANOVA (F-Test)  
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์คุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก

ออมทรัพย ์ธอส. ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA)  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสลากออมทรัพย ์ธอส. ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 82.75  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.25 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.25  ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.25  ประกอบอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
84.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.25 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์พบว่า องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูมี่ค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัส าคญัท่ีสุด (M = 4.27) เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น พบว่า ดา้นประโยชน์หลกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก
ท่ีสุด (M = 4.29) ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก (M = 3.99) ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.61) และ ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนเพ่ิม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก
ท่ีสุด (M = 4.17) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพบริการ พบว่า คุณภาพบริการ โดยภาพรวมอยูมี่ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญั
ท่ีสุด (M = 4.57) เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น พบว่า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก
ท่ีสุด (M = 4.41) ดา้นความไวว้างใจ หรือความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.62) ดา้นการ
ตอบสนองลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.58) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.65) และดา้นความใส่ใจลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.60) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. พบว่า การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ 
ธอส. มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด (M = 4.44) เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั
ความส าคญัท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. เพราะโอกาสในการถูกรางวลัสูงกว่าสลากออมทรัพยธ์นาคารอ่ืน 
มากท่ีสุด (M = 4.51) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยโ์ดยพิจารณาสลากออมทรัพยจ์ากธนาคารต่าง  ๆ
ก่อนตดัสินใจซ้ือ (M = 4.48) ท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. เพราะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ 
(M = 4.44) และท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. เพราะช่ืนชอบในการเส่ียงโชค (M = 4.33) 

 

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นอายุ , สถานภาพ , ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน จะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ลกัษณะทาง
ประชากรท่ีแตกต่างทางดา้นเพศ และอาชีพ จะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ธอส. ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ตวัแปรองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ และตวัแปรคุณภาพบริการ สามารถ
ท านายแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด 5 ดา้น 
เม่ือพิจารณาจากค่า Beta ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.  พบว่า ทั้ง 5 ดา้นส่งผล
ไปในทิศทางเดียวกนั โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปดา้นท่ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี  

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั (X1) (Beta = 0.216)  
คุณภาพการบริการ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (X6) (Beta = 0.207)   
คุณภาพการบริการ ดา้นความใส่ใจลุกคา้ (X9) (Beta = 0.207)  
คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X5) (Beta = 0.171)  
องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ(์X2) (Beta = 0.057)  
ส่วนตวัแปร ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนเพ่ิม (X4) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (X7)  

ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (X8) เป็นตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. (Y1) 
 
ตารางที่  1 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์และปัจจยัคุณภาพการบริการ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. 

    ตวัแปรอิสระ                 B                  S.E.est                Beta                   t               Sig. 

  ค่าคงท่ี (Constant)              1.980        0.145                            13.704             0.000   
*ดา้นประโยชน์หลกั (X1)               0.216         0.045                 0.254                4.780                  0.000   
*ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ(์X2)           0.057         0.028      0.088               2.052                   0.041     

 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (X3)          0.011         0.052                 0.011                0.214                  0.831     
 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์เป็นส่วนเพ่ิม (X4) -0.023         0.024              - 0.038              - 0.991                  0.322  
*ดา้นความเป็นรูปธรรมของ             0.171               0.051                0.195                3.372                  0.001   
  การบริการ (X5)   
*ดา้นความไวว้างใจ หรือความ        0.207         0.076                0.195                2.725                0.007   
  น่าเช่ือถือ (X6)   
  ดา้นการตอบสนองลูกคา้(X7)         0.018         0.055     0.020               0.335             0.738   
  ดา้นการให้ความมัน่ใจลูกคา้(X8)   0.000         0.068     0.000             - 0.005             0.996 

*ดา้นความใส่ใจลูกคา้ (X9)              0.207               0.059                0.220               3.518                   0.000 

    R= 0.844          R2 = 0.712       Adjusted R2 = 0.705      S.E.est = 0.28687               **มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
    

ตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.50 (Adjusted R2 = 0.705) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคุณเท่ากับ 0.844 (R = 0.844) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.28687 
(S.E.est = 0.28687) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y = 1.980 + 0.216 (X1) + 0.057 (X2) + 0.171 (X5) + 0.207 (X6) + 0.207 (X9) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นองค์ประกอบผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธอส. ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

ด้านประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่าผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มี
รายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001 – 30 ,000 บาท มีการใชบ้ริการสลากออมทรัพย ์ธอส. มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารสามารถใช้
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือออกแบบแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆ แผนการส่งเสริมการขาย ให้สามารถท าการตลาดไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั (X1) เม่ือพิจารณาจากค่า Beta แลว้ ปัจจยัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ดา้น
ประโยชน์หลกั เป็นดา้นท่ีธนาคารควรให้ความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพยม์ากท่ีสุด (Beta = 0.216) เม่ือพิจารณากลบัไปท่ีขอ้ค าถาม พบว่าค่า Mean ในขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า สลากออม
ทรัพย ์ธอส. เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า แต่มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง มีค่ามากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะ
ให้ธนาคารให้ความส าคญักบัประเดน็น้ีเป็นพิเศษ ดงัน้ี 

1. ท าการประชาสัมพันธ์เร่ืองการรับประกันเงินฝากเต็มจ านวน ซ่ึงถือเป็นข้อได้เปรียบของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ท่ีปัจจุบนัยงัคงให้การรับประกนัเงินฝากของประชาชนเตม็จ านวนเงินฝาก ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองเงินฝาก โดยจะรับประกนัเงินฝากจ านวน 1 ลา้นบาทเท่านั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจในเร่ือง
ของความมัน่คง ปลอดภยัของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการสลากออมทรัพย ์ธอส. 

2. ท าการประชาสัมพนัธ์จุดเด่นในเร่ืองของโอกาสในการถูกรางวลัใหญ่ของสลากออมทรัพย ์ธอส. ท่ีมีโอกาสใน
การถูกรางวลัสูงกว่า สลากออมทรัพยอ่ื์นๆในทอ้งตลาด เน่ืองจากสลากออมทรัพย ์ธอส. ไดท้  าการแบ่งสลากออกเป็น
หมวดๆ และท าการจบัรางวลัแยกกนัแต่ละหมวด ท าให้โอกาสในการถูกรางวลัเพ่ิมสูงข้ึน 

ส าหรับขอ้ค าถามอ่ืนๆ ท่ีมีค่า Mean รองลงมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนสลาก
ออมทรัพยด์ว้ยเช่นกนั เช่น การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียหน้าสลาก ท่ีควรสูงกว่าการฝากเงินในบญัชีออมทรัพยป์กติ 
และเร่ืองจ านวนรางวลัท่ีเหมาะสม  

องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (X2) เม่ือพิจารณากลบัไปท่ีข้อค าถาม พบว่าค่า Mean ในขอ้
ค าถามท่ีกล่าวว่า ขอ้มูลหน้าสลากออมทรัพย ์ธอส. มีความชดัเจนและมีรายละเอียดขอ้มูลสลากครบถว้น มีค่ามาก
ท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะให้ธนาคารให้ความส าคญักบัประเดน็น้ีเป็นพิเศษ ดงัน้ี 

1. ธนาคารควรแสดงรายละเอียดขอ้มูลเจา้ของกรรมสิทธ์ิ เง่ือนไขส าคญั ขอ้ตกลง หรือผลประโยชน์ท่ีผูถื้อสลากจะ
ไดรั้บให้ชดัเจน ครบถว้น และสามารถอ่านท าความเขา้ใจไดง่้าย 

2. มอบ Sale Sheet รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพย ์ธอส. ให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. ดว้ย
ทุกคร้ัง 

ส าหรับข้อค าถามอ่ืนๆ ท่ีมีค่า Mean รองลงมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
ออกแบบ รูปลกัษณ์ของสลากออมทรัพยใ์ห้มีความสวยงาม มีเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่นสามารถจดจ าไดง่้าย รวมถึง
ขนาด และซองบรรจุภณัฑข์องสลาก ท่ีควรออกแบบมาให้ง่ายต่อการเก็บรักษา 
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คุณภาพการบริการ ดา้นความไวว้างใจ หรือความน่าเช่ือถือ (X6) เม่ือพิจารณากลบัไปท่ีขอ้ค าถาม พบว่าค่า Mean 
ในข้อค าถามท่ีกล่าวว่า สลากออมทรัพย์ ธอส. ออกรางวลัโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความโปร่งใส่ 
น่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได ้มีค่ามากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะให้ธนาคารให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี
เป็นพิเศษ ดงัน้ี 

1. การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ควรด าเนินการโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานรัฐท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกรางวลั มีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 

2. หากมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงผูอ้อกรางวลั ควรให้ความส าคญักบักระบวนการการออกรางวลั ตอ้งท าอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส และมีหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือตรวจสอบได ้

ส าหรับข้อค าถามอ่ืนๆ ท่ีมีค่า Mean รองลงมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรให้ความส าคัญในเร่ืองของ
กระบวนการด าเนินงานท่ีแน่นอน พนกังาน ธอส. ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความเช่ียวชาญ และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับช่องทางการต่างๆในการส่ือสารกบัลูกคา้  

คุณภาพการบริการ ดา้นความใส่ใจลูกค้า (X9) เม่ือพิจารณากลบัไปท่ีขอ้ค าถาม พบว่าค่า Mean ในขอ้ค าถามท่ี
กล่าวว่า พนกังาน ธอส. ให้บริการลูกคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใส่ และให้บริการดว้ยความเป็นกนัเอง มีค่ามาก
ท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะให้ธนาคารให้ความส าคญักบัประเดน็น้ีเป็นพิเศษ ดงัน้ี 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรมีการจดัอบรมพนกังาน ธอส. ในเร่ืองของการให้บริการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นการยกระดบัมาตรฐานท่ีดีในการให้บริการของพนักงาน ธอส. พนกังานทุกคนควรมีความสามารถให้บริการ
ลูกคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของธนาคาร      

ส าหรับขอ้ค าถามอ่ืนๆ ท่ีมีค่า Mean รองลงมา ผูวิ้จยัขอเสนอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท าการศึกษาอตัราก าลงั
ของแต่ละสาขา เพ่ือพิจารณาถึงจ านวนพนกังานท่ีเหมาะสม ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X5) เม่ือพิจารณากลบัไปท่ีขอ้ค าถาม พบว่าค่า Mean 
ในข้อค าถามท่ีกล่าวว่า พนักงาน ธอส. มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ มีค่ามากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จัยจึงเสนอแนะให้
ธนาคารให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีเป็นพิเศษ ดงัน้ี  

1. ให้ความส าคัญกับการแต่งกายของพนักงานของ ธอส. ให้มีความเหมาะสม ดูสุภาพเรียบร้อย และสร้าง
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีแบบฟอร์มท่ีชดัเจน รวมถึงให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์และการวางตวัของพนักงานผู้
ให้บริการ การพูด การส่ือสารกบัลูกคา้ 

ส าหรับข้อค าถามอ่ืนๆ ท่ีมีค่า Mean รองลงมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรมีการเตรียมพร้อมในเร่ืองของ
สถานท่ี ท่ีใชใ้นการให้บริการให้มีความเหมาะสม ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ มี
การจดับรรยากาศพ้ืนท่ีใชใ้นการให้บริการให้ดูมีความทนัสมยั มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์สลากออมทรัพย ์ธอส. 
ให้ชดัเจน  
 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  
ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เช่น ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์เงินฝาก  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์สลากออมทรัพยใ์นรุ่นถดัๆไปในอนาคต เน่ืองจากสลากออมทรัพย ์ธอส. 
เป็นผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีส าคญัต่อการระดมทุนของธนาคาร การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ จะ
ท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์สลากออมทรัพย ์ธอส. ท่ีมีคุณภาพ เป็นการช่วยเพ่ิมขีด
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ความสามารถในแข่งขนัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีมี
ความเขม้แขง็ และสามารถแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่งอ่ืนๆได ้

น าผลการศึกษาไปใชใ้นการส่ือสารผลิตภณัฑ์สลากออมทรัพย ์ธอส. ในช่องทางการขายผลิตภณัฑ์ต่างๆของ
ธนาคาร โดยมุ่งเน้น และให้ความส าคญัในดา้นท่ีผลการศึกษาท่ีพบว่า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพย ์ธอส. มากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น  

1. ท าการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการรับประกนัเงินฝากเต็มจ านวน เพ่ือส่ือสารให้เห็นถึงความมัน่คง ปลอดภยัในการ
ลงทุนกบัสลากออมทรัพย ์ธอส. ซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีปัจจุบนัยงัคงให้การรับประกัน
เงินฝากของประชาชนเต็มจ านวนเงินฝาก ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองเงินฝาก 

2. ท าการประชาสมัพนัธ์จุดเด่นในเร่ืองของโอกาสในการถูกรางวลัของสลากออมทรัพย ์ธอส. ท่ีมีโอกาสในการถูก
รางวลัสูงกว่า สลากออมทรัพยอ่ื์นๆในท้องตลาด ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นส าคญัของสลากออมทรัพย ์ธอส. ในปัจจุบนั 
เน่ืองจากสลากออมทรัพย ์ธอส. ไดท้  าการแบ่งสลากออกเป็นหมวดๆ และท าการจบัรางวลัแยกกนัแต่ละหมวด ท าให้
โอกาสในการถูกรางวลัเพ่ิมสูงข้ึน โดยควรส่ือสารมุ่งเน้นในประเดน็ท่ีช้ีให้เห็นว่า การท่ีจ านวนเงินรางวลัสูง ไม่ได้
ส าคญัเท่ากบัการท่ีผูซ้ื้อสลากออมทรัพยน์ั้น มีโอกาสในการถูกรางวลัมากนอ้ยเท่าไหร่ 

ฝ่ายพฒันาบุคลากร สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรม หรือ
หลกัสูตรส าหรับการพฒันาและปรับปรุงพนักงานผูใ้ห้บริการ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดบัการให้บริการของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีมาตรฐานการบริการท่ีสูงยิ่งข้ึน  เพราะภายใตก้ารแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึนในแวดวงสถาบนัการเงินในปัจจุบนั การมีเพียงแค่ผลิตภณัฑ์ท่ีแข็งแกร่งอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอให้
ธนาคารสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาคุณภาพการบริการจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่ยิ่ง
หยอ่นไปกว่ากนั รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป  
1. การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคตเพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
ผูวิ้จยัท่ีสนใจศึกษา อาจใชแ้นวทางการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาประกอบการศึกษาวิจยั เช่น 
การสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) หรือการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความลึก และ
มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 

2. ผูวิ้จยัแนะน าให้ท าการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ของสถาบนัการการเงินอ่ืนๆ 
เพ่ือน าขอ้มูลองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ มาพฒันาผลิตภณัฑ์สลากออมทรัพย ์ธอส.  ให้สามารถตอบโจทยต่์อกลุ่ม
ลูกคา้ไดห้ลากหลายมิติมากข้ึน   

3. ผูวิ้จยัแนะน าให้ท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.เพ่ิมเติม เพ่ือน า
ปัจจยัท่ีพบจากการศึกษานั้นๆ มาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือออกแบบกลยุทธ์ ออกแบบ
แผนการตลาด หรือแนวทางการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์บรรลุ
เป้าหมายในการระดมทุนของธนาคารได ้
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4. เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัควรลองท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะศึกษาแยกพ้ืนท่ีแต่ละส่วน และน าผลการศึกษามา
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างในการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส. ของแต่ละพ้ืนท่ี และน าขอ้มูลนั้น
มาพฒันาผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพย ์ธอส. และพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนไปในอนาคต  
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออตัราเงนิปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณศึีกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Factors Influencing Dividend Yield in The Stock Exchange of Thailand  
Evidence from Technology Industry 

 

เอนก กบุแก้ว1 และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์2 
Anek Koobkaew and Thitapon Ousawat  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย – กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ในระยะเวลาช่วงไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2553 - ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 36 บริษทั เป็นราย
ไตรมาส โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นแบบ Panel Data ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น
ทางบญัชีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนสภาพคล่อง กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม อตัราการเติบโตของรายได ้ พบว่าไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
กับอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 
 
ค ำส ำคัญ: เงินปันผล,อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

Abstract 
This study aims to investigate factors influencing dividend yield in The Stock Exchange of Thailand Evidence 
from Technology Industry. Obtaining by collecting secondary data on quarterly basic from Quarter 1, 2010 to 
Quarter 3,2020 for 36 companies. This study uses panel analysis to analyze the financial data. The result show 
that that the Debt-to-equity ratio have a statistically significant relationship with the dividend yield in The Stock 
Exchange of Thailand Evidence from Technology Industry, while the Price Per Book Value  have the opposite 
relationship with the dividend yield in The Stock Exchange of Thailand Evidence from Technology Industry.  

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: jub_itd@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอหารคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Moreover, this study indicates that the Return on Assets, Return on Equity, Current Ratio, Gross Profit Margin, 
Net Profit Margin, Operating Cash Flow to Total Asset and Revenue Growth have no statistically significant 
relationship with the dividend yield of companies if the Technology industry listed on the Stock Exchange of 
Thailand. 
 
Keywords: Dividend, Financial Ratios 
 

บทน า 
 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของทุกคนในยุคดิจิทลั ทั้งในเร่ือง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกนัเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ประกอบกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีเป็นตวัก าหนดทิศ
ทางการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ีย ัง่ยืนโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบการไทยให้สูงข้ึน สร้างโอกาสทางสงัคมอยา่งเท่าเทียมดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการต่างๆผา่นส่ือดิจิทลั
เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ท าให้เกิดธุรกิจจ านวนมากมายจากกลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่ ส่วนนกั
ลงทุนรายยอ่ยก็สามารถลงทุนโดยการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล กองทุนรัฐบาล และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ผ่าน
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัจะไดรั้บจากการลงทุนนั้นมี 2 
แบบ คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมข้ึนของราคาหลกัทรัพยท่ี์ไดล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก าไรจากส่วน
ต่างของราคา (Capital Gain) ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รับความเส่ียงสูงจากการลงทุนได ้และ ผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการจ่ายเงินปันผลจากหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(Dividend) ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีเหมาะกบัผูรั้บ
ความเส่ียงต ่าจากการลงทุน ส่วนใหญ่นกัลงทุนเลือกท่ีจะลงทุนเพ่ือตอ้งการผลตอบแทนในรูปแบบของการจ่ายปัน
ผลในระยะยาวมากกว่าท่ีจะต้องรับความเส่ียงท่ีสูงข้ึน ดังนั้น นักลงทุนน่าจะสนใจในการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจเป็นอย่างมากยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ ใน
อีกระยะยาว และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงมากสามารถดึงดูดนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนได ้  

อย่างไรก็ตามการท่ีบริษทัต่างๆมีการจ่ายเงินปันผลมากหรือน้อยอาจจะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัหลายประการโดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล คือ 
อตัราส่วนทางการเงิน โดยส่วนมากนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นต้องการเรียนรู้เพ่ือประกอบการลงทุนแต่เน่ืองดว้ย
อตัราส่วนทางการเงินและขอ้มูลในงบการเงินนั้นค่อนขา้งมีความซบัซ้อนและแปลความหมายไดย้าก ซ่ึงผูศึ้กษาได้
เล็งเห็นว่างานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทมหาชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้นยงัไม่
พบงานวิจัยมาก่อน ดงันั้นการวิจัยคร้ังน้ีจึงให้ความสนใจเก่ียวกับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on 
Assets)    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อ ัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio)   อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) อตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (Operating Cash Flow to Total Asset)  
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อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price Per Book Value)  และอตัราการเติบโตของรายได้ (Revenue 
Growth) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพ่ือให้นกัลงทุนน าผลการวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน สามารถเลือกลงทุนหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีถูกตอ้งได้
จากงานวิจยัน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคาดการณ์อีกทั้งผูศึ้กษางานวิจยัน้ี
สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาด้านการลงทุน เพ่ือสร้างแบบจ าลองและวิธีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใน
อนาคตต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีนโยบายเงินปันผล (Dividend Policy)   หมายถึง นโยบายท่ีฝ่ายบริหารของธุรกิจใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือ

จดัสรรผลก าไรสุทธิของธุรกิจให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล นโยบายของกิจการตอ้ง
ค านึงถึงผลการด าเนินงานและภาระผูกพนัในการช าระหน้ี ความจ าเป็นในการเงิน รวมทั้งแผนงานในอนาคต 
นโยบายเงินปันผล แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นคงท่ี คือ การท่ีกิจการจะจ่ายเงินปันผลต่อ
หุ้นเป็นจ านวนเงินแน่นอน 2.อตัราการจ่ายเงินปันผลคงท่ี คือ การท่ีกิจการจะก าหนดจ านวนเงินปันผลเป็น
อตัราส่วนกบัก าไรท่ีกิจการไดรั้บในปีนั้น ๆ  ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นหลกั 3.
จ านวนเงินปันผลปกติขั้นต ่าและเงินปันผลพิเศษ คือ การท่ีกิจการจะจ่ายเงินปันผลจ านวนหน่ึงท่ีแน่นอน และหาก
ปีใดกิจการมีก าไรเกินกว่าปกติ กิจการก็จะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมพิเศษให้อีกจ านวนหน่ึง 

ทฤษฎีนโยบายเงินปันผลท่ีไม่แตกต่าง Dividend Irrelevance Theory (Miller และ Modigliani, 1961) เป็น
นโยบายเงินปันผลท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัหรือตน้ทุนของเงินทุน ซ่ึงเช่ือว่ามูลค่าของบริษทัหรือ
ความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นควรถูกก าหนดโดยความสามารถในการหารายไดแ้ละความเส่ียงของบริษทัหรือข้ีนอยูก่บั
ความสามารถในการบริหารสินทรัพยเ์พ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ก่บริษทันัน่เอง MM มีความเห็นว่า นโยบายเงินปันผล
จะเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทั เงินปันผลจะมากหรือน้อยควรข้ึนอยู่กบัผลตอบแทนจากการลงทุน
ใหม่ของบริษทัและความพอใจของผูถื้อหุ้น บริษทัอาจก าหนดนโยบายเงินปันผลเพ่ือความพึงพอใจของผูถื้อ
หุ้นส่วนใหญ่  

ทฤษฎีโอกาสการเติบโต เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดมาจากงานวิจยัของ นายพรพจน์ ถนิมมาลย ์(2555)กล่าวไวว้่า ใน
การลงทุนเพ่ิม บริษทัจะใชแ้หล่งเงินทุนจากภายในก่อน และหลีกเล่ียงการออกหุ้นใหม่ เพราะผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร
มีข้อมูลไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงอาจท าให้บริษทัไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามจ านวนท่ีต้องการ ดงันั้นหากบริษทั
คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเติบโตในอนาคตอนัใกลซ่ึ้งตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง บริษทัก็น่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราต ่าเพ่ือ
เก็บกระแสเงินสดส าหรับการลงทุน 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือประเมินฐานะทาง
การเงิน ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และประเมินความสามารถในการแสวงหาก าไรของธุรกิจ 
อตัราส่วนทางการเงินเป็นการน าตวัเลขท่ีอยูใ่นงบการเงินมาหาอตัราส่วน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับธุรกิจอ่ืน หรือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานกับอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยให้ผูวิ้เคราะห์งบ
การเงิน ประเมินผลการด าเนินงาน แนวโนม้ และความเส่ียงของธุรกิจไดดี้ยิ่งข้ึน เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค ์(2551) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของปาลิตา น่ิมมณี (2560) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจ านวน 39 บริษทั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ีประกอบดว้ย ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สินทรัพยร์วม กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม อตัราการเติบโตของ
ยอดขาย มูลค่าตามบญัชี และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในขณะท่ีตวัแปรตามของ
การศึกษาน้ี คือ อตัราการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีผลการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลอง Random Effect ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมท่ีสุดพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลใน
ทิศทางตรงกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ หากอตัราส่วนหน้ีสินเพ่ิมสูงข้ึนจะมีผลท าให้อตัราการจ่ายเงินปันผล
ลดลง และตวัแปรอิสระอ่ืนๆไม่มีผลกบัการจ่ายเงินปันผล ทางผูศึ้กษาไดใ้ห้ค าอธิบายไวว้่า หากบริษทัมีหน้ีสินสูง
จะท าให้เกิดภาระในการจ่ายหน้ีสินในปริมาณมากท าให้ความสามารถในการจ่ายปันผลลดลง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนพดล สงัขล์าย (2559)  ไดท้  าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวงจรธุรกิจกบัการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด าเนินการในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณใช้
วิธีการวิจยัเชิงประจกัษ์ โดยมีแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของบริษทัเป็นกลุ่มตวัอย่าง และใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
จ าเพาะเจาะจง ซ่ึงแบ่งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ไดท้ ั้งหมด 7 กลุ่ม มีจ านวนทั้งส้ิน1,190 ตวัอย่าง ทั้งน้ียกเวน้กิจการในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงินและกลุ่มบริษทัท่ีอยูร่ะหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงานโดยท าการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554-2557 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า การจ่ายเงินปันผล คืออตัราการจ่ายเงินปันผล และอตัรา
เงินปันผลตอบแทนมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 48.50 และ 3.27 ตามล าดบั และพบว่าอตัราส่วนก าไรสะสมต่อ
สินทรัพยร์วมและกระแสเงินสดอิสระ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกันกบัการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษทัในขณะท่ีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และอตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกันข้ามกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ส าหรับตวัแปรท่ีเหลือคือ 
ขนาดของบริษทั และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษทั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ปิยะพร สารสุวรรณ(2562)  ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) กับผลการด าเนินงาน ซ่ึงวดัด้วยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) และอตัราก าไรสุทธิ (Net 
Profit Margin)ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัขอ้มูล 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 จ านวน 26 บริษทั ไดข้อ้มูล
ทั้งส้ิน 78 รายปีบริษทั สถิติท่ีใชคื้อการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า อตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงวดัดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) และอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ีจึงมีกรอบแนวความคิดดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets)        

  
อตัราเงินปันผลตอบแทน 

(Dividend Yield) 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)                         

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)                       

 อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)                            
 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (Operating Cash 

Flow to Total Asset)                     

 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price Per Book Value)                                                         

 อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) 

 

วธีิการศึกษา 
 
งานวิจัยคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีมีข้อมูลครบถ้วนท่ีต้องใช้ในการวิเคราะห์และ
จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาคือในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2553 – ไตรมาสท่ี 3 ปีพ.ศ. 
2563 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 10 ปี 9 เดือน โดยผูค้น้ควา้อิสระก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาวิเคราะห์จ านวน 36 บริษทั    
โดยลักษณะข้อมูลจะเป็นแบบ Panel Data คือ  รายไตรมาส และรายบริษัท ซ่ึงรวบรวมข้อมูลมาจาก 
www.setsmart.com ดงันั้นเพ่ือให้สามารถสรุปผลการศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงตอ้งใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา   
ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระดว้ยวิธี Correlation Matrix  
ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบสมการถดถอยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล (Panel Data Analysis) เป็นการหา

แบบจ าลองเพ่ือใชใ้นการศึกษาโดยพิจารณาแยกความแตกต่างระหว่างแต่ละหน่วย และช่วงเวลา โดยมีขอ้สมมติว่า
ค่าคงท่ีและค่าสมัประสิทธ์ิแตกต่างกนั ดว้ยวิธีการทดสอบ Hausman Test เพ่ือหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย – กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ของ 36 บริษทั จ านวน 1,472 ขอ้มูล        
ตัวแปร หน่วย ค่ำเฉลี่ย ค่ำมธัยฐำน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำต ำ่สุด ค่ำสูงสุด 
ROE ร้อยละ 11.41 10.93 30.79 -263.0 522.6 
ROA ร้อยละ 7.119 7.245 11.63 -63.07 59.96 
GPM ร้อยละ 19.39 19.12 18.92 -380.6 94.25 
NPM ร้อยละ 2.251 3.825 40.92 -590.7 571.5 
DEBT เท่า 1.745 1.200 2.542 0.000 49.28 
CUR เท่า 2.193 1.350 4.192 0.210 56.72 
OCF ร้อยละ 4.726 3.445 10.79 -45.15 56.72 
INC ร้อยละ 4.329 0.7219 47.52 -732.4 752.1 
PBV เท่า 2.589 1.780 2.919 -4.000 47.02 
DIV ร้อยละ 3.976 3.435 5.144 0.000 69.86 

      
จากตารางท่ี 2 พบว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.41% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 10.93% 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 30.79% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -263.0% ค่าสูงสุดเท่ากบั 522.6% เป็นขอ้มูลของบริษทั เอ
แอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.119% 
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 7.245% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.63% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -63.07% ค่าสูงสุดเท่ากบั 59.96% 
เป็นข้อมูลของบริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 อตัราก าไรขั้นตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.39% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 19.12% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 18.92% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -380.6% มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 94.25% เป็นขอ้มูลของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 อตัราก าไรสุทธิ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.251% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 3.825% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 40.92% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -590.7% มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 571.5% เป็นขอ้มูลของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.745เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 1.200เท่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.542เท่า ค่าต ่าสุด
เท่ากบั 0.000เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 49.28เท่า  เป็นขอ้มูลของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 
4 ปี 2556 อตัราส่วนสภาพคล่อง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.193เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 1.350เท่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 4.192เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.210เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 56.72เท่า เป็นขอ้มูลของบริษทั ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2553 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.726% 
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 3.445% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.79% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -45.15% มีค่าสูงสุดเท่ากบั 55.63% 
เป็นขอ้มูลของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 อตัราการเติบโตของ
รายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.329% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.7219% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 47.52% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 
-732.4% ค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 752.1% เป็นขอ้มูลของบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2553 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.589เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากับ 1.780เท่า ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.919เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั -4.000เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 47.02เท่า เป็นขอ้มูลของบริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.976% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 3.435% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.144% ค่าต ่าสุด
เท่ากบั 0.000% ค่าสูงสุดเท่ากบั 69.86 %เป็นขอ้มูลของบริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 2 ในปี 2563   

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 
      ROE ROA GPM NPM DEBT CUR OCF INC PBV 

ROE 1 0.7914 0.2142 0.4260 -0.1951 -0.0978 0.1695 0.0285 0.2837 
ROA  1 0.3031 0.4741 -0.0574 -0.1763 0.3027 0.0276 0.3964 
GPM   1 0.2740 -0.0099 -0.0253 0.2120 -0.0217 0.2688 
NPM    1 -0.0835 -0.0807 0.0836 0.0460 0.1600 
DEBT     1 -0.1727 -0.0383 -0.0012 0.3322 
CUR      1 -0.0477 -0.0051 -0.1012 
OCF       1 -0.0810 0.3199 
INC        1 0.0090 
PBV         1 
 
ตารางท่ี 3 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระดว้ยวิธี Correlation Matrix ผลการทดสอบพบว่า 

ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเกินกว่า 0.8 และ -0.8 ท าให้การทดสอบดงักล่าวไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity ดงันั้นจึงไม่ตดัตวัแปรตวัหน่ึงท้ิงไป 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมการถดถอยดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนล วิธี Fixed Effects Model 

ตวัแปร COEFFICIENT P-VALUE 
DEBT 0.2975 <0.0001*** 
PBV −0.3306 <0.0001*** 

 
ตารางท่ี 4 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนลพบว่าตวัแปรต่างๆสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราเงินปัน

ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT) กับอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผลการ
ทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 0.0001แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DEBT) มีผลต่ออตัรา
เงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรืออย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (DEBT) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.2975 หมายความว่า ถา้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น (DEBT) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 0.2975 หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV)กับอตัราเงินปัน
ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผลการ
ทดสอบพบว่า P-Value มีค่า 0.0001แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) มีผลต่ออตัรา
เงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรืออยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.3306หมายความว่า ถา้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น (DEBT) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีลดลง 0.3306 หน่วย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  
 

อภปิรายผล 
 
1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(DEBT) มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 โดยมี“ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั” ซ่ึงกล่าวไดว้่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน
หรือลดลง 1 หน่วยจะส่งผลให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
1 หน่วยในทิศทางเดียวกนั หากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนท าให้กิจการมีการกูย้ืมเงินเขา้มาเพ่ือ
ขยายการลงทุนในธุรกิจและตอบรับนโยบายของสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้องการเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดและยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งมีแนวโนม้การเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลท าให้อตัราเงินปัน
ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนเพราะน าเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจเพ่ิมเติม ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ปาลิตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลของ
การศึกษา พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามี
การจ่ายเงินปันผลท่ีไม่สม ่าเสมอ ช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีน ามาศึกษา ความหลากหลายของประเภทและกลุ่มของ
หลกัทรัพยท่ี์ศึกษาแตกต่างกนั อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี   (Price Per Book Value) มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยมี“ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม”ซ่ึงกล่าวไดว้่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าหุ้นทางบญัชีเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ลดลง 1 หน่วยในทิศทางตรงกนัขา้ม อาจจะเป็นเพราะว่าราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีของกิจการนั้น หากเพ่ิม
สูงข้ึนจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์สูงข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ากิจการมีผลประกอบการท่ี
ดี หุ้นของกิจการเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน เน่ืองจากนกัลงทุนอาจจะหวงัก าไรส่วนต่างของราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจึง
ท าให้อตัราเงินปันผลตอบแทนลดลง จึงไม่จ าเป็นต้องจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนด้วยเงินปันผลก็ได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพดล สงัขล์าย(2559) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวงจรธุรกิจกบัการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาริยา นวลถวิล 
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และ กุสุมา ด าพิทกัษ์(2562)  ไดท้ าการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดชันี sSET พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีมี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

3. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซ่ึงกล่าวไดว้่าหากกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตาม
ราคาตลาดขนาดใหญ่นั้น สร้างผลตอบแทน เม่ือเปรียบเทียบต่อสินทรัพย์ท่ีมากข้ึนจะท าให้หลกัทรัพย์นั้นมี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูล้งทุนมากข้ึนตามการขยายตวัของผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เพราะว่าอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นการช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหาก าไร เพ่ือมาตอบแทนการลงทุนในส่วนของ
สินทรัพย ์ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่ามากแสดงว่าบริษทัมีการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ บริหารสินทรัพยใ์ห้เกิด
ก าไรไดม้าก จึงสามารถจ่ายปันผลไดม้าก แต่จากผลการศึกษาพบว่าอตัราเงินปันผลตอบแทนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากมีหลายปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาตลาด ท าให้ราคาตลาดผนัผวน
ไปตามช่วงเวลา หรืออาจเป็นการขยายตวัของสินทรัพยท่ี์บริษทัมีโครงการท่ีจะขยายปริมาณสินทรัพยข์องบริษทั
ในอนาคตก็จะต้องมีการใช้เงินทุนจากก าไรสะสมมาลงทุนเพ่ิมเติมท าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้ลดลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาลิตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปัน
ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินกล่าวว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมา
จากการด าเนินการของกิจการนั้น เป็นการวดัผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุ้นโดยเฉพาะ แสดงให้เห็น
ความสามารถของฝ่ายบริหารท่ีจดัใชสิ้นทรัพยใ์ห้มีประโยชน์ให้มากท่ีสุด และกู้เงินจากบุคคลภายนอกมาใชใ้น
การด าเนินงานให้ไดผ้ลประโยชน์มากกว่าดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายไป ในกรณีท่ีมีเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิจ าเป็นตอ้งหกั
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิจากก าไรสุทธิก่อนให้ไดก้ าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ค่าแสดงตวัเลขในอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของเจา้ของควรจะมาก เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสุทธิ เพ่ือมาตอบแทนส่วนของเจา้ของ
ไดดี้ หากค่าแสดงตวัเลขนอ้ยหมายถึงกิจการไม่มีประสิทธิภาพในการหาก าไรสุทธิ แต่จากผลการศึกษาพบว่าอตัรา
เงินปันผลตอบแทนไม่ได้ข้ึนอยู่กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีการ
จ่ายเงินปันผลท่ีไม่สม ่าเสมอในช่วงเวลาท่ีศึกษา การบริหารเงินทุนของกิจการในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของไดน้ าไป
ลงทุนและบริหารการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ไม่มีผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาลิตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงิน
ปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  
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5. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงกล่าวไดว้่า อตัราส่วนสภาพคล่องเป็นเคร่ืองช้ี
วดัฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนยิ่งมีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีสภาพคล่องในการด าเนินงานมาก มี
ความสามารถในการช าระหน้ีสูง บริษทัมีเงินสดมากจะส่งผลให้จ่ายเงินปันผลได้มาก โดยทัว่ไปอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมจะประมาณ 2:1 แต่จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนสภาพคล่องไม่ส่งผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาจจะเป็นท่ีบริษทัมีสภาพ
คล่องสูงเพ่ือช าระหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเยอะเช่นกันจากการท่ีแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีเพ่ิมสูงข้ึน
ในช่วงท่ีศึกษาท าให้ตอ้งส ารองเงินเพ่ือการใชห้มุนเวียน ไม่ส่งผลต่อการก าหนดราคาตลาดและมูลค่าเงินปันผล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาลิตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพนัธ์ุ อุดมผล (2561) ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มหุ้นสามญัขนาด
ใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจยั พบว่า อตัราส่วนสภาพคล่อง ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

6. อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงกล่าวไดว้่าอตัราก าไรขั้นต้นแสดงให้เห็น
ประสิทธิภาพของบริษทัในการควบคุมตน้ทุนการผลิต ถา้อตัราส่วนยิ่งสูง แสดงว่าบริษทัมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตต่างๆ ให้ต ่า ลงได ้แต่จากผลการศึกษานั้นพบว่าอตัราก าไรขั้นต้นนั้นเป็นอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีไม่ส่งผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กล่าวคืออตัราก าไรขั้นตน้ถึงแมจ้ะเป็นอตัราส่วนท่ีส าคญัท่ีใชว้ดัความสามารถในการท า
ก าไร แต่เม่ือน ามาพิจารณาในภาพของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแลว้ นกัลงทุนอาจจะไม่ไดน้ ามาเป็นปัจจยั
หลกัในการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะพร สารสุวรรณ (2562)   
ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กับผลการด าเนินงาน ท่ี
กล่าวว่า อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

7. อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงกล่าวไดว้่าอตัราส่วนก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนท่ีใช้
วดัผลการด าเนินงานของบริษทัว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพราะในการด าเนินธุรกิจนั้นเป้าหมายหลกัคือ
การท าก าไรสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารบริษทัไดอี้กดว้ย ในดา้นของนกั
ลงทุนนั้ นล้วนแล้วต้องการตัดสินใจลงทุนกับบริษัทท่ีมีรายได้เ ติบโตและมีก าไรมากๆแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงานและความสามารถในการท าก าไรให้กบักิจการไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่จาก
ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนก าไรสุทธินั้นเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่ส่งผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยะพร สารสุวรรณ (2562) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 
Yield) กบัผลการด าเนินงาน ท่ีกล่าวว่า อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาและขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวนท่ีแตกต่างกนั
จึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการวิจยัของผูศึ้กษากบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่สอดคลอ้งกนั 

8. กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (Operating cash flow  to Total Asset)  ไม่มีอิทธิพลต่อ
อตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ซ่ึงกล่าวไดว้่ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเหลืออยูห่ลงัจากกิจการตอ้งน าเงินไปลงทนุในสินทรัพยถ์าวรใหม่
เพ่ือให้กิจการสามารถรักษาระดบัการผลิตให้คงท่ีเท่ากับปัจจุบนัและสามารถจ่ายเงินปันผลในระดบัท่ีท าให้ผู ้
ลงทุนพอใจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบริษทัท่ีมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษีหักเงินลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพยถ์าวรแลว้ จะท าให้บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่วนเกินสูง ซ่ึงกระแสเงินสด
ส่วนเกินส่วนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น แต่จากผลการศึกษาพบว่า
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมนั้นไม่ส่งผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาจจะเป็นเพราะกิจการมองเห็นโอกาสในการ
เติบโตของกิจการในอนาคต จึงน าเอากระแสเงินสดส่วนเกินน้ีไปลงทุนก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาลิ
ตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ภาณุพนัธ์ุ อุดมผล (2561) ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มหุ้นสามญัขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจยั พบว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

9. อตัราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงกล่าวไดว้่าอตัราการเติบโตของ
รายไดเ้ป็นกระแสเงินสดท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการ การเติบโตหลกัๆ ของบริษทันั้นจะดูไดจ้าก
การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) และการเติบโตของก าไร (Profit Growth) ถา้ยอดขายสินคา้หรือบริการของ
บริษทันั้นมาก ก็ส่งผลให้ก าไรโตตามกนัไปดว้ย ดงันั้นหากบริษทัคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเติบโตในอนาคตอนัใกล้
ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง บริษทัก็น่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราต ่าเพ่ือเก็บกระแสเงินสดสาหรับการลงทุน แต่จากผล
การศึกษาพบว่าอตัราการเติบโตของรายไดน้ั้นไม่ส่งผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีการ
จ่ายเงินปันผลท่ีไม่สม ่าเสมอ จึงส่งผลให้อตัราการเติบโตของรายได ้ ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลและอาจเป็น
เพราะความหลากหลายของประเภทและกลุ่มของหลกัทรัพยท่ี์ศึกษาแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ปาลิตา น่ิมมณี (2560) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษา 
พบว่า อ ัตราการเติบโตของรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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สรุปผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 5 แสดงสรุปผลการศึกษาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรอิสระ อัตราเงนิปันผลตอบแทน (ตวัแปรตาม) 
ความสัมพนัธ์ 

ROE ไม่มี 
ROA ไม่มี 
GPM ไม่มี 
NPM ไม่มี 
DEBT + 
CUR ไม่มี 
OCF ไม่มี 
INC ไม่มี 
PBV - 

 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
อตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DEBT) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
หุ้นทางบญัชี (PBV) ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราส่วน
สภาพคล่อง (CUR)  กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (OCF) อตัราการเติบโตของรายได ้(INC)  
   
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   

 
1. งานวิจยัคร้ังน้ีนกัลงทุนสามารถน าผลการวิจยัไปพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยใชปั้จจยั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นอตัราส่วนสะทอ้นการพ่ึงพาการกู้ยืมของบริษทั ซ่ึงหน้ีสินท่ีเกิดการระดมทุนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินเช่ือ
ธนาคารหรือการออกตราสารหน้ีซ่ึงก่อให้เกิดภาระผูกพนัตามมาในรูปของดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายและเงินตน้เม่ือถึง
ก าหนด หากบริษทัมีภาระดอกเบ้ียสูงก็จะมีความเส่ียงสูงต่อปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินท่ีอาจจะน าไปสู่
ปัญหาการผิดนดัช าระหน้ี แต่ผลการศึกษากลบัพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนท าให้อตัราเงิน
ปันผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากอยูใ่นช่วงภาวะอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เติบโตในระยะยาว อีกทั้งเหมาะสม
กบันกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของการจ่ายเงินปันผล  
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อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีเป็นการประเมินสถานะความมัน่คงของกิจการโดย ถา้อตัราส่วนน้ี
ยิ่งสูงแสดงว่าราคาตลาดมากกว่าราคามูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นนั้นสูงกว่าราคาบญัชีซ่ึงแสดงว่า
บริษทัมีความมัน่คงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท าให้บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลน้อย ซ่ึงเหมาะสมกับนักลงทุนท่ีตอ้งการ
ผลตอบแทนสูงในรูปของก าไรส่วนต่างน่าจะเหมาะกว่า ดงันั้นนกัลงทุนจะพิจารณาลงทุนแค่อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีไม่ไดเ้พราะอตัราส่วนน้ีช่วยให้นกัลงทุนทราบ
ภาระหน้ีสินของบริษทัและสถานะความมัน่คงในช่วงเวลาท่ีศึกษาเท่านั้น ดงันั้นนกัลงทุนควรพิจารณาตวัเลขทาง
การเงินอ่ืนด้วย อีกทั้งหากหลกัทรัพยมี์โครงสร้างทางการเงินท่ีน้อยกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แต่ถ้ามีก าไรท่ี
สามารถจะจ่ายเงินปันผลได ้ 

2. นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ี
ถูกตอ้งไดจ้ากงานวิจยัน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได ้
         
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 
1. ตวัแปรอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี อาจจะไม่สะทอ้นอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้อย่างครอบคลุม ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือทดสอบความสม ่าเสมอ  

2. ขยายขอบเขตการศึกษาโดยการน าตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัภายนอกเข้ามาศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ตวัแปรทางดา้น
เศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ปัจจยัเชิงคุณภาพ  

3. ศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 Index หรือหมวดอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีก าลงัได้รับความนิยมหรือเป็นท่ี
น่าสนใจในขณะนั้น เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการประกอบการตดัสินใจให้กบันกัลงทุน 

4. เพ่ิมการทดสอบสมมติฐานของวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้ห้ครบถว้น เช่น normality, homoscedasticity 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่ออตัราเงนิปันผลตอบแทนระหว่างบริษทั
ในกลุ่ม SET100 และ MAI 

Comparison of financial ratios reflecting dividend yield  
Of listed firms in SET100 and MAI 

 

ไอลดา ข าชม1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
Ilada Khumshom and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน เคร่ืองมือท่ี
ใช้คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ของบริษทัในกลุ่ม SET100 และ MAI ทั้ง 6 กลุ่ม
อุตสาหกรรม คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
การทดสอบเชิงสถิติ พบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีผลต่ออตัราเงินปัน
ผลตอบแทนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน 
 
ค ำส ำคัญ : อัตรำส่วนทำงกำรเงิน, อัตรำเงินปันผลตอบแทน, SET100, MAI 

 

Abstract  
This research is objective for study comparison of financial ratios reflecting dividend yield. The researchers use 
the multiple regression analysis. Financial ratios in this study are current ratio, fixed asset turnover ratio, debt to 
equity ratio, return to equity ratio, price earning per share, price per book value in SET100 and MAI industry 
group agriculture and Food, financial, property and construction, resources, services and technology normal 
situation and critical situation. 
Multiple regression analysis shows price per book value effect to dividend yield at a significant level of 0.05 more 
than another financial ratio.  
 
 
 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 Email: ilada.k@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัการลงทุนด้านการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองจากร้อยละ 1.25 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 0.25 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2563) นกัลงทุนจึงมองหาช่อง
ทางการลงทุนอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนดา้นการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงการลงทุนท่ี
นิยม คือ การลงทุนในตลาดเงิน ท่ีประกอบดว้ยตลาดเงินและตลาดทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 

ตลาดทุนคือช่องทางท่ีนิยมลงทุนเพ่ือผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์สามารถเทียบเคียงกบัอตัราเงินฝากและใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยยงัมีผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก จึงเป็นท่ีนิยมของ
นกัลงทุนในปัจจุบนั หากยอ้นกลบัไปตั้งแต่ปี 2518 จนถึง 2563 เงินปันผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 13.46 ในปี 
2520 และเฉล่ียต ่าสุดร้อยละ 0.79 ในปี 2543 ซ่ึงค่าเฉล่ียสูงกว่าการลงทุนในการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์

การลงทุนในตลาดทุนยงัตอ้งค านึงถึงสถานการณ์วิกฤติซ่ึงอาจส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือคาดการณ์อตัราส่วนเงิน
ปันผลตอบแทนในอนาคตทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพ่ือเป็นนักลงทุนสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
คาดการณ์ผลตอบแทนจากอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนอนาคต 

งานวิจยัจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ทั้ง 6 หมวดอุตสาหกรรม ท่ีอยู่ใน SET100 และ MAI เพ่ือใชใ้นประโยชน์ในการวางแผนลงทุนในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ โดยใช ้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (fixed Asset 
Turnover) อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (D/E ratio) อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วน
ราคาต่อก าไร (Price to earning ration / PE ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) ในการ
เปรียบเทียบ 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial investment) 
กนกวรรณ ศรีนวล (2558) กล่าวว่า การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีนกัลงทุน

ให้ความสนใจและนิยมลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการ
ลงทุนประเภทอ่ืนและตลาดหลกัทรัพยย์งัมีบริษทัจดทะเบียนท่ีหลากหลายแบ่งออกเป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจจึงเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการการลงทุนท่ีหลากหลายทั้งในเร่ืองของประเภทธุรกิจและในแง่ของ
ผลตอบแทนโดยมีทางเลือกให้สามารถเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไดต้ามความตอ้งการของผูล้งทุน ก่อนการ
ลงทุนผู้ลงทุนควรมีการวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันดบัแรกแล้วจึงวิเคราะห์สภาพ
อุตสาหกรรม และรวบรวมขอ้มูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจก่อนน าไปตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งวิเคราะห์ถึง 
นโยบายทางการเงิน นโยบายการคลงัของรัฐบาลและประเทศอ่ืนท่ีส่งผล ต่อการไหลเวียนของเงินทุน ในการ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม วฏัจกัรของบริษทัท่ีเลือกลงทุนว่าอยูใ่นช่วงระยะใด วงจรการขยายตวัของอตุสาหกรรมรวม
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ไปถึงโครงสร้างและการเติบโตของคู่แข่งควบคู่กันไปด้วย จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 
วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร กลยทุธ์ของบริษทั เป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูล้งทุนสามารถน าไปใชต้ดัสินใจเลือกลงทุน  

จุดมุ่งหมายในการลงทุนผูล้งทุนต่างมีจุดหมายการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการและสภาวะแวดล้อม 
รวมถึงความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดข้องผูล้งทุนโดยมีจุดหมายในการลงทุนต่างกนั ดงัท่ี จิรัตน์ สังแก้ว (2544) 
ไดก้ล่าวไว ้ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) คือ การป้องกนัเงินทุนกอ้นแรกและป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเกิดจากอ านาจซ้ือท่ีลดลง หรือท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ การลงทุนในแบบน้ีจะมีการก าหนดระยะเวลาคืนเงิน
ตน้ท่ีแน่นอน ถดัมาคือ เสถียรภาพของรายได ้(Stability of Income) คือการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดแ้น่นอน
สม ่าเสมอ เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล หุ้นการลงทุนในลกัษณะน้ี สามารถท าแผนการใชเ้งินทุนได ้นอกจากน้ีอตัรา
ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจ ายอ่มมีค่ามากกว่าดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีจะไดม้าในอนาคต และยงัตอ้ง
มองถึง ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) คือการน ารายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่และก่อให้เกิดความ
งอกเงยของเงินทุน ส่วนมากจะน าเงินปันผล ดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการลงทุนไปลงทุนใหม่อีกคร้ังเพ่ือให้เกิดความงอก
เงยของเงินทุนและให้ประโยชน์แก่นกัลงทุนและยงัคงตอ้งมีความคล่อง ตวัในการซ้ือขาย (Marketability) หมายถึง
สามารถซ้ือหรือขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บัราคาของหลกัทรัพยท่ี์หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพย ์จ านวนผูถื้อหุ้นรวมไปถึงความสนใจของประชาชนต่อหุ้นน้ี เช่นเดียวกนักบัท่ีเพชรี ขุมทรัพย.์ 
(2540) ได้กล่าวถึงว่าจุดมุ่งหมายในการลงทุนนั้นต้องมีความความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที 
(Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนมี Liquidity สูงความสามารถในการหาก าไร (Profitability) ก็ย่อมลดลง ผู ้
ลงทุนท่ีต้องการลงทุน ในหลักทรัพย์ท่ีมี Liquidity หรือหลักทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับเงินสด ผู ้ลงทุนอาจจะ
แบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะหรืออาจใชเ้งินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บมาเพ่ือซ้ือหุ้นใหม่ก็
ไดแ้ละสุดทา้ยคือการกระจายเงินลงทุน (Diversifications) วตัถุประสงค์ก็คือตอ้งการกระจายความเส่ียงและการ
กระจายความเส่ียงลงทุนใน 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Finance Ratios) 
การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน สามารถน ามาหาความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยสิ์น หน้ีสิน 

ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซ่ึงจะช่วยในการประเมินฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการท าธุรกิจ (สณัฑพงศ ์คล่องวีระชยั, 2557) เช่นเดียวกบัท่ี  กุลภทัรา สิโรดม (2549) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของ
ธุรกิจและสามารถน ามาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินในกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วง เวลาเดียวกนั
การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินจะท าให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของ
กิจการไดดี้ 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในงบการเงิน เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการหน่ึงกบัรายการหน่ึง อตัราส่วนทางการเงินแบ่งออกเป็น 5 ดา้นโดยการวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินจ าเป็นตอ้งท าการเปรียบเทียบกบัข้อมูลในอดีตหรือเปรียบเทียบกับอตัราส่วนมาตรฐาน
เพ่ือให้นกัลงทุนสามารถพยากรณ์ราคาสินทรัพยท่ี์จะเปล่ียนแปลงไปและเลือกตดัสินใจลงทุนได ้  
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 สาริยา นวลถวิล (2563) ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่ออตัรา

เงินปันผลตอบแทนในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
และอตัราส่วนหน้ี สินต่อสินทรัพย ์โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพล อยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติต่ออตัราเงินปัน
ผลตอบแทนในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของยอดขาย และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อราคาตามบญัชี  

จิดาพร เหง้าดา (2561) ได้กล่าวว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทนกลุ่มธุรกิจ
ดงักล่าว คือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
ระยะเวลาในการขายสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอก เบ้ีย 
อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานอตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น และอตัรา ส่วนราคาตลาด
ต่อก าไรต่อหุ้น อตัรา ส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 คือ ระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี 
และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 

อรทิชา อินทาปัจ (2559) กล่าวว่า จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในขณะ ท่ีอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนระหว่างราคาหุ้นกบัมูลค่าทางบญัชีของ กิจการมีความ สัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ  

ปิยะพร สารสุวรรณ (2562) ท่ีผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กับผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงวดัดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของและอตัรา
ก าไรสุทธิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัสร้าง
กรอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 
 
 

อตัราเงินปันผลตอบแทน 

อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
2. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
4. อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
5. อตัราส่วนราคาต่อก าไร 
6. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 2967 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

3. วธีิการวจิยั 
 
งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล โดยข้อมูลท่ีผูวิ้จยัใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชี รายไตรมาสเร่ิมตน้ปี  2551 จนถึง ปี 2563 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 52 ไตรมาส ของบริษทั SET100 และ 
MAI ทั้ง 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยีส าหรับ กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคและกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมไม่สามารถน ามาท าการวิจยัไดเ้น่ืองจากขอ้มูลมีไม่ครบตลอดการศึกษา ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
แบ่งแยกโดยใช ้GDP ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551-2563 พบว่าในช่วง ปี 2551-2552 และ ปี 2563 มี GDP ท่ีต ่า
กว่าเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2553-2562 ซ่ึงในปี 2551-2552 ตรงกบัวิกฤติซบัไพรมใ์นขณะท่ีปี 2563 ตรงกบัวิกฤติโควิด
19 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยแบ่งการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม ทั้งหมด 6 อุตสาหกรรม แยกเป็น SET100 และ MAI แยกเป็น SET100 และ MAI โดยการเปรียบเทียบ 
dummy  ก าหนดให้ SET100 เป็น 1 และ MAI เป็น 0 โดยขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัไดท้  า
การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (unit root test) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Multicollinearity ด้วยวิธีการ 
correlation และ VIF และยงัไดมี้การทดสอบและแกไ้ขปัญหา Autocorrelation  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
จากการทดสอบ Hausman Test พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใชโ้มเดลในรูปแบบ  Fixed Effect Model ไดแ้ก่ กลุ่ม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในช่วงวิกฤติ กลุ่มธุรกิจการเงินในช่วงวิกฤติ กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
ในช่วงวิกฤติ กลุ่มบริการในช่วงปกติ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใชโ้มเดลในรูปแบบ Random Effect Model ไดแ้ก่ 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในช่วงปกติ กลุ่มธุรกิจการเงินในช่วงปกติ กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
ในช่วงปกติ กลุ่มทรัพยากรทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤติ กลุ่มบริการในช่วงวิกฤติ กลุ่มเทคโนโลยีทั้งในช่วงปกติ
และช่วงวิกฤติ โดยมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไดแ้ก่ Auto correlation, multicollinearity และทดสอบความน่ิงของ
ขอ้มูล (Unit Root Test) ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนในช่วงภาวะปกติ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร  

ธุรกจิ
การเงนิ  

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง  

ทรัพยากร  บริการ  เทคโนโลยี 

(Constant) 0.840 0.000* 0.648 0.000* 0.019* 0.062 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  0.000*   0.475 0.524 0.109 0.371 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  0.832 0.004* 0.449 0.262 0.022* 0.103 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ 0.024* 0.112 0.129 0.006* 0.778 0.033* 
อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  0.292 0.000* 0.063 0.000* 0.994 0.769 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร 0.683 0.521 0.288 0.189 0.174 0.019* 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลคา่ทางบญัชี 0.003* 0.000* 0.291 0.011* 0.040* 0.715 

ดชันีตลาดหุน้ไทย 0.116 0.000* 0.000* 0.013* 0.801 0.002* 

 
ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ช่วงปกติ พบว่า อ ัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มี มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 79.1 (Adjusted. R2 = 0.791)  

กลุ่มธุรกิจการเงิน ช่วงปกติ พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี และดชันีตลาดหุ้นไทย มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 33.7 (Adjusted. R2 = 0.337) 

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงปกติ พบว่า ดชันีตลาดหุ้นไทย มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยูใ่นระดบัสูง (R = 0.634) มีอ านาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 84.3 (Adjusted. R2 = 0.843)  

กลุ่มทรัพยากร ช่วงปกติ พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี และดชันีตลาดหุ้นไทย มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 66.9 (Adjusted. R2 

= 0.669)  
กลุ่มบริการ ช่วงปกติ พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี 

มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 87.8 (Adjusted. 
R2 = 0.878)  

กลุ่มเทคโนโลยี ช่วงปกติ พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาต่อก าไร และดชันีตลาดหุ้น
ไทย มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.8 
(Adjusted. R2 = 0.128)  
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ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนในช่วงภาวะวิกฤติ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร  

ธุรกจิ
การเงนิ  

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง  

ทรัพยากร  บริการ  เทคโนโลยี 

(Constant) 0.297 0.0015* 0.285 0.002* 0.630 0.804 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  0.929   0.160 0.867 0.297 0.760 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  0.386 0.038* 0.067 0.650 0.752 0.774 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ 0.595 0.000* 0.164 0.830 0.004* 0.000* 
อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้  0.085 

0.000* 0.097 0.018* 0.560 0.124 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร 0.064 0.000* 0.237 0.992 0.982 0.779 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลคา่ทางบญัชี 0.041* 0.000* 0.040* 0.040* 0.004* 0.397 

ดชันีตลาดหุน้ไทย 0.069 0.135 0.000* 0.153 0.295 0.405 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร ช่วงวิกฤต พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.7 (Adjusted. R2 = 0.407)  

กลุ่มธุรกิจการเงิน ช่วงวิกฤต พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  อตัราส่วนราคาต่อก าไร และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีมีผล
ต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 82.9 (Adjusted. R2 
= 0.829)  

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงวิกฤต พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี และดชันีตลาดหุ้น
ไทย มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ใน
ระดบัสูง (R = 0.674) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 14.6 (Adjusted. R2 = 0.146)  

กลุ่มทรัพยากร ช่วงวิกฤต พบว่า อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ทางบญัชี  มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 23.5 
(Adjusted. R2 = 0.235)  

กลุ่มบริการ ช่วงวิกฤต  พบว่า อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทาง
บญัชี มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 8.5 
(Adjusted. R2 = 0.085)  

กลุ่มเทคโนโลยีช่วงวิกฤต r พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 15.4 (Adjusted. R2 = 0.154)  
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 6 อตัราส่วน และดชันีตลาดหุ้นไทย ดงัน้ี 
1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ในช่วงปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทิชา อินทาปัจ (2559) ท่ีพบว่า อ ัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน และ สาริยา นวลถวิล (2563) ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน 

2. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มธุรกิจการเงิน  และกลุ่ม
บริการ ในช่วงปกติ และยงัพบอีกว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของ
กลุ่มธุรกิจการเงิน ในช่วงวิกฤติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี รามนฏั (2561) ท่ีพบว่า อตัราก าไรต่อหุ้น มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 

3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเทคโนโลยี ในช่วงปกติ และยงัพบอีกว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีผลต่ออตัรา
เงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี ในช่วงวิกฤติ สอดคลอ้งกบังาวิจยัของ 
สาริยา นวลถวิล (2563) ท่ีพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่ออตัราเงินปัน
ผลตอบแทน  

4. อตัราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่ม
ทรัพยากร ทั้งในช่วงปกติ และช่วงวิกฤติ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปิยะพร สารสุวรรณ (2562) พบว่า อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

5. อตัราส่วนราคาต่อก าไร มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มเทคโนโลยี ในช่วงปกติ  และยงัพบอีกว่า 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ในช่วงวิกฤติ  

6. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ ในช่วงปกติ และยงัพบอีกว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชี มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่ม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ ในช่วงวิกฤติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรทิชา อิน
ทาปัจ (2559) ท่ีพบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน และ 
งานวิจัยของ จิราพร เหง้าดา (2561) พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี มีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

7. ดชันีตลาดหุ้นไทย มีผลต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน ของกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเทคโนโลยี ในช่วงปกติ และยงัพบอีกว่า ดชันีตลาดหุ้นไทย มีผลต่ออตัราเงินปัน
ผลตอบแทน ของกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในช่วงวิกฤติ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงาน กรณศึีกษาบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน) 
Factors Affecting Employee Retention of ZTR Company Limited 

 

MS.CHUNYAN HE 
คณะการจัดการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานในกรณีศึกษาบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน) เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม เพ่ือใชวิ้เคราะห์หาระดบัความส าคญัของปัจจยั  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือพนักงานประจ าท่ีส านักงานใหญ่ของบริษทั ZTR จ ากัด(มหาชน) จ านวน 70 คน 
ค่าสถิติดท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผล
ต่อการรักษาพนกังาน คือ 1) ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 2) ปัจจยัดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน 3) ปัจจยัดา้นความผูกพนัดา้นความรู้สึก 4) ปัจจยัดา้นวิธีการบริหารของผู้บริหารองค์กร ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานขององคก์ร 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมผูกพัน, คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน, กำรรักษำพนักงำน 
 

Abstract 
This research aims to examine the factors that influence employee retention through a case study of ZTR Public 
Company Limited. The instrument used in this case study and data collection were questionnaires  in order to study 
the level of importance of different factors on employee retention. Samples used in the study is 70 full -time 
employees at the head office of ZTR Public Company Limited. The Statistics methods used to analyze data were 
percentage, mean, standard deviation. The results showed that the most important factors which affected employee 
retention were. 1) Compensation and welfare factors. 2) Development the knowledge and competence of 
employees factors. 3) Emotional engagement factors. 4) Management model of corporate executives factors. All 
these factors affect the employee retention rate of the company. 
 
Keywords: Cohesion, Quality of work life, Employee retention 
 

1.บทน า 
              

การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองคก์รต่างๆตอ้งค านึงถึง เพราะบุคลากรเปรียบเป็นทรัพยสิ์นท่ีมี
ค่ามากขององค์กร การพฒันาองคก์รมิไดเ้ป็นเพียงการน าเอาความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้ไดผ้ลผลิตให้
มากท่ีสุดเท่านั้น แต่หมายถึงการมุ่งเนน้ไปในดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ร โดยองคป์ระกอบท่ีส่งเสริม
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ให้เกิดศกัยภาพในการท างานสูงสุด ตอ้งมีการส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีดี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของคนท างาน และการสร้างความปลอดภยั (พยอม วงศส์ารศรี, 2538) รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบของเงินและท่ีไม่ใช่ในรูปแบบของเงิน ส่งผลต่อการสร้างความพึง
พอใจให้กบัพนกังานในการท างาน (อ านวย แสงสว่าง, 2540) โดยบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน) บริษทัก่อตั้งในปี 
2523 ท าธุรกิจแปรรูปยางพาราธรรมชาติและส่งออกต่างประเทศ มีโรงงานสิบกว่าสาขา ผลิตภณัฑ์มีกลุ่มยางแท่ง 
ยางแผ่น และน ้ ายางขน้ บุคลากรถือเป็นปัจจยัส าคญัในการท างาน จากขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปีท่ีผ่านมา พบปัญหาว่า 
อตัราการลาออกของพนกังานแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 จากจ านวนพนกังานประจ าท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทั 
ZTR จ ากดั (มหาชน) 70 คน การลาออกของพนกังานท าให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั ซ่ึงตอ้งมีการรับพนกังานใหม่
เพ่ิม ท าให้สูญเสียค่าใชจ่้ายในการสรรหาพนกังานใหม่ และค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม รวมไปถึงการเสียเวลาในการ
สอนงานพนกังานใหม่ และเกิดผลกระทบทางดา้นประสิทธิภาพในการท างาน 

อตัราการลาออกของพนกังานท่ีสูงส่งผลต่อการสูญเสียภาพลกัษณ์ขององค์กร ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่
ของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร และท าให้เกิดผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจของพนักงานท่ีก าลงัท างานอยู่ในองค์กร 
ดงันั้น องค์กรหลายแห่งพยายามท่ีรักษาบุคลากรให้อยู่กบัองค์กร ดว้ยการพฒันาเร่ืองการบริการต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
ขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจให้พนกังาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) ส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใชจ่้ายใน
การสรรหาว่าจา้ง การฝึกอบรมและพฒันานอ้ยลง เกิดความสมดุลระหว่างองคก์รกบัพนกังาน อนัจะส่งผลดีให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร และการมีประสิทธิภาพในการท างานสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษา
พนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน) ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะช่วยให้บริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา เพ่ือรักษาพนกังานและสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีความผกูผนักบัองคก์รต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 
- เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความผกูพนัธ์ท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนกังาน 
- เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นชีวิตการท างานของพนกังานท่ีจะพลต่อการรักษาพนกังาน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
คุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบติัหรือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนในการปรับปรุงผลลพัธ์ทั้งขององคก์รและปัจเจกบุคคล ตามล าดบั  
Richard E. Walton (1973) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน ใน

หนงัสือ Criteria for Quality of Working Life โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ 
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1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกบัการมีชีวิตอยู่ไดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์รอ่ืนๆ ดว้ย 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (safe and healthy environment) หมายถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ
และทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน
รู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

3. เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี (development ofhuman capacities) 
งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อย่างแทจ้ริงและรวมถึงการมี
โอกาสไดท้ างานท่ีตนยอมรับว่าส าคญัและมีความหมาย 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (growth andsecurity) นอกจาก
งานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพ 
ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (social integration) ซ่ึงหมายความว่า
งานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหน้า
ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม (Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต
และวฒันธรรมในองคก์รจะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทน
และรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค
และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวันอก องค์กรอยา่งสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป ดว้ยการก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการท่ี
ตอ้งคร่าเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประการ
หน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับว่าองคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ ทั้งใน
ดา้นผลผลิต การจ ากดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 

 
ความผูกพนัต่อองค์กร 
Steers (1991) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าความผกูพนัต่อองคก์รว่า “เป็นการแสดงออกของสมาชิกในองคก์รท่ีมี

ความสมัพนัธ์และมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย และ
ค่านิยมขององคก์รความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์รต่อไป” ในขณะเดียวกนั Neale และ Northcraft (1991) ไดอ้ธิบายค าว่า “ความผกูพนัต่อองคก์รหมายถึง
พลงัของความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ซ่ึงความผูกพนัต่อองค์กรน้ีประกอบไปดว้ยปัจจยั 3 ปัจจยัคือ 
ความเช่ือมัน่ต่อค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทท างาน และความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะตอ้งการเป็น
สมาชิกขององคก์ร”ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยามท่ี Steers ไดใ้ห้ไวใ้นขา้งตน้ 
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Buchanan (1974) กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์กรหมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นพวกเดียวกัน ความผูกพนัท่ีมีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึง
ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ประกอบดงัน้ี 

1) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกับองค์กร โดยท่ีมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานและยอมรับในค่านิยม และ
วตัถุประสงคข์ององคก์รและของตนว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2) ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัองคก์ร (Involvement) โดยการด าเนินงานตามบทบาทของแต่ละคนอยา่งเตม็ท่ี การ
มีส่วนร่วมในองคก์รผา่นทางกิจกรรมขององคก์รตามบทบาทและหนา้ท่ี 

3) ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) ความรู้สึกรัก ซ่ือสตัย ์และผกูพนัต่อองคก์ร 
 

3.วธีิการศึกษา 
3.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 

 
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มพนักงานประจ าส านักงานใหญ่บริษทั ZTR จ ากัด(มหาชน) 

จ านวน 70 ชุด และให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามเอง 
 

3.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวารสาร หนงัสือ บทความบนเวป็ไซต ์และงานการวิจยัๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบถึง

แนวคิด หลกัการทฤษฎี และวิธีการต่างๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการวิจยั 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัย 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานของบริษทั ZTR จ ากัด(มหาชน)ท่ีประจ าส านักงานใหญ่ 

จ านวน 70 คน  
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท างาน แผนกงาน  
การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นส่ิงแวดลอ้มการท างาน ดา้นการพฒันา

ความรู้ความสามารถของผูท้  างาน ดา้นความเจริญเติบโตและความมัน่คงของผูท้  างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างาน  

การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบดว้ยความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กับ
องคก์ร ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
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กรอบแนวคดิ 
 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
จากการแจกแบบสอบถามไป 70 ชุด และไดรั้บกลบัมา 57 ชุด ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาจากคุณภาพชีวิตในการท างาน  

รายการ 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย S.D ระดบั 
ปานกลาง น้อย 

1.ด้านผลตอบแทน 
1.1ท่านไดรั้บค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกบัความสามารถของ ท่าน 
1.2ท่านไดรั้บสวสัดิการดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

 
80% 
75% 

 
10% 

 

 
2.95 
3.16 

 
.548 
.527 

 
ปานกลาง 
มาก 

2. ด้านส่ิงแวดล้อมการท างาน 
2.1 บริเวณที่ท่านท างานมีความสะอาด การระบายอากาศที่ดี 
2.2 ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างานของท่านมีความร่ืนรมย ์น่าอยู ่

 
75% 
86% 

  
3.28 
3.12 

 
.526 
.426 

 
มาก 
มาก 

3. ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ท างาน      
3.1องคก์รของทา่นมีการจดัอบรม ต่างๆเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของผูท้  างาน 
3.3 องคก์รของท่านมีโอกาสไปศึกษาใหม่เพือ่หาความรู้เพิ่มเติม 

75% 
23% 

16% 
44% 

2.88 
3.00 

.573 

.824 
ปานกลาง 
มาก 

4. ด้านความเจริญเติบโตและความม่ันคง 
4.1 การบริหารจดัการในแผนกที่ท่านสังกดัมีความเหมาะสม 
4.2 องคก์รท่านมีมาตรการการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

81% 
79% 

 
16% 

3.16 
2.89 

.414 

.401 

 
มาก 

ปานกลาง 
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน 
5.1 มีปริมาณงานที่เหมาะสมตามที่ไดรั้บการมอบหมาย 
5.2 ท่านไดรั้บโอกาสให้พกัผ่อน มีเวลาส่วนตัวและวนัลาที่เหมาะสมตามความ
ตอ้งการ 

 
79% 
79% 

  
3.07 
3.16 

 
.457 
.492 

 
มาก 
มาก 

 

คุณภาพชีวติในการท างาน 

1.ดา้นผลตอบแทน 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มการท างาน 
3.ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของผูท้  างาน 
4. ดา้นความเจริญเติบโตและความมัน่คง 
5. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
2.ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร 
3.ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังาน 

กรณีศึกษาบริษทั ZTR จ  ากดั(มหาชน) 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาจากความผกูพนัต่อองคก์ร 
รายการ จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย S.D ระดบั 
ปานกลาง น้อย 

1. ความผูกพันด้านความรู้สึก 
1.1 ท่านรู้สึกมีความสุขกบัหน้าที่การท างาน 
1.2 ท่านรู้สึกมีความสุขกบัการมีสัมพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
1.3 ท่านรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตนรักและตรงกับความรู้
ความสามารถ มีความทา้ทาย 
1.4 สภาพการท างานในหน่วยงาน ทุกคนรู้สึกว่ามีความเป็นกันเอง ให้ความ
ร่วมมือประสานงานอย่างดี 

 
77% 
75% 
79% 
82% 

 

 
3.19 
3.28 
3.18 
3.09 

 
.441 
.526 
.428 
.474 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2.ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
2.1พนักงานทุกคนรู้สึกมีความมัน่คงในคุณภาพชีวติที่ดีในองคก์ร 

 
89% 

  
3.00 

 
.327 

 
มาก 

3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
3.1 ท่านคิดวา่ท่านจะท างานในองคก์รน้ีจนถึงเวลาเกษียณอาย ุ

 
10% 

 
56% 

 
2.16 

 
.922 

 
ปานกลาง 

 
4.2 อภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษาพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั ZTR จ ากัด(มหาชน)  พบว่า ปัจจยั

ส าคญัๆ มีหลายประการ ดงัน้ี  
1) ความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน การขาดโอกาสในการพฒันาตนเอง เช่น การไดรั้บการอบรมความรู้ต่างๆ 

การมีโอกาสไปศึกษาในนอกสถานท่ีท างาน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีค่าตอบแทนอยูร่ะดบั
นอ้ยและปานกลาง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการรักษาของพนกังาน 

2) การเล่ือนต าแหน่ง เม่ือท างานจนมีประสบการณ์เพียงพอ พนกังานทุกคนอยากมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 
เพ่ือทา้ทายหนา้ท่ีใหม่ๆ และเพ่ือผลกัดนัตวัเองให้กา้วหนา้ไปเร่ือยๆ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่
ตอบกลบัมาในระดบัปานกลาง 

3) ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีก่อให้เกิดไม่มีความสุขในการท างาน 
4) การให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความสมัพนัธ์ต่อการรักษาพนกังานให้กบัองคก์ร ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีค่าตอบแทนอยู่ระดับปานกลาง แสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่ยงัมีความไม่พอใจในด้าน
ค่าตอบแทน ซ่ึงก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานให้กบัองคก์ร 

5) การให้สวสัดิการต่างๆ เป็นวิธีท่ีสร้างแรงจงใจ คสวามสุข และความพอใจแก่พนักงานท่ีดี ให้พนักงาน
ตระหนกัถึงบริษทัและผูบ้ริหารให้ความส าคญัและเอาใจใส่พนกังานทุกคน    

ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อการของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธันย์ชนก ศรีสวสัด์ิ (2556) ท่ี
ท าการศึกษาแนวทางการปฏิบติัในการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง:กรณีศึกษาส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีอยู่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหา
ดา้นค่าตอบแทน ปัญหาดา้นสวสัดิการ และปัญหาดา้นความยติุธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงไดท้ าการเสนอแนะ
จากการวิจยั คือ 1) ควรปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัหน้าท่ี 2) ควรปรับปรุงระบบ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 3) ควรมีการก าหนดความก้าวหน้าในอาชีพให้มีความชดัเจน 4) ควรเพ่ิมโอกาสใน
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การฝึกอบรม การพฒันา ของบุคลากร 5) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนขององคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการ
คิด ตดัสินใจ การแสดงความคิดเห็นให้มากยิ่งข้ึน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน)โดยมีพนกังาน

กรอกแบบสอบถามจ านวน 57 คน พบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน ช่วง
อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 26-35 ปี และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 2-10 ปี ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน จากการวิเคราะห์ผลการตอบ
แบบสอบถาม ปัจจยัหลกัๆ คือ 1) ค่าตอบแทน ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีพนกังานตอบกลบัมาแสดงให้เห็นว่าบริษทัให้
ค่าตอบแทนหรือเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางสูงกว่า 70%  2)การพัฒนาความรู้
ความสามารถของผูท้  างาน ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีพนกังานตอบกลับมาแสดงให้เห็นว่าบริษทัไม่ค่อยมีโอกาสจดังานเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ความสามารถ จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าในดา้นการจดังานอบรม การให้โอกาสไปศึกษา
หาความรู้ดพ่ิมเติมหรือน านวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยงาน อยูใ่นระดบันอ้ยและปานกลาง  

5.1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษาพนักงานท่ีเก่ียวกับวามผูกพันต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ผลการตอบ
แบบสอบถาม ปัจจัยหลกัๆ คือ 1) ความผูกพนัด้านความรู้สึก จากข้อมูลผลการตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าใน
ความรู้สึกท่ีมีความสุขระหว่างเพ่ือนร่วมงานหรือเก่ียวกบังานท่ีตวัเองปฏิบติัหรือสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ส่วนใหญ่ตอบในระดับปานกลาง 2) ความผูกพันเก่ียวกับการเล่ือนต าแหน่งงาน จากข้อมูลผลการตอบ
แบบสอบถาม พนกังานส่วนใหญ่ตอบในระดบัปานกลาง  

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้  

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ZTR จ ากดั(มหาชน) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงต่อ
กระบวนการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์โดยผูวิ้จยัขอเสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร ดงัน้ี  

5.2.1.ดา้นความก้าวหน้าในอาชีพ ควรจดัให้มีการอบรมเพ่ือให้บุคลากรเกิดการพฒันา ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมพูนทกัษะ เพ่ือให้พนกังานเกิดความรู้ ความจงรักภกัดีและผกูพนักบัองคก์ร  

5.2.2 ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง บริษทัควรให้ความส าคญัในการเล่ือนต าแหน่งงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพนกังาน
ทุกคนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี และมีความสามารถนั้นมีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

5.2.3 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะกบัปริมาณงาน และมีสวสัดิการต่างๆ 
ให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
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5.2.4 ดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร หน่วยงานควรจดัให้มีกิจกรรมสัมพนัธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ใน
องคก์ร 

5.2.5 ดา้นผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานมีการบริหารจดัการคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน การมอบหมายงานให้
ชดัเจน ค านึกถึงความรู้สึกของลูกนอ้ง และหวัหนา้งานตอ้งมีความเสมอภาคกบัพนกังานทุกคน 
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The Observable Variables of Facebook Marketing for Cosmetic Products  
 

Engsrun Meng1 and Ruchirat Patanathabutr2 

 

Abstract 
This paper is the first step of the research topic “the Facebook marketing guidelines for cosmetic products in 
Cambodia.” This step is qualitative research in term of inductive research using documentary research and in -
depth interview as a methodology. The results of documentary research of 116 sources and 10 Facebook marketing 
experts show that’s the observable variables of Facebook marketing for cosmetic products are 1) create post 
frequently 2) create engaging contents to draw audiences’ attention 3) create viral video 4) create customer 
satisfaction towards brands 5) celebrities endorsement 6) key influencer endorsement 7) brand loyalty 8) generate 
customer engagements on Facebook posts 9) brand image 10) electronic word of mouth 11) brand awareness 12) 
brand equity 13) perceived quality 14) host a Facebook contest to give away prizes or products 15) boost posts on 
Facebook page 16) create or join Facebook group 17) build customer trust 18) purchase intention 19) create 
Facebook shop with showing price of products 20) receive customers’ feedback 21) advertise on Facebook 22) 
create promotion on Facebook page 23) create an event on Facebook page 24) sell products through Facebook 
live 25) build relationship between brand and customers 26) create appealing posters design 27) create a hashtag 
campaign to promote product 28) provide for delivery of products 29) provide informative contents about products 
30) write catchy caption and 31) respond to fan’s comments. 
 
Keywords: Facebook Marketing, Cosmetic Products 
 

1. Introduction 
 

In the modern world, cosmetic products are part of our everyday life, whether you are young or old, male or 
female. It is crucial for consumers to make an informed decision on the kinds of products that best fit their needs 
and lifestyle. This makes changes in the way of being beautiful and young with the use of cosme tic products. 
Nowadays, the cosmetics industry is extremely fast-growing. Products in this sector are not greatly different from 
each other. It will create a higher demand for premium quality products like beauty and cosmetics which contribute 
to continuously increase. New platforms like social networks and Facebook, in particular, provide new 
opportunities to companies (Gamboa & Gonçalves 2014). Facebook is the most popular platform which has the 
most users with 2.74 billion users worldwide (Noyes, 2020). Facebook has been rated as the top advertising 
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platform; firms are required to develop a page that will give their products brand exposure. It is a platform for 
connecting with everyone worldwide, to know what happens in the world, and also offers opportunities for brands 
to advertise businesses in specific targeted audiences.  

The objective of this study is to identify the observable variables of Facebook marketing for cosmetic products. 
This step one research results will apply further all variables as a conceptual framework of the research step 2 
which will analyze by Exploratory Factor Analysis applying to the Cambodian target group.  
 

2. Literature Review       
2.1 Facebook Marketing 
 

As Facebook users rise to 2.74 billion users worldwide (Noyes, 2020), every company in the world has its own 
Facebook page to promote brand awareness, build relationships with customers, and get immediate feedback from 
customers. Using the Facebook platform, companies could have various ways of connecting with potential 
customers such as posting product information, product promotion, sending direct messages as well as giving 
some contests to give a product to Facebook fan pages. By doing so, it will help generate more engagements such 
as comment, like and share on the page. As a result, companies could provide the right products to the right 
distribution channel.  
 

2.2 Cosmetic Products 
 

Women and men have been using cosmetic products to enhance their appearance. At present time, cosmetic 
products are widely covering a range of products that we use every day as part of our grooming and for the ladies, 
to show “beauty” routine. Cosmetics products are categorized into four main types such as skincare, haircare, 
make-up, and perfumes that are used on a daily basis. 

The conceptual framework of this research is shown in Figure 1. 
 

 
 

Figure 1 Conceptual framework of research step 1 
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3.  Methodology 
 

For this research step one, it is the qualitative research in terms of inductive research using documentary 
research and in-depth interview methodology. The interview is best fit with the research objective because it helps 
to find out more frequencies of each variable from experts. The researcher chooses to conduct in-depth interviews 
with the 10 experts of Facebook advertising, which is not less than 8 people (Namey, 2016), to collect data based 
on their experiences with more than three years. Qualitative research involves systematic collection of textual data 
from interviews, observation, or documents to understand concepts, behavior, opinions, meaning, values, or 
experiences of samples (Kitto, Chesters, & Grbich, 2008). Inductive research is an approach to theory development 
involving the development of a theory as a result of the observation of empirical data (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2009). 

Documentary research is the analysis of documents that contain information about the phenomenon we wish 
to study (Bailey, 1994). The researcher conducts documentary research and identifies observable variables of the 
latent variable. The researcher will use only the observable variables with a frequency greater than half of the total 
number of observable variables for further investigation in the next step (Vanichbuncha, 2006).  

The result from research step one will be applied further in research step 2 and step 3 as shown in figure 2.    
 

 
Figure 2 Research Process 
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4. Results and Discussion 
 

 The results of documentary research are from international articles on Facebook marketing with 116 sources 
and 10 Facebook marketing experts and get 33 observable variables. Of which only 31 variables have frequency 
more than half of the total variables initially identified. These variables can be ranked from highest to lowest 
frequency as shown in table 1. 
 
Table 1 Observable variables of Facebook marketing for cosmetic products 

No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

1 Create post frequently: The most common advice for successful online marketers is that 
a brand should be updated at least twice a week or even update daily because this will 
grab attention from audiences so they will not lose interest in your Facebook page. 
(Barker M., Barker D., Bormann N., & Neher K., 2013; Lukacs & Quan-Hasse, 2015; Sandhu, 2014; Leblanc, 2018; 
Gamboa & Gonçalves, 2014; Tafesse, 2015; Cvijikj & Michahelles, 2013; Socialbakers, 2011; Barri, Saerang, & Tumiwa, 
2017; Zarrella & Zarrella, 2011; Perssico, 2021; Ferreira & Barbosa, 2017; Stevens, 2012; Ratha, 2021; Chanpunlok, 
2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 
2021) 

23 

2 Create engaging contents to draw audiences’ attention: Content is a key driver to get 
responses from audiences regarding liking, commenting, and sharing posts of a brand. 
(Lukacs & Quan-Hasse, 2015; Tafesse, 2015; Cvijikj & Michahelles, 2013; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; Zarrella & 
Zarrella, 2011; Statista, 2021; Tafesse, 2016; Achyar, 2018; Shen & Bissell, 2013; Chheda, 2014; Dunay & Krueger, 
2009; Dahl, 2018; Rouhiainen, 2016); Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; 
Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

23 

3 Create viral video: Viral videos contribute to engage customers around the brands and 
products. 
(Ferreira & Barbosa, 2017; Lukacs & Quan-Hasse, 2015; Leblanc, 2018; Tafesse, 2015; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; 
Hermaren & Achyar, 2018; Shen & Bissell, 2013; Chheda, 2014; Dunay & Krueger, 2009; Dahl, 2018; Songkhla, 2020; 
Rouhiainen, 2016; Çiçek & Erdogmus, 2012; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 
2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

23 

4 Create customer satisfaction toward brands: Customer satisfaction can result from 
brand loyalty toward cosmetic products and would repurchase it with the same cosmetic 
brand name, even if the price was high as long as the customers were satisfied with the 
specific brand.  
(Chan & Mansori, 2016; Chen, 2017; Pughazhendi, 2012; Ahmad, Idris, Mason, & Chow, 2019; Pugsee, Sombatsr, & 
Juntiwakul, 2017; Lou & Yuan, 2019; Chan & Mansori, 2016; Ramesh & Siranjeevi, 2017; Kumar, 2016; Cheung, Pires, 
& Rosenberger III, 2020; Picon, Castro, & Roldan, 2014; Sashi, 2012; Danho, Tomeh, & Danho, 2020; Ratha, 2021; 
Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 
2021; Samrith, 2021) 

 

23 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

5 Celebrities Endorsement: Endorsement of celebrity is one of the powerful strategies by 
which brand owners try to use the celebrity image and identification to promote a brand, 
and build trust with potential customers as well as attracting new customers. 
(Zipporah & Mberia, 2014; Yee & Mansori, 2016; Escalas & Bettman, 2015; Kotler & Armstrong, 2014; Yan, 2018; 
Ahmad, Idris, Mason, & Chow, 2019; Raluca, 2012; Chung & Cho, 2017; Tharakan, Michael, Babu, & Pius, 2019; 
Löfgren & Li, 2010; Udovita & Hilal, 2018; McCormick, 2016; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 
2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

23 

6 Key influencers endorsement: When brands want to promote their product with large 
target audiences, they may consider Facebook influencers, who are good at presenting 
products and services, and also are content creators on social media. 
(Lou & Yuan, 2019; Chen, 2017; Pugsee, Sombatsr, & Juntiwakul, 2017; Ramesh & Siranjeevi, 2017; Singhal, 2016; 
Danho, Tomeh, & Danho, 2020; Zipporah & Mberia, 2014; Yan, 2018; Ahmad, Idris, Mason, & Chow, 2019; Chung & 
Cho, 2017; Tharakan, Michael, Babu, & Pius, 2019; Udovita & Hilal, 2018; McCormick, 2016; Ratha, 2021; Chanpunlok, 
2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 
2021) 

23 

7 Brand loyalty: Brand loyalty is essential for a company to confirm that its product is still 
in the minds of customers, so switching to other brands is unlikely to happen. 
(Chan & Mansori, 2016; Achyar, 2018; Chan & Mansori, 2016; Upamannyu & Sankpal, 2014; Ismail, 2017; Dewan & 
Kim, 2018; Muchardie, Yudiana, & Gunawan, 2016; Eze & Lee, 2012; Zhao & Ngamkroeckjoti, 2014; Kumar & Kim, 
2010; Saydan, 2013; Agneta, 2015; Shen & Bissell, 2013; Sashi, 2012; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; 
Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

23 

8 Generate customer engagement on Facebook posts: Customers tend to share photos 
and videos, so to increase customer engagement on posts, brands share interesting content 
types including photos and videos. 
(Chan & Mansori, 2016; Hermaren & Achyar, 2018; Ismail, 2017; Dewan & Kim, 2018; Muchardie, Yudiana, & 
Gunawan, 2016; Çiçek & Erdogmus, 2012; Sin, 2012; Kuo & Feng, 2013; Kabadayi & Price, 2014; Dhaoui, 2014; Agneta, 
2015; Shen & Bissell, 2013; Sashi, 2012; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; 
Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

23 

9 Brand image: Brand image is the way that consumers think of a brand.  
(Pahwa, 2021; Hermaren & Achyar, 2018; Upamannyu & Sankpal, 2014; Ismail, 2017; Eze & Lee, 2012; Akram. 2011; 
Lee, Kumar, & Kim, 2010; Saydan, 2013; Lee et al., 2012; Wasko & Faraj, 2005; Agneta, 2015; Ratha, 2021; 
Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 
2021; Samrith, 2021) 

23 

10 Electronic word of mouth: Facebook advertising has proven to be a powerful tool for 
developing word of mouth and strengthening the brand image of numerous products and 
services. 
(Kaplan & Haenlein, 2010; Agneta, 2015; Ferreira & Barbosa, 2017; Mangold & Fauld, 2009; Duffet, 2015; 
Ngamkroeckjoti, 2014; Alawan, Rana, Dwivedi, & Algharabat, 2017; Dahl, 2018; Pornsakulvanich & Dumrongsiri, 
2013; Chen, 2017; Hoffman & Fodor, 2010; Kotler, 2013; Long & Duong, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; 

23 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 
2021) 

11 Brand awareness: Brand awareness is the power of brand presence in the minds of 
consumers. 
(Hermaren & Achyar, 2018; Agneta, 2015; Ferreira & Barbosa, 2017; Chen, 2017; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; 
Kardes, Cronley, & Cline, 2014; Charumbira, 2015; Long & Duong, 2020; Duffet, 2015; Chheda, 2014; Kusumasondjaja, 
2018; Lou & Yuan, 2019; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; 
Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

22 

12 Brand equity: Brand equity is a brand asset or liability associated with a name of a 
brand and a symbol that is likely to increase or decrease the value of a particular product 
or service. 
(Hermaren & Achyar, 2018; Agneta, 2015; Dahl, 2018; Chen, 2017; Long & Duong, 2020; Chheda, 2014; Lou & Yuan, 
2019; Alawan, Rana, Dwivedi, & Algharabat, 2017;  Hüsgen, 2017; Cheung, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; 
Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 
2021) 

20 

13 Perceived quality: Customers demand new features for the product and the tangible 
quality of the sold product contributes to repeated purchasing of a single brand or switch 
to other brands. 
(Asgari & Hosseini, 2015; Hermaren & Achyar, 2018; Khraim, 2011; Dhaoui, 2014; Wong & Sidek, 2010; Ramesh 
&Siranjeevi, 2017; Muchardie, Yudiana, & Gunawan, 2016; Kuo & Feng, 2013; Kabadayi & Price, 2014; Çiçek & 
Erdogmus, 2012; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; 
Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

20 

14 Host a Facebook contest to give away prizes or products: Hosting a contest to get 
users to participate on Facebook is the best way to market products. 
(Dunay & Krueger, 2009; Pitman, 2015; Ramesh &Siranjeevi, 2017; Asgari & Hosseini, 2015; Hermaren & Achyar, 
2018; Muchardie, Yudiana, & Gunawan, 2016; Michelle, 2020; Wiesea, Climent, & Carrubi, 2020; Michaelidou, 2011; 
Barnes, Lesley, Kirsten, Rolfe, & Aslani, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; 
Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

20 

15 Boost posts on the Facebook page: Brands can sponsor their posts on Facebook to reach 
specific target audiences as well as people who are not yet fans of the page. 
(Ramesh & Siranjeevi, 2017; Muchardie, Yudiana, & Gunawan, 2016; Dhaoui, 2014; Michelle, 2020; Agneta, 2015; 
Facebook Inc., 2020; Nielsen & Vizu, 2013; Curran, Graham, & Temple, 2011; Tuten, 2008; Barnes, Lesley, Kirsten, 
Rolfe, & Aslani, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; 
Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

20 

16 Create or join the Facebook group: The Facebook group was most frequently used to 
maintain existing relationships, communicate, and share information. 
(O'Bannon, Beard, &Britt, 2013; Curran, Graham, & Temple, 2011; Holzner, 2008; Zarrella and Zarrella, 2011; Dunay 
& Krueger, 2009; Singhal, 2016; Lou & Yuan, 2019; Long & Duong, 2020; Hüsgen, 2017; Ratha, 2021; Chanpunlok, 
2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; 
Samrith, 2021) 

19 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

17 Build customer trust: The behavior of the customer toward the brand can show the 
trust of the customer in the brand.                                                                                
(Wiese, Climent, & Carrubi, 2020; Suresh, Chitra, & Maran, 2016; Habibi, Laroche, & Richard, 2014; Powers, 
Advincula, Austin, Graiko, & Snyder, 2012; Behravan and Rahman, 2012; Chu & Kim, 2011; Singhal, 2016; Agneta, 
2015; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; 
Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

18 Purchase intention: Purchase intention is a plan of a customer to purchase a particular 
brand or a process of making a decision in which a customer has developed a 
willingness to behave toward a brand.  
(Wells, Valacich, & Hess, 2011; Habibi, Laroche, & Richard, 2014; Wells, Valacich, & Hess, 2011; Barri, Saerang, & 
Tumiwa, 2017; Lou & Yuan, 2019; Kim & Ko, 2010; Long & Duong, 2020; Agneta, 2015; Wiesea, Climent, & Carrubi, 
2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; 
Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

19 Create a Facebook shop showing the price of products: Facebook shops make 
shopping much simpler and customers can select the products they wish to purchase and 
communicate directly with brands and businesses via Facebook Messenger. 
(Svensson, 2021; Lou & Yuan, 2019; Long & Duong, 2020; Hüsgen, 2017; Smith, 2020; Facebook Inc., 2020; Ekine, 
2019; Wiesea, Climent, & Carrubi, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 
2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

20 Receive customers’ feedback: Businesses can get feedback on how to improve their 
marketing skills.  
(Curran, Graham, & Temple, 2011; Long & Duong, 2020; Zarrella & Zarrella, 2011; Dunay & Krueger, 2009; Singhal, 
2016; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; Smith, 2020; Ekine, 2019; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; 
Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

21 Advertise on Facebook: Brands are willing to create a Facebook page to stimulate their 
customers to return and utilize it for shopping. 
(Lou & Yuan, 2019; Curran, Graham, & Temple, 2011; Dunay & Krueger, 2009; Long & Duong, 2020; Agneta, 2015; 
Ekine, 2019; Tuten, 2018; Wiesea, Climent, & Carrubi, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 
2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

22 Create promotion on Facebook page: Promotion on a Facebook page is more social 
and interactable with customers.  
(Curran, Graham, & Temple, 2011; Dunay & Krueger, 2009; Singhal, 2016; Lou & Yuan, 2019; Long & Duong, 2020; 
Facebook Inc., 2020; Ekine, 2019; Wiesea, Climent, & Carrubi, 2020; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; 
Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

18 

23 Sell products through Facebook live: Facebook offers some unique benefits such as 
create transparency through live video streaming which allows customers to see ask 
questions and get responses quickly from page owners. 

18 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

(Rouhiainen, 2016; Facebook Inc., 2021; Guran, 2018; Hamilton, Garretson, & Kerne, 2014; Haimson & Tang, 2017; 
Wongkitrungrueng & Assarut, 2018; Phuong & Vinh, 2017; Barker, 2021; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; 
Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

24 Create an event on a Facebook page: Creating events is to gather fans and allows brands 
to alert the community about any upcoming events. 
(Dunay & Krueger, 2009; Guran, 2018; Holzner, 2009; Zarrella & Zarrella, 2011; Lee et al., 2012; Phuong & Vinh, 2017; 
Battrawi & Muhtaseb, 2014; Barker, 2021; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 
2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

17 

25 Build a relationship between brand and customers: Using Facebook to build 
relationships and engagements with customers has positive effects on brand loyalty. 
(Muchardie, Yudiana, & Gunawan, 2016; Facebook Inc., 2021; Dunay & Krueger, 2009; Hansson & Wrangmo, 2013; 
Ramsaran-Fowdar, & Fowdar, 2013; Agneta, 2015; Haimson & Tang, 2017; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 
2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

17 

26 Create appealing posters design: It was projected by the brand to keep innovating by 
designing appealing images on social media like Facebook and create good quality, 
attractiveness, and eye-catching design. 
(Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; Guran, 2018; Ferreira & Barbosa, 2017; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; Zarrella & 
Zarrella, 2011; Dalen, Gubbels, Engel, & Mfenyana, 2002; Barker, 2021; Simon, Brexendorf, & Fassnacht, 2013; Ratha, 
2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; 
Torii, 2021; Samrith, 2021) 

17 

27 Create a hashtag campaign to promote products: The hashtag helps people find posts 
about topics or products they are interested in. 
(Wongkitrungrueng & Assarut, 2018; Guran, 2018; Ferreira & Barbosa, 2017; Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017; Phuong 
& Vinh, 2017; Barker, 2021; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 
2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

16 

28 Provide for delivery of products: The delivery convenience will motivate customers to 
purchase products online.  
(Huang & Oppewal, 2006; Ferreira & Barbosa, 2017; Habibi, Laroche, & Richard, 2014; Nazir, Tayyab, Sajid, Rashid & 
Javed, 2012; Barri et al., 2017; Agneta, 2018; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 
2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

16 

29 Provide informative content about products: To promote a brand on Facebook, it is 
important to create informative and notable posts including the details of products, 
price, and others. 
(Barri et al., 2017; Dinh & Emmel, 2017; Behravan & Rahman, 2012; Wiesea, Climent, & Carrubi, 2020; Malthouse, 
Haenlein, Skiera, Wege, & Zhang, 2013, Agneta, 2018; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; 
Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

16 

30 Write catchy caption: Caption is a writing skill to communicate with users on Facebook 
and motivate them to engage on posts. 

16 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

(Gunantar & Transinata, 2019; Barker, Barker, Bormann, & Neher, 2013; Zarrella & Zarrella, 2011; Agneta, 2018; Khoo 
(2010); MacLed, Bennett, Morris & Cutrell, 2017; Ratha, 2021; Chanpunlok, 2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; 
Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; Samrith, 2021) 

31 Respond to fans’ comments: Interaction is often essential in creating communication 
and making readers feel they are part of the page by replying to their comments. 
(Barker, Barker, Bormann, & Neher, 2013; Dinh & Emmel, 2017; Ferreira & Barbosa, 2017; Culnan, McHugh, & 
Zubilaga, 2010; Kwok & Yu, 2013; Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege, & Zhang, 2013; Ratha, 2021; Chanpunlok, 
2021; Chenda, 2021; Phirak, 2021; Kuchneath, 2021; Vatey, 2021; Pongvitou, 2021; Ratana, 2021; Torii, 2021; 
Samrith, 2021) 

16 

 
From the observable variables above, they will be applied to a conceptual framework of research step 2 in the 

research topic “The Facebook marketing guidelines for cosmetic products in Cambodia.” The observable variables 
of Facebook marketing for cosmetic products becomes a conceptual framework of research step 2 as shown in 
figure 3 below: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Conceptual Framework of Research Step 2 
 

5.  Conclusion 
 

From documentary research and in-depth interview, the observable variables of Facebook marketing for 
cosmetic products are 1) create post frequently 2) create engaging contents to draw audiences’ attention 3) create 

(Cont.) 
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viral video 4) create customer satisfaction towards brands 5) celebrities endorsement 6) key influencer 
endorsement 7) brand loyalty 8) generate customer engagements on Facebook posts 9) brand image 10) electronic 
word of mouth 11) brand awareness 12) brand equity 13) perceived quality 14) host a Facebook contest to give 
away prize or products 15) boost posts on Facebook page 16) create or join Facebook group 17) build customer 
trust 18) purchase intention 19) create Facebook shop with showing price of products 20) receive customers’ 
feedback 21) advertise on Facebook 22) create promotion on Facebook page 23) create an event on Facebook page 
24) sell products through Facebook live 25) build relationship between brand and customers 26) create appealing 
posters design 27) create a hashtag campaign to promote product 28) provide for delivery of products 29) provide 
informative contents about products 30) write catchy caption and 31) respond to fan’s comments.  These 
components will be applied to observable variables of the latent variable in the conceptual framework. 

The researcher will use research results step 1 to create a questionnaire and collect data from the study's target 
group in Cambodia. Then the number of observable variables of Facebook marketing for cosmetic products will 
be reduced by using Exploratory factor analysis (EFA) as research step 2. The outcome of research step 2 will be 
used to develop the identity of Facebook marketing guidelines for cosmetic products in Cambodia in research step 
3 of the research topic “The Facebook marketing guidelines for cosmetic products in Cambodia.” 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคหม้อไฟกบัการใช้บริการซ ้าของหม้อไฟ
เสฉวนในเขตห้วยขวาง 

The Relationship between Customer Behavior and Repurchase Intention on 
Sichuan Hot Pot in Huai Khwang District 

 

LI YUEHUA1  และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
LI YUEHUA and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด
(7P) และการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 410 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นเช้ือชาติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P)  
ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ าแตกต่างกนั ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนใน
เขตห้วยขวาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรใช้บริกำรซ ำ้, หม้อไฟเสฉวน,  
 

Abstract 

This research aimed to study consumers behavior and repurchase intention of SiChuan Hot Pot in Huai Khwang 
District. This research was conducted using questionnaires on a sample of 410 respondents, using the statistical 
software package SPSS /PC (Statistical Package for Social Science) to analyze the data processing.  The results 
indicated that there were differences between ages, occupations, races, and consumers’ behavior that  were related 
to the repurchase intention of SiChuan Hot Pot in Huai Khwang District. The findings revealed that differences in 
marketing mix including product, people, process and physical evidence had a positive relationship with 
repurchase intention of SiChuan Hot Pot in Huai Khwang District with a statistical significance of .01. 
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1. บทน า 
 

อาหารเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัส่ี ท่ีเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย ์ เพราะมนุษยเ์ราตอ้งการกินอาหารตั้งแต่
แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต ดงันั้นเร่ืองอาหารจึงเป็นเร่ืองท่ีคนเราทุกคนให้ความส าคญัและสนใจ อาหารมีให้เลือก
มากมายให้รับประทานของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น และยงัมีอาหารอีกมากมาย 
ซ่ึงมีรสชาติและมีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นแตกต่างกนัออกไป 

งานวิจยัเร่ือง "การตั้งถ่ินฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่" โดย ชาดา เตรียมวิทยา ศูนยวิ์จยั
การยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระบุว่า จุดเร่ิมตน้ของ "ไชน่าทาวน์ห้วยขวาง" 
เกิดข้ึนเม่ือปี 2556 ในปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางมีการแข่งขนักันสูงข้ึน คู่แข่งรายใหญ่มีปริมาณ 
เพ่ิมมากข้ึน ในแต่ละปี สาเหตุเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการชาวจีนไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของนกัท่องเท่ียวจีนย่าน
ห้วยขวาง ท่ีนิยมมาพกัอาศยัหรือเป็นแหล่งท่ีซ้ือของฝากกลบัจีน เม่ือมีคนจีนเขา้มาเรียนหรือท างานเป็นจ านวนมาก 
ทั้งยงัมีนกัศึกษาจีนท่ีตอ้งมารายงานตวัท่ีสถานทูต จึงเกิดร้านคา้ ภตัตาคาร และการพฒันาธุรกิจร้านอาหารข้ึนมา  
มีการให้บริการในรูปแบบท่ีหลากหลาย จึงมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน  

เน่ืองจากสถานการณ์คา้ขายระหว่างประเทศจีนกบัไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านหมอ้ไฟเสฉวนในเขต
เขตห้วยขวาง การท่ีจะท าให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเติบโตไดแ้บบระยะยาวนั้น เกิดจากการท าให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกั
ในตราสินค้าผ่านแบรนด์ จะท าให้ผูท่ี้ตั้งใจมาบริการเกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือได้ง่ายข้ึนและใช้บริการซ ้ า และ
สถานการณ์การแข่งขนักนัสูงข้ึนและมีการเกิดโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอก
บา้นของคนไทย คู่แข่งธุรกิจรายใหญ่หลายๆ รายต่างพากนัพยายามเร่ิมหาวิธีปรับเปล่ียนการบริการเพ่ือหาวิธีการเอา
ตวัรอด ประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลง และแมว้่าสถานการณ์ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
แต่ปริมาณการบริโภคหมอ้ไฟเสฉวนท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากหลายๆ ปีท่ีผ่านมาไดรู้้ว่า ชาวจีนเขา้มา
ประเทศไทยเพ่ือลงทุน การศึกษา การท่องเท่ียวมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นร้านอาหารจีน เช่น ร้านหมอ้ไฟเสฉวนจะเป็นท่ี
ท่ีคนจีนนิยมใชบ้ริการ และความตอ้งการในการบริโภคหมอ้ไฟเสฉวนของผูบ้ริโภคนั้นยงัคงเพ่ิมข้ึน ท าให้มีผูใ้ห้
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นจึงเกิดการแข่งขนัในเร่ืองของทางด้านธุรกิจ รวมถึงทางดา้นคุณภาพของรายการสินค้า ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง  
  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือคึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง 
2. เพ่ือคึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง 
3. เพ่ือคึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

องค์กรสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยให้แก่ผู ้ประกอบการต่างๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับด้านบริการไป
ประโยชน์ใชไ้ด ้เพ่ือพิจารณาเป็นแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงองคก์รและการวางแผนดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ ์
ต่อยอดต่อธุรกิจหมอ้ไฟเสฉวน ท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีการใช้บริการซ ้า 
 

ลคันา บญัเพ็ง (2547) กล่าวว่า การซ้ือซ ้ า หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ หรือบริการมากกว่า
หน่ึงคร้ังข้ึนไปของผูบ้ริโภค   

การซ้ือซ ้ าเป็นแนวคิดของลูกคา้ท่ีซ้ือ หรือใชบ้ริการจากองคก์ารอีกคร้ัง หลงัจากการซ้ือ หรือใชบ้ริการในคร้ังแรก
เป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวอีกนยัหน่ึง ลูกคา้จะกลบัมายงัองคก์ารในอนาคต หรือยงัจดจ าองค์การไวเ้สมอ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะ
เรียกว่า ความจงรักภกัดี (Loyalty) ดงันั้น การซ้ือซ ้ า หรือความจงรักภกัดีท่ีว่าน้ี จะน าไปสู่การท าก าไร และการเติบโต
ขององค์การผ่านการซ้ือสินคา้ หรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ความเต็มใจท่ีจะจ่ายกบัคุณภาพท่ีสูงข้ึน (อตัราการท าก าไรจึง
เพ่ิมข้ึน) การรักษาลูกคา้ การลดค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดในระยะยาว และลดความเส่ียงต่อภยัคุกคามดา้นการแข่งขนั 
(Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994; Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & Schlesinger, 1994; Ittner & Larcker, 1996)  

การซ้ือซ ้ ามีแนวคิดมาจากระบบการค้าเดิม ตลาดหม้อไฟเสฉวนได้เปรียบท่ีสามารถซ้ือซ ้ าง่ายกว่าโดยใช้
ช่องทางเดิม องค์ประกอบท่ีช่วยให้ลูกคา้ซ้ือซ ้ ามีหลายประการ เช่น ความไวว้างใจ ความสะดวก ความพึงพอใจ 
และความเส่ียง (Dash & Saji, 2007) ระบบการคา้เดิมการซ้ือซ ้ า สะทอ้นถึงการคิดบวกต่อผูข้ายส่งผลต่อความภกัดี
และการบอกต่อ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา้  
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  
 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถึงลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ระดบัรายได้ 
อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หนา้ 41-42) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic)  ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็น เกณฑท่ี์นิยมใชแ้บ่งส่วนการตลาด ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย มีดงัต่อไปน้ี อาย ุเพศ ลกัษณะครอบครัว รายได ้
การศึกษา และอาชีพ 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
 

Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการ
ของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบั
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ จากทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งเงิน เวลา และก าลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman and Kanuk, 1994) และโดยส่วนใหญ่
เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการต่าง ๆ  เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 
(วนัดี รัตนกาย, 2554) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศยัค าถาม 6 Wsและ1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where และ How เพ่ือ
คน้หาลกัษณะท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค7 ประการ หรือ7 O’s ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, 
Organization,Occasions, Outlet และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541, หนา้ 126) 
  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

รุ่งทิพย ์นิลพทั (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการเเละความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ าของผูรั้บบริการโรงพยาบาล เปาโลรังสิต ผูวิ้จยัไดพ้บว่า 1) คุณภาพการให้บริการดา้นการสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ผู ้รับบริการมีความสัมพันธ์ท่ีสุดกับการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของผู้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์=0.692)  2)ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงแหล่งบริการมีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผู้
บริการมากท่ีสุด (ค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์=0.682) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจทุกดา้นมี
ระดบัความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอยูใ่นระดบัมาก 

วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา
ตลาดน ้าอมัพวา จ.สมุทรสงคราม ผูวิ้จยัพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจในดา้นต่างๆโดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากร เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดา้นประชาชนในทอ้งถ่ิน และร้านคา้ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และร้านคา้ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

กาญจนา โพนโต (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และการส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ใน
จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัพบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และการส่ือสารทางการตลาด
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ในจงัหวดัปทุมธานี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ณัฐกฤตา นนัทะสิน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภกัดีต่ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดพ้บว่า  (1) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแตกต่างจากการรับรู้จริง
ต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (2) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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เพ่ือสุขภาพในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 

3.วธีิการศึกษา 
3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านหมอ้ไฟเสฉวนจ านวน 4 ร้านในเขตห้วย

ขวาง ไดแ้ก่ 1. ร้านหมอ้ไฟปาโต ้(八豆火锅) 2. ร้านยีผิงเชียง ( 一品香) 3. ร้านเหล่าเสฉวน (老四川) 

4. ร้านหยี๋จ่ิวเหมิน  ( 渝九门火锅)  ผูวิ้จยัไดสุ่้มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 400 คน โดยสุ่มจากร้านละ 100 คน
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ส่วนแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ไดแ้ก่ ค าถามคดั
รอง ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคหมอ้ไฟเสฉวนเขตห้วยขวาง ส่วนประสมทางการตลาดของ
หม้อไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง ด้านการใช้บริการซ ้ าของหม้อไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง โดยมีระเวลาใก
รเก็รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม- มกราคม 2564  
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1.  แจกแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม Online โดยให้ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้
บริการ  หมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางจ านวน 4 ร้านสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) ท าแบบสอบถามใน Google 
form และ Wechat 

2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทั้งหมดเพ่ือน าไปจดัท าตามเกณ์ท่ีก าหนดไวแ้ละเตรียส าหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

3.  คน้หาน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) การใช้
บริการซ ้ า ส่วนประสมการตลาด (7P) มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ า และส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ใชบ้ริการซ ้ า จากต ารง รายงานการวิจยั วารสาร และบทความทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐาน
ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป   

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผูวิ้จัยน าข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์

ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็ระ
ดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) 
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ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ตวัแปรตน้จ านวน 30 ชุด 

ตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha (n=30) 

ตวัแปรต้น  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.781 
ดา้นราคา 0.758 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 0.786 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.833 
ดา้นบุคคลกร 0.910 
ดา้นกระบวนการ 0.779 
ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.890 

ตวัแปรตาม  
การใชบ้ริการซ ้ า 0.854 

รวม 0.956 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย(Mean) = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
Anova หรือ F-Test, สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และสถิติค่า
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-29,999 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีเช้ือชาติเป็นคนจีน  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ า
ของหมอ้ไฟเสฉวน แต่ปัจจยัในดา้นอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา เช้ือชาติมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมกบัการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าในทิศทางเดียวกนักบัการ
มาใชบ้ริการซ ้ าในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.01 ซ่ึงพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ า  
ด้านราคามีความสัมพันธ์กับด้านผลิตภัณฑ์สูงท่ีสุดโดยค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.19 รองมาคือด้าน
กระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัดา้นราคาโดยค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.18 รองมาคือดา้นกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์กับด้านผลิตภณัฑ์โดยมีค่า ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.14 ส่วนด้านการบริการจัดจ าหน่ายมี
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ความสมัพนัธ์กบัดา้นผลิตภณัฑต์ ่าท่ีสุด ค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.14 รองมาคือดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ
มีความสมัพนัธ์กบัดา้นการบริการจดัจ าหน่ายโดยค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.10 สุดทา้ยคือ การมาใชบ้ริการ
ซ ้ ามีความสมัพนัธ์กบัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.09 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. =0.00 ดา้นบุคลากรมีค่า 
Sig. =0.00 ดา้นกระบวนการมีค่า Sig. =0.01 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีค่า Sig. =0.00 ทั้ง 4 ดา้นอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชบ้ริการซ ้ าหมอ้ไฟเสฉวนในเขต
ห้วยขวาง ส่วนดา้นราคามีค่า Sig. =0.37 ดา้นการบริการจดัจ าหน่ายมีค่า Sig. =0.46 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า 
Sig. =0.29 ทั้ง 3 ดา้นมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัมากก่วา 0.01 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชบ้ริการซ ้ า
หมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง   

 
Y= 1.60+0.14(ผลิตภณัฑ)์ +0.13(บุคลากร) +0.12(กระบวนการ) +0.28(ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ) 

 
สมการน้ีหมายความว่าเพ่ิมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  คงท่ี การใชบ้ริการซ ้ าของ

ผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวางจะเพ่ิมข้ึนเป็น 0.14 หากเพ่ิมปัจจยัดา้นบุคลากร 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  คงท่ี 
การใชบ้ริการซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวางจะเพ่ิมข้ึนเป็น 0.13 หากเพ่ิมปัจจยัดา้นกระบวนการ 1 หน่วย ในขณะ
ท่ีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คงท่ี การใช้บริการซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวางจะเพ่ิมข้ึนเป็น 0.12 หากเพ่ิมปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  คงท่ีการใชบ้ริการซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวางจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 0.28 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหว่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัการใช้
บริการซ ้ า 

ตวัแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ 1.60 0.15  11.05 0.00 
ด้านผลิตภณัฑ์ 0.14 0.04 0.17 3.82* 0.00 
ด้านราคา -0.03 0.04 -0.05 -0.90 0.37 
ด้านการบริการจดัจ าหน่าย -0.02 0.03 -0.03 -0.74 0.46 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.04 0.04 -0.06 -1.06 0.29 
ด้านบุคลากร 0.13 0.04 0.17 2.86* 0.00 
ด้านกระบวนการ 0.12 0.05 0.17 2.50* 0.01 
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 0.28 0.05 0.36 6.22* 0.00 

R Square=0.410 Adjusted R-Square=0.400 F=39.925 Sig=0.000 *Significant level at 0.01 
 
 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 3005 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

4.2 อภิปรายผล 
 

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 1 : ระดับการใช้บริการซ ้าของหม้อไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางมีระดับสูง 
ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมของระดบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางมีระดบัสูง  

พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัการใชบ้ริการซ ้ าของค าถาม ขอ้ท่ี 1) มีโอกาศจะใชบ้ริการอีก 2) เลือกใชบ้ริการซ ้ าในเขต
ห้วยขวาง 3) จะใช้บริการซ ้ าแม้ว่าราคาข้ึน 4) ตั้ งใจใช้บริการในเขตห้วยขวาง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
สมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kim et al. (2013) และ Anderson, Fornell and Lechmann (1994) ท่ีกล่าวว่า 
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าจะข้ึนอยูก่บัการใชบ้ริการคร้ังแรกของผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในคร้ังแรก
ท่ีใชบ้ริการจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจท่ีจะกลบัไปใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ัง   

สอดคลอ้งกบัรุ่งทิพย ์นิลพทั (2561) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการเเละความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูรั้บบริการโรงพยาบาล เปาโลรังสิต ผูวิ้จยัไดพ้บว่า คุณภาพการให้บริการดา้นการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบริการมีความสัมพันธ์ท่ีสุดกับการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของผูรั้บบริการ ผลการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่ามีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงแหล่งบริการมี
ความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูบ้ริการมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่าความพึงพอใจ
ทุกดา้นมีระดบัความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงการใชบ้ริการจะส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจท่ีจะกลบัไปใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ัง  

อภปิรายผลของการศึกษาสมมตฐิานที่ 2 : ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับการใช้บริการซ ้าของหม้อไฟเสฉวน
ในเขตห้วยขวาง ผลการวิจยัพบว่า ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขต
ห้วยขวาง จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และเช้ือชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ดา้นประเภทสเตก็หรือบริการท่ีเลือกใชเ้หตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านหมอ้ไฟเสฉวน ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้
บริการร้านหมอ้ไฟเสฉวน จ านวนผูท่ี้มาใชบ้ริการร่วมกนัในแต่ละคร้ัง เวลาท่ีใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการร้านหมอ้ไฟเสฉวน และส่ือท่ีท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

การศึกษาพบว่า ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา เช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัการ
ใชบ้ริการซ ้ าในเขตห้วยขวางท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฤดี ศิรฐานนท์ (2556) ศึกษาพฤติกรรม
การรับประทานอาหารริมทางในยา่นถนนเยาวราชของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้น
อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านของม้ืออาหาร ช่วงวนัท่ีไปรับประทาน ค่าใช้จ่าย ความถ่ี และในดา้น
ลกัษณะของการเลือกร้านท่ีจะรับประทาน 

ส่วนประชากรศาสตร์ด้านเพศ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับการใช้บริการซ ้าในเขตห้วยขวาง
ที่ไม่แตกต่างกัน ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะการให้บริการของภตัตาคาร และความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของภตัตาคารเอม็เค ไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของเพศ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุไรรัตน์ เจียรวโรภาส (2557) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทางในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ พบว่ารายไดท่ี้แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทางไม่
แตกต่างกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 3 : พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้บริการซ ้าของหม้อไฟ
เสฉวนในเขตห้วยขวาง ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขต
ห้วยขวาง จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พฤติกรรมการบริโภคในดา้นวนั ช่วงเวลา บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร้าน
หมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมใชบ้ริการร้านหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางแตกต่างกนั 
แต่ว่า ดา้นวนัท่ีไปใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และดา้นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมใชบ้ริการ ในดา้นใช้
บริการอีก ไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรวีร์ วราธรไพบูลย ์ (2557) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภคเป็นการใชป้ระโยชน์
จากสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของมนุษย ์รวมถึงการน าสินคา้และบริการมาใชป้ระโยชน์ เพ่ือการ
ผลิตเป็นสินคา้และบริการอ่ืนๆ รวมทั้งการบริโภคอาหารท่ีรับประทานตามความตอ้งการจากสภาวะการณ์ แต่ละ
บุคคล แต่ละระดบัรายได ้การรับวฒันธรรมของประเทศจีน รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบในการ
เขา้ถึงอาหาร ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารยงัส่งผลต่อความรู้สึกสะดวกสบายความคล่องตวั และความร่ืนเริง
ตามไปดว้ย ดงันั้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารอาจจะกล่าวไดว้่า เป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้าน เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
แลว้สุดทา้ยจะก่อให้เกิดความภกัดีต่อร้านคา้นั้นตามมา 

สอดคล้องกบัการศึกษาของณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคและความภกัดีต่อการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การบริโภคอาหารมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อการบริโภคอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 4 : ด้านทางประสมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้บริการ
ซ ้าของหม้อไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง ผลการวิจัยพบว่า ประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใช้
บริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง โดยภาพรวมผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคือดา้น
ผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณะทางการ
กายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) ได ้ศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหาร โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรยทุธ์ เรืองศิริวฒัน์ และสุธรรมพงศส์ าราญ (2561) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
วสัดุก่อสร้างส าหรับการตกแต่งภายใน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นราคา และดา้น
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับตกแต่งภายในท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนินาถ ราชอุ่น (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจิตวิทยาท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองหลงัคาของผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองหลงัคาส าหรับผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด 

(7P) การใชบ้ริการซ ้ า ประชากรเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการหมอ้ไฟเสฉวนท่ีร้านหมอ้ไฟปาโต ้(八豆火锅) 

ร้านยีผิงเชียง ( 一品香) ร้านเหล่าเสฉวน (老四川) ร้านหยี๋จ่ิวเหมิน  ( 渝九门火锅) ในเขตห้วยขวาง 
สุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 คน โดยสุ่มจากร้านละ 100 คน ผลการศึกษาจะพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และเช้ือชาติเป็นคนจีนท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการซ ้ าท่ีแตกต่างกัน พฤกรรมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวางไกแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
 
5.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
 

ด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงดงัน้ี 1) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้บริการมีความคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เช่น น าเขา้จากเมืองเสฉวน  2) มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ เช่น 
ช าระเงินโดยทาง Wechat  Alipay หรือโอนเงินเป็นตน้  3) มีการให้บริการท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดค้รบถว้น เช่นเพ่ิมเมนูใหม่ กา้นวอสุน ใบวอสุน ฟองเตา้หู้มว้น น ้าด่ืมจีนต่าง ๆ ท่ีนิยม  

ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงดงัน้ี 1) ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นของหมอ้ไฟ
เสฉวน โดยวิธีการอบรมการบริการท่ีดีให้กบัพนกังานในร้าน ไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้น การดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้ มนุษยสมัพนัธ์ โดยอาจท าให้ดูเป็นตวัอย่าง และควรแจง้ขอ้มูลรายการอาหารท่ีให้พนกังานสามารถแนะน า
ลูกคา้ได ้หรือหากพบว่าพนกังานคนใดบกพร่องในหน้าท่ีก็ควรตกัเตือน 2) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้ใจเก่ียวกบั Service Mind และน าไปใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด  

ด้านกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงดงัน้ี 1) มุ่งเน้นความสะอาด เป็นระเบียบ และมีคุณภาพของ
อาหาร และส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความแตกต่างด้านน้ีท่ีโดดเด่นกว่าร้านหม้อไฟเสฉวนอ่ืน ๆ  2) มีความ
สะดวกในการใชบ้ริการ ขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่ตน้จนจบจะตอ้งไม่ซับซ้อน 3) สามารถให้บริการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการ และรวดเร็ว 4) มีการระบุราคาชดัเจน และแจ้งให้ทราบก่อนเสมอ ตอ้งส่ือสารและ
แจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบอยา่งชดัเจน และตรงไปตรงมา 5) ไม่ควรแบ่งแยกกลุ่มลูกคา้ ควรให้บริการลูกคา้ ในทุกกลุ่ม
ดว้ยความทดัเทียมกนั ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้รู้สึกว่าลูกคา้ทุกคนมีความส าคญักนัในทุกระดบั 

ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงดงัน้ี 1) มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปลอดภยั และเดินทาง
สะดวกสบาย เช่น สามารถตั้งไฟริมหนา้ร้านและระหว่างทางเขา้ร้าน และมีป้ายบอกทางเขา้ร้านตั้งไวท่ี้ถนน 2) มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกครบถว้น เช่น ตั้งถงัขยะหนา้ร้านเผ่ือผูบ้ริโภค  
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5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามและเจาะจงเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านหม้อไฟเสฉวน
จ านวน 4 ร้านในเขตห้วยขวาง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งยาก เน่ืองจากสถานการณ์โควิดจึงท าให้ผูวิ้จยัไม่สามารถ
ควบคุมหรือหลีกเล่ียงได ้และไม่สามารถออกไปแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีต่าง ๆ ได ้ดว้ยการแจกเอกสาร
ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการโดยตรง ตอ้งปรับวิธีการแจกแบบสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม Online โดยให้
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) ท าแบบสอบถามใน Google form และ Wechat ทั้งนั้น ซ่ึง
ส่งผลต่อความยากในการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลอาจจะไม่ครอบคลุมของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด   
 

5.4 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

1. ควรศึกษาและวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัการใชบ้ริการซ ้ าของหมอ้ไฟในเขต
สาทร เขตลาดพร้าว เตบางนา เขตพญาไทยเป็นตน้ในกรุงเทพหรือในจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัภูเก็ต
เป็นตน้ เพ่ือน าผลท่ีไดม้าท าการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน   

2. ควรน าตวัแปรตน้ดา้นปัยจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และความแรงจูงใจ มาท าการวิจยัดว้ย 
เพ่ือจะไดมี้ปัจจยัท่ีใชต้อบสนองผูใ้ชบ้ริการได้อยา่งถูกใจมากยิ่งข้ึน 

3. ควรท าศึกษาและงานวิจยัน้ีต่อ เพ่ือให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัการใชบ้ริการ
ซ ้ าของหมอ้ไฟเสฉวนในเขตห้วยขวาง ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ จากปัยจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ี
เปล่ียนไปก็จะท าให้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ 
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THE COMPONENTS OF CULTURAL AND COMMUNITY-BASED 
TOURISM 

 

Napaspayom Vorachat1 and Ruchirat Patanathabutr2 
 

Abstract 
This paper is the first step of the research topic “The identity guidelines to Isan cultural and community-based tourism, 
Thailand”. This step is qualitative research in terms of inductive research using documentary research as a methodology. 
The results of documentary research of 80 research papers show that the components of cultural and community-based 
tourism are 1) Advertising & Marketing 2) Government support 3) Accommodation 4) Infrastructure & transportation 
5) Community involvement 6) Natural attraction 7) Conservation of nature and culture 8) Activities 9) Local products 
10) Local lifestyles and way of life 11) Skill development for locals 12) Cultures & heritage 13) Private partnership 14) 
Amenities and facilities 15) Community development 16) Local guide 17) Cultural attractions 18) Local food 19) Event 
& festival 20) Local employment 21) Travel route map 22) Local management 23) Finance funding 24) Distribute of 
income 25) Information for tourist 26) Safety 27) Local planning and development 28) Historical attractions 29) 
Maintenance & improvement 30) Recognition of attraction 31) Local friendliness. 

 
Keywords: Cultural tourism, Community-based tourism 
 

1. Introduction 
 
Cultural tourism and community-based tourism have a positive economic and social impact on the communities. 

Cultural tourism establishes and reinforces identity, builds the image, preserves the cultural and historical heritage, and 
creates understanding among people (Simasathiansophon et al., 2020). Visitors have can learn about local traditions, 
communities, historical heritage, nature, and knowledge that local people are proud of and eager to share. Community-
based tourism is thought to have the potential to provide some unique opportunities for communities by offering 
financial incentives, local engagement, and participation in tourism planning. Communities may benefit from a more 
equitable distribution of tourism-related developments, as well as positive and direct benefits.  

Thailand's tourism industry is one of the country's most important sectors. It is one of the top ten most visited 
countries globally. The changes in global megatrends and travel habits are believed to be transformed the tourism 
industry. The tourism sector will be influenced by traveler demands and individualized traveler needs, new technology, 
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40002. email: napaspayom@kkumail.com 
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a higher standard of hygiene and health (Lunkam, 2021). The travel type that might be popular during the covid-19 crisis 
recovery is ‘Creative tourism’ which is a new model of cultural tourism that emphasizes interacting with a local 
community to learn about culture and arts.  

This study aims to get observable variables of cultural and community-based tourism. The result of this study will 
be used further in ‘The identity guidelines to Isan cultural and community-based tourism, Thailand’ in steps 2 and 3. 
The result of this research would be applied to the researcher’s business in cultural and community-based tourism in 
Isan, Thailand. The result of this study can also be useful for people who work in the cultural and community-based 
tourism market in any area. 

 

2. Literature Review 
2.1 Cultural Tourism 

 
Cultural tourism is often seen as one of the fastest-growing sectors of tourism (Moswete et al., 2015). Cultural 

tourism could include activities related to heritage, history, architecture, natural history, wildlife, fine and performing 
arts, festivals, archaeology, anthropology, indigenous cultures, and environmental education (Lord, 2002). Cultural 
tourism establishes and reinforces identity, builds the image, preserves the cultural and historical heritage, and creates 
understanding among people.  

Cultural tourism has a positive economic and social impact. It establishes and reinforces identity, builds the image, 
preserves the cultural and historical heritage, and creates understanding among people (Simasathiansophon et al., 2020). 
It also helps increasing awareness about the concept of cultural tourism and nurture pride in their culture. Other 
advantages include job creation, income generation, and a sense of belonging to the resources with which they live 
(Moswete et al., 2015). Csapo (2012, as cited in Simasathiansophon et al., 2020) remarks that cultural tourism can also 
have negative effects, that is it’s transforming culture into commercial and that becomes more of an investment than 
cultural conservation. Additionally, cultural tourism could destroy the environment, and the growth in cultural tourism 
causes the development of architectures that not characterized local customs.  

 

2.2 Community-based tourism 
 
Community-based tourism is defined by the ASEAN Secretariat (2016) as a tourism activity that is owned, operated, 

coordinated, and managed at the community level. Tourists are invited to visit their towns, and overnight 
accommodations are given. According to Lopez-Guzman, Sanchez, and Pavón (2011), community-based tourism is 
based on the active participation of the local community. Community events helping to create a relationship between 
the local community and visitors. Community-based tourism can improve the lives of rural people through the creation 
of employment, generating income through the renting of houses for workers and tourist, and the sourcing of locally 
available goods and services (Sebele, 2010). 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 3013 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

The conceptual framework of this research is shown in Figure 1. 

 
Figure 1 Conceptual framework of research step 1 

 

3. Methodology 
 
For this research step one, it is the qualitative research in term of inductive research using documentary research 

methodology. Qualitative research involves the systematic collection of textual data from various sources (Kitto et al., 
2008). In inductive research, a theory is developed as a result of data analysis (Saunders et al., 2009). Documentary 
research is an analysis of documents that contains information about what the researcher aims to study (Ahmed, 2010).  

Only the observable variables with a frequency greater than half of the total number of variables identify are chosen 
for further investigation in the next step (Vanichbuncha, 2006). The researcher identifies the observable variable from 
the developments, suggestions, tourist expectations, factors affecting tourist satisfaction, attractiveness, strengths, and 
weakness of cultural or community-based tourism from documentary research until at least 30 variables are qualified. 
The result from research step 1 will be applied further in research steps 2 and 3 as shown in Figure 2.   

 

 
 

Figure 2 Research process 
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4. Results and Discussion 
 
This study is qualitative research is a type of inductive research with documentary research methodology. The 

documentary research of cultural and community-based tourism from 80 sources reveals 36 variables, of which only 31 
variables have frequency more than half of the total variables initially identified. These cultural and community-based 
tourism variables can be ranked from highest to lowest frequency as shown in Table 1 

 

Table 1 Observable variables of cultural and community-based tourism 

No Observable Variables 
Cumulative 
Frequency 

1 Advertising & Marketing 
To promote cultural and community-based tourism, visitors must be told about the destination's 
cultural values through public relations, and ads.  
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonsak et al., 2018; Buddalerd, 2017; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; 
Dodds, Ali, & Galaski, 2016; Giampiccoli & Saayman, 2018; Goodwin & Santilli, 2009; Huayhongthong, 2020; Jitgosol, 2018; 
Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Kiatisakchai, Prasertsut, & Chatphattaraphon, 2019; Kieanwatana et al, 2017; 
Kontogeorgopoulos, Churyen, & Duangsaeng, 2014; Kosasang, 2019; Munpolsri et al., 2019; Na Thalang, Chairatana, & Chairatana, 
2020; Nakaray, Rodyoo, & Kuenui, 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Nuansara, 2016; Patcharinya, 2018; Pecharawech et 
al., 2019; Petkova, 2017; Phibanrak et al., 2018; Prapasawasdi et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Rosenfeld, 2008; Sebele, 
2010; Simasathiansophon et al., 2019; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; 
Srejongsoang et al., 2018; Sriharan, Pechmon, & Kampetch, 2019; Srimaitree, 2016; Sungkharat & Taweeburut, 2015; 
Tatiyanantakul, 2020; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip, Laoakka, & Srirajlao, 2019; Tolkach, King, Pearlman, 2012; Trivedi, 
2015; Tungseng, 2019) 

44 

2 Government support 
Government should play a larger role in developing community-based tourism  
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonsak et al., 2018; Buddalerd, 2017; Dodds, Ali, & Galaski, 2016; Guengtragoon  
& Mongkhonsrisawat, 2019; Huayhongthong, 2020; Hunt, Thaveeseng, Dissakul, 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 
2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot, Nonsiri, & Janchua, 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kieanwatana et 
al, 2017; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Mgonja et al., 2015; Munpolsri et al., 
2019; Na Thalang et al., 2020; Nonsiri, 2012; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Nuansara, 2016; Nunsunanon, 2019; Padwong & 
Monpanthong, 2020; Pecharawech et al., 2019; Phibanrak et al., 2018; Pop, 2016; Pourafkari, 2009; Prapasawasdi et al., 2018; 
Rosenfeld, 2008; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Srejongsoang et al., 2018; 
Sriharan, Pechmon, & Kampetch, 2019; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; 
Tolkach et al., 2012; Trivedi, 2015) 

 

41 
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No Observable Variables 
Cumulative 
Frequency 

3 Accommodation 
The establishment of community-owned and operated lodges or homestays is at the heart of the vast 
majority of community-based tourism initiatives 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Giampiccoli & 
Kalis, 2012b; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Homchuen, Thangchan, & Morachat, 2018; Hunt et al., 2020; 
Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; 
Kiatisakchai et al., 2019; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; 
Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Moswete, Saarinen, & Monare, 2015; Munpolsri et al., 2019; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 
2019; Patcharinya, 2018; Pecharawech et al., 2019; Phibanrak et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 
2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang et al., 2018; Sriharan et 
al., 2019; Srimaitree, 2016; Stastna et al., 2020; Tang, 2016; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015) 
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4 Infrastructure & transportation 
The community must develop all infrastructure requirements before it can achieve its full potential 
(Asker et al., 2010; Boonsak et al., 2018; Charoensit & Emphandhu, 2018; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; Giampiccoli & 
Kalis, 2012a; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Harwood, 2010; Hunt 
et al., 2020; Jitgosol, 2018; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kieanwatana et al, 2017; Kontogeorgopoulos et al., 2014; 
Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Patcharinya, 
2018; Pecharawech et al., 2019; Petkova, 2017; Phibanrak et al., 2018; Rosenfeld, 2008; Sayfi, Hall, Rasoolimanesh, 2019; 
Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang et al., 2018; Sriharan et al., 2019; Stastna et al., 2020; Sungkharat 
& Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Tolkach et al., 2012; Trivedi, 2015; Urosevic, 2012; 
Vesurai & Waiapar, 2019) 

38 

5 Community involvement 
CBT focuses on the community's engagement in the planning, design, maintenance, and 
management. 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Aumchai & Boderat, 2020; Boonratana, 2010; Buddalerd, 2017; Charoensit & 
Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Dodds et al., 2016; Giampiccoli & Kalis, 2012b; Giampiccoli & Saayman, 2018; Goodwin & 
Santilli, 2009; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Harwood, 2010; Homchuen et al., 2018; Huayhongthong, 2020; Hunt et 
al., 2020; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 
2019; Kitiananthada et al., 2020; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Mgonja et al., 2015; Nonsiri, 2012; Noyclai, 2019; Nuansara, 2016; 
Padwong & Monpanthong, 2020; Patcharinya, 2018; Phibanrak et al., 2018; Salazar, 2012; Sebele, 2010; Singhaphrom & Watakit, 
2019; Sriharan et al., 2019; Tatiyanantakul, 2020; Thongthip et al., 2019; Tolkach et al., 2012; Tungseng, 2019) 

38 

6 Natural attraction 
The majority of visitors travel to see natural attractions 
(Asker et al., 2010; Boonmee & Tanasavte, 2019; Boonsak et al., 2018; Charoensit & Emphandhu, 2018; Gohori & Merwe, 2020; 
Homchuen et al., 2018; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Jussapalo, 2019; Khartishvili et al., 2019; Kitiananthada et al., 
2020; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Lopez-Guzman, 
Sanchez, & Pavon, 2011; Mgonja et al., 2015; Munpolsri et al., 2019; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; 
Padwong & Monpanthong, 2020; Pecharawech et al., 2019; Petkova, 2017; Phibanrak et al., 2018; Pop, 2016; Promburom & 
Kimpakorn, 2015; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Savchenko & Borodina, 2020; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang et al., 2018; 
Sriharan et al., 2019; Stastna et al., 2020; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Tang, 2016; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et 
al., 2019; Tungseng, 2019; Urosevic, 2012) 

38 
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7 Conservation of nature and culture 
Tourism contributes to the restoration of cultural resources and the protection of natural 
heritage  
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonratana, 2010; Buddalerd, 2017; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 
2019; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Huayhongthong, 2020; Hunt et 
al., 2020; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; 
Kiatisakchai et al., 2019; Mgonja et al., 2015; Moswete, Saarinen, & Monare, 2015; Munpolsri et al., 2019; Nakaray et al., 2020; 
Nonsiri, 2012; Noyclai, 2019; Nuansara, 2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Pecharawech et al., 2019; Petrovic, Lakicevic, & 
Boskovic, 2020; Pop, 2016; Promjisa & Rittiruam, 2018; Savchenko & Borodina, 2020; Sebele, 2010; Simasathiansophon et al., 
2019; Stastna et al., 2020; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019; Vesurai & Waiapar, 2019) 

37 

8 Activities 
Participatory activities would help tourists gain unique experiences 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Aumchai & Boderat, 2020; Boonsak et al., 2018; Chindapol, 2019; Choeichuenjit & 
Sapsanguanboo, 2014; Harwood, 2010; Huayhongthong, 2020; Hunt et al., 2020; Jitgosol, 2018; Jussapalo, 2019; Khot et al., 2015; 
Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Moswete et al., 2015; Munpolsri et al., 2019; Na Thalang et al., 
2020; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Nuansara, 2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Patcharinya, 
2018; Phibanrak et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Rosenfeld, 2008; Simasathiansophon et al., 2019; Singhaphrom & 
Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Srejongsoang et al., 2018; Srimaitree, 2016; Sungkharat & 
Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019) 

36 

9 Local products 
It is recommended that the community grow small and medium-sized handicrafts businesses that 
concentrate on products that are locally themed and crafted 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Chindapol, 2019; Huayhongthong, 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 
2019; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kontogeorgopoulos et al., 2014; 
Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Moswete et al., 2015; 
Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuansara, 2016; Patcharinya, 2018; Phibanrak et al., 2018; Pourafkari, 2009; Promburom & 
Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Rosenfeld, 2008; Simasathiansophon et al., 
2019; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Srejongsoang et al., 2018; Sriharan et al., 
2019; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019) 

36 

10 Local lifestyles and way of life 
The selling points may include the way of life and culture that have long existed in the region 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Boonmee & Tanasavte, 2019; Boonratana, 2010; Boonsak et al., 2018; Buddalerd, 2017; Charoensit & 
Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Homchuen 
et al., 2018; Huayhongthong, 2020; Hunt et al., 2020; Jitgosol, 2018; Jussapalo, 2019; Khot et al., 2015; Kosasang, 2019; Na Thalang 
et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Nuansara, 2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Patcharinya, 2018; 
Pecharawech et al., 2019; Petkova, 2017; Prapasawasdi et al., 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Savchenko & Borodina, 
2020; Simasathiansophon et al., 2019; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang & Nongped, 2019; Sungkharat & Taweeburut, 
2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019; Vesurai & Waiapar, 2019) 

36 
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11 Skill development for locals 
The local population must receive education and training in service quality and customer service 
(Asker et al., 2010; Boonmee & Tanasavte, 2019; Buddalerd, 2017; Charoensit & Emphandhu, 2018; Dodds et al., 2016; Giampiccoli 
& Kalis, 2012a; Giampiccoli & Kalis, 2012b; Giampiccoli & Saayman, 2018; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; 
Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Harwood, 2010; Hunt et al., 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; 
Kitiananthada et al., 2020; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Munpolsri et al., 2019; Noyclai, 
2019; Nuansara, 2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Phibanrak et al., 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Rosenfeld, 
2008; Salazar, 2012; Sebele, 2010; Srejongsoang & Nongped, 2019; Sriharan et al., 2019; Srimaitree, 2016; Sungkharat & 
Taweeburut, 2015; Thongthip et al., 2019; Tolkach et al., 2012; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019) 

35 

12 Culture and heritage 
Culture and heritage are the main appeals for cultural tourism 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Buddalerd, 2017; Charoensit & Emphandhu, 2018; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 
2014; Giampiccoli & Kalis, 2012a; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Homchuen et al., 2018; Huayhongthong, 2020; Hunt et 
al., 2020; Jitgosol, 2018; Khot et al., 2015; Moswete et al., 2015; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Padwong & Monpanthong, 2020; 
Patcharinya, 2018; Pecharawech et al., 2019; Petrovic, Lakicevic, & Boskovic, 2020; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Rosenfeld, 
2008; Salazar, 2012; Simasathiansophon et al., 2019; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 
2019; Srejongsoang et al., 2018; Sriharan et al., 2019; Stastna et al., 2020; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; 
Thongthip et al., 2019; Urosevic, 2012) 

34 

13 Private partnership 
Local could partner with non-governmental organizations who seek to improve and preserve local 
culture 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Chindapol, 2019; Dodds et al., 2016; Giampiccoli & Kalis, 2012a; Giampiccoli & 
Kalis, 2012b; Giampiccoli & Saayman, 2018; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Guengtragoon  & 
Mongkhonsrisawat, 2019; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; 
Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; 
Munpolsri et al., 2019; Na Thalang et al., 2020; Nonsiri, 2012; Nuansara, 2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Phibanrak et al., 
2018; Pop, 2016; Rosenfeld, 2008; Sebele, 2010; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Srejongsoang et al., 2018; 
Sriharan et al., 2019; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Tatiyanantakul, 2020; Tolkach et al., 2012; Trivedi, 2015) 

33 

14 Amenities and facilities 
Amenities and facilities should be appropriately available for tourism 
(Asker et al., 2010; Boonsak et al., 2018; Buddalerd, 2017; Charoensit & Emphandhu, 2018; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; 
Gohori & Merwe, 2020; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Hunt et al., 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; 
Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Kieanwatana et al, 2017; Kosasang, 2019; Na Thalang et al., 2020; Nakaray et al., 2020; 
Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Patcharinya, 2018; Pecharawech et al., 2019; Phibanrak et al., 2018; Srejongsoang, 2018; 
Srejongsoang & Nongped, 2019; Srejongsoang et al., 2018; Tatiyanantakul, 2020; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 
2019; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019; Urosevic, 2012) 

30 
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15 Community development 
The economic growth of community-based tourism benefits the community as a whole 
(Asker et al., 2010; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Giampiccoli & Kalis, 2012a; Giampiccoli 
& Kalis, 2012b; Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Harwood, 2010; Huayhongthong, 2020; Hunt et al., 2020; Juma 
& Khademi-Vidra, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-
Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Mgonja et al., 2015; Moswete et al., 2015; 
Nonsiri, 2012; Noyclai, 2019; Nuansara, 2016; Sebele, 2010; Tang, 2016; Trivedi, 2015; Vesurai & Waiapar, 2019) 

27 

16 Local guide 
Guides communicate the rich natural and cultural heritage of the area to visitors. 
(Asker et al., 2010; Aumchai & Boderat, 2020; Boonmee & Tanasavte, 2019; Buddalerd, 2017; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 
2019; Harwood, 2010; Homchuen et al., 2018; Jitgosol, 2018; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kosasang, 2019; Lopez-
Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; Mgonja et al., 2015; Munpolsri et al., 2019; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; 
Nuansara, 2016; Phibanrak et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 
2014; Salazar, 2012; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Thongthip et al., 2019; Tungseng, 2019) 

27 

17 Cultural attractions 
Tourists are impressed with the variety of tourist attractions in cultural tourism 
(Buddalerd, 2017; Chindapol, 2019; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; Gohori & Merwe, 2020; Huayhongthong, 2020; Hunt et 
al., 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Kieanwatana et al, 2017; Munpolsri et al., 2019; Noyclai, 2019; Petkova, 
2017; Pop, 2016; Promburom & Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; 
Simasathiansophon et al., 2019; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang, 2018; Srejongsoang & Nongped, 2019; Sriharan et al., 
2019; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Trivedi, 2015; Tungseng, 2019; Urosevic, 2012) 

26 

18 Local food 
Local foods can have beneficial consequences for cultural and community-based tourism  
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Aumchai & Boderat, 2020; Charoensit & Emphandhu, 2018; Giampiccoli & Kalis, 
2012b; Jussapalo, 2019; Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Mgonja et al., 2015; Moswete et al., 
2015; Munpolsri et al., 2019; Na Thalang et al., 2020; Patcharinya, 2018; Phibanrak et al., 2018; Prapasawasdi et al., 2018; 
Promburom & Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 2018; Sayfi et al., 2019; Simasathiansophon et al., 2019; Srejongsoang et al., 
2018; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015) 

25 

19 Event & festival 
The community should develop special events and festivals 
(Asker et al., 2010; Buddalerd, 2017; Huayhongthong, 2020; Hunt et al., 2020; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; 
Moswete et al., 2015; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuansara, 2016; Petkova, 2017; Phibanrak et al., 2018; Pop, 2016; 
Pourafkari, 2009; Rosenfeld, 2008; Savchenko & Borodina, 2020; Srejongsoang et al., 2018; Sriharan et al., 2019; Srimaitree, 2016; 
Sungkharat & Taweeburut, 2015; Thongdee  & Boonsak, 2017; Thongthip et al., 2019; Trivedi, 2015; Urosevic, 2012) 

24 

20 Local employment 
Community-based tourism has become a major source of jobs for the local community 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Giampiccoli & Kalis, 2012b; 
Gohori & Merwe, 2020; Goodwin & Santilli, 2009; Harwood, 2010; Hunt et al., 2020; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Khartishvili et 
al., 2019; Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; 
Moswete et al., 2015; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Phibanrak et al., 2018; Sebele, 2010; Tang, 2016; Trivedi, 2015; Tungseng, 
2019; Urosevic, 2012) 

24 
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21 Travel route map 
A cultural route is a collection of historical and cultural resources along a specific route  
(Aumchai & Boderat, 2020; Boonsak et al., 2018; Homchuen et al., 2018; Huayhongthong, 2020; Hunt et al., 2020; Jussapalo, 2019; 
Khamkerd & Sansit, 2019; Kosasang, 2019; Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Na Thalang et al., 2020; Nakaray et al., 2020; 
Noyclai, 2019; Nunsunanon, 2019; Pecharawech et al., 2019; Pop, 2016; Promjisa & Rittiruam, 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; 
Rosenfeld, 2008; Savchenko & Borodina, 2020; Srejongsoang et al., 2018; Srimaitree, 2016; Tatiyanantakul, 2020; Thongdee  & Boonsak, 
2017; Tungseng, 2019) 

24 

22 Local management 
Community-based tourism should be established by and for local community members  
(AlOun & AlHomoud, 2008; Asker et al., 2010; Boonmee & Tanasavte, 2019; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 
2019; Dodds et al., 2016; Giampiccoli & Saayman, 2018; Goodwin & Santilli, 2009; Harwood, 2010; Juma & Khademi-Vidra, 2019; 
Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Kitiananthada et al., 2020; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Na Thalang et al., 2020; 
Nakaray et al., 2020; Nonsiri, 2012; Padwong & Monpanthong, 2020; Promjisa & Rittiruam, 2018; Singhaphrom & Watakit, 2019; Tungseng, 
2019; Vesurai & Waiapar, 2019) 

23 

23 Finance funding 
The community must consider the form of funding that suite its needs and objectives 
(Asker et al., 2010; Chindapol, 2019; Dodds et al., 2016; Giampiccoli & Kalis, 2012b; Giampiccoli & Saayman, 2018; Goodwin & 
Santilli, 2009; Hunt et al., 2020; Khot et al., 2015; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 
2011; Na Thalang et al., 2020; Nakaray et al., 2020; Patcharinya, 2018; Phaokrueng, Untong, & Poonoi, 2020; Promjisa & Rittiruam, 
2018; Rosenfeld, 2008; Savchenko & Borodina, 2020; Sebele, 2010; Tang, 2016; Thongthip et al., 2019; Tolkach et al., 2012; Trivedi, 
2015; Tungseng, 2019) 

23 

24 Distribute of income 
All benefits should be shared amongst members of the group. 
(Asker et al., 2010; Boonmee & Tanasavte, 2019; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Giampiccoli 
& Kalis, 2012b; Goodwin & Santilli, 2009; Harwood, 2010; Homchuen et al., 2018; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Khot 
et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Kontogeorgopoulos et al., 2014; Mgonja et al., 2015; Nakaray et al., 2020; Nonsiri, 2012; 
Nuansara, 2016; Phaokrueng, Untong, & Poonoi, 2020; Phibanrak et al., 2018; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Sebele, 2010; 
Tungseng, 2019) 

23 

25 Information for tourist  
Tourists gather information about cultural tourism through the internet. 
(Aumchai & Boderat, 2020; Buddalerd, 2017; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Kiatisakchai et al., 2019; Kitiananthada et 
al., 2020; Kosasang, 2019; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Nuansara, 2016; Patcharinya, 2018; Phibanrak 
et al., 2018; Prapasawasdi et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Singhaphrom & Watakit, 2019; Srejongsoang & Nongped, 
2019; Stastna et al., 2020; Tatiyanantakul, 2020; Thongdee  & Boonsak, 2017; Trivedi, 2015; Urosevic, 2012) 

22 

26 Safety 
Security of life and property is an important factor for tourist decision to travel.   
(Asker et al., 2010; Aumchai & Boderat, 2020; Buddalerd, 2017; Charoensit & Emphandhu, 2018; Jitgosol, 2018; Jussapalo, 2019; 
Khamkerd & Sansit, 2019; Khartishvili et al., 2019; Kieanwatana et al, 2017; Lopez-Guzman, Borges, & Castillo-Canalejo, 2011; 
Lopez-Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Na Thalang et al., 2020; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; 
Patcharinya, 2018; Pecharawech et al., 2019; Promburom & Kimpakorn, 2015; Srimaitree, 2016; Thongthip et al., 2019; Tungseng, 
2019) 

21 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 3020 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

No Observable Variables 
Cumulative 
Frequency 

27 Local planning and development 
Communities are involved in tourism planning and management of community-based tourism. 
(Asker et al., 2010; Boonmee & Tanasavte, 2019; Boonratana, 2010; Charoensit & Emphandhu, 2018; Chindapol, 2019; Dodds et al., 
2016; Giampiccoli & Saayman, 2018; Goodwin & Santilli, 2009; Harwood, 2010; Jussapalo, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; 
Khartishvili et al., 2019; Khot et al., 2015; Kitiananthada et al., 2020; Nakaray et al., 2020; Nonsiri, 2012; Noyclai, 2019; Nuansara, 
2016; Padwong & Monpanthong, 2020; Phibanrak et al., 2018; Singhaphrom & Watakit, 2019) 

21 

28 Historical attractions 
Tourists are impressed with various historic and cultural sites. 
(AlOun & AlHomoud, 2008; Buddalerd, 2017; Khot et al., 2015; Kieanwatana et al, 2017; Moswete et al., 2015; Munpolsri et al., 
2019; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Pecharawech et al., 2019; Petkova, 2017; Phibanrak et al., 2018; Pop, 2016; Pourafkari, 
2009; Promburom & Kimpakorn, 2015; Promjisa & Rittiruam, 2018; Savchenko & Borodina, 2020; Simasathiansophon et al., 2019; 
Srejongsoang et al., 2018; Stastna et al., 2020; Sungkharat & Taweeburut, 2015; Urosevic, 2012) 

20 

29 Maintenance & improvement 
The sites should always be maintained, enhanced, and renovated. 
(Buddalerd, 2017; Chindapol, 2019; Guengtragoon  & Mongkhonsrisawat, 2019; Jussapalo, 2019; Kieanwatana et al, 2017; Lopez-
Guzman, Sanchez, & Pavon, 2011; Na Thalang et al., 2020; Noyclai, 2019; Nuankaew et al., 2018; Padwong & Monpanthong, 2020; 
Patcharinya, 2018; Phibanrak et al., 2018; Promjisa & Rittiruam, 2018; Rosenfeld, 2008; Singhaphrom & Watakit, 2019; Thongthip et 
al., 2019; Trivedi, 2015; Vesurai & Waiapar, 2019) 

18 

30 Recognition of attraction 
The image of community-based tourism has an impact on tourist satisfaction 
(Asker et al., 2010; Boonsak et al., 2018; Chindapol, 2019; Goodwin & Santilli, 2009; Huayhongthong, 2020; Khartishvili et al., 2019; 
Khot et al., 2015; Kiatisakchai et al., 2019; Munpolsri et al., 2019; Na Thalang et al., 2020; Nakaray et al., 2020; Noyclai, 2019; 
Nuankaew et al., 2018; Pourafkari, 2009; Rattanawanakon & Mahawan, 2014; Singhaphrom & Watakit, 2019; Sriharan et al., 2019; 
Trivedi, 2015) 

18 

31 Local friendliness 
Tourists are impressed with locals being friendly 
(Aumchai & Boderat, 2020; Boonsak et al., 2018; Chindapol, 2019; Choeichuenjit & Sapsanguanboo, 2014; Guengtragoon  & 
Mongkhonsrisawat, 2019; Jitgosol, 2018; Juma & Khademi-Vidra, 2019; Khamkerd & Sansit, 2019; Kosasang, 2019; Nakaray et al., 
2020; Nuankaew et al., 2018; Pecharawech et al., 2019; Phibanrak et al., 2018; Promburom & Kimpakorn, 2015; Sayfi et al., 2019; 
Thongdee  & Boonsak, 2017; Tungseng, 2019; Urosevic, 2012) 

18 

 

From the components observed above, they were applied to the conceptual framework of research step two in the 
research topic “The identity guidelines to Isan cultural and community-based tourism, Thailand”. The components 
become observable variables of cultural and community-based tourism as shown in figure 3 below. 
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Figure 3 Conceptual framework of research step 2 
 

5. Conclusion 
 
From documentary research, the components of cultural and community-based tourism are 1) Advertising & 

Marketing 2) Government support 3) Accommodation 4) Infrastructure & transportation 5) Community involvement 6) 
Natural attraction 7) Conservation of nature and culture 8) Activities 9) Local products 10) Local lifestyles and way of 
life 11) Skill development for locals 12) Cultures & heritage 13) Private partnership 14) Amenities and facilities 15) 
Community development 16) Local guide 17) Cultural attractions 18) Local food 19) Event & festival 20) Local 
employment 21) Travel route map 22) Local management 23) Finance funding 24) Distribute of income 25) Information 
for tourist 26) Safety 27) Local planning and development 28) Historical attractions 29) Maintenance & improvement 
30) Recognition of attraction 31) Local friendliness. These components are applied to observable variables of the latent 
variable in the conceptual framework. 

The researcher will use research results step one, the study's conceptual framework to create a questionnaire and 
collect data from the study's target group in Isan, Thailand. Then the number of components of cultural and community-
based tourism components will be reduced using an exploratory factor analysis (EFA) as research step 2. The outcome 
of research step 2 will be used to develop Isan cultural and community-based tourism identity guidelines in research 
step 3 of the research topic  “The identity guidelines to Isan cultural and community-based tourism, Thailand”. 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ
ปัญหารายไดแ้ละปัญหาต่อนโยบายขององค์กร ต่อการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 
กรณีศึกษาภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ และศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั
ในระยะสั้นและระยะยาวของการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา
ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ ผลการการศึกษาคน้ควา้อิสระพบว่า ผูศึ้กษาเลือกกลยทุธ์เชิงรุกเพ่ือมุ่งเนน้การขยายธุรกิจ 
ท าให้ทางองค์กรสามารถขยายตลาด เพ่ิมส่วนแบ่งการครองตลาด เพ่ิมยอดขายและก าไร โดยเน้นเพ่ิมศกัยภาพ
ทางการแข่งขนัเป็นส าคญั และกลยทุธ์เชิงรับ ในการท าส่ือการตลาดท่ีเป็นกระแสนิยมอย่างรวดเร็ว Viral Marketing 
เพ่ือดึงกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและกลุ่มลูกคา้สงัคมออนไลน์ ซ่ึงมีผูบ้ริโภคอิทธิพลมากตามกระแสสงัคมในปัจจุบนั  
 

ค ำส ำคัญ : กำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ น, COVID-19, สภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
 

Abstract 
 

This study was conducted independently to study the internal and external factors which impact the problem of 
the income and the problem towards the policy of the organization and the operation of Japanese restaurant during 
the COVID-19. The study of Fuji Japanese restaurant and the way to formulate a strategy for the short- and long-
term competition of the operation of the restaurant during the COVID-19. According to the study about the 
problem and solutions of the Japanese restaurant during the COVID-19, the researcher has chosen to use SO 
strategy to expand the market of business in order to increase the sales and profit. By mainly focusing on increasing 
the potential for the competition and WT strategy for the rapid viral marketing to attract teenagers and online 
market who has the power in today’s society. 
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1. บทน า 
 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 น้ี โดยเฉพาะห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นช่องทางการ
ขายหลกัของกลุ่มบริษทั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายทั้งหมด โดยมีค าสัง่จากหน่วยงานภาครัฐ
ให้ปิดบริการในบางเขตพ้ืนท่ี มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภทร้านอาหาร
ไดรั้บอนุญาตให้เปิดให้บริการไดผ้า่นการซ้ือกลบับา้นหรือบริการ Delivery เท่านั้น จากสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่ม
บริษทัให้ความส าคญัอยา่งยิ่งกบัการคงความต่อเน่ืองในการให้บริการลูกคา้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการให้บริการผ่านช่องทางการซ้ือกลบับา้น หรือบริการ Delivery อยา่งเต็ม
ความสามารถ เพ่ือรองรับความตอ้งการการบริโภคของลูกคา้ ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัก็ไดเ้ร่งด าเนินมาตรการ 
ดา้นการควบคุมค่าใชจ่้ายในช่วงเวลาท่ีรายไดล้ดลง อาทิ การเจรจากบัเจา้ของพ้ืนท่ีเพ่ือขอลดค่าเช่าส าหรับสาขาท่ี
ไม่สามารถให้บริการได ้อย่างเต็มรูปแบบ การด าเนินนโยบายการสมคัรใจลางานโดยไม่รับค่าจ้างของพนกังาน 
และลดเงินเดือนของผูบ้ริหารลง เป็นตน้ กลุ่มบริษทัให้ความส าคญักบัการรักษาสภาพคล่องท่ีแขง็แกร่ง ดว้ยการ
ควบคุมค่าใชจ่้าย และการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือคงเงินสดไว ้ท าให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงานได้
อยา่งมัน่คงในระยะต่อไป นอกเหนือจากการบริหารดา้นความเส่ียงแลว้ 

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจร้านอาหารในแง่ของ
ยอดขายท่ีลดลงแล้ว อีกด้านหน่ึงก็ท าให้ผูป้ระกอบการต้องเร่งปรับตวัเพ่ือรับกับนิวนอร์มอลท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
นอกจากจ านวนพ้ืนท่ีขายของร้านต่าง ๆ ท่ีลดลงโดยเฉล่ียประมาณ 50% ตามมาตรการการเวน้ระยะห่าง (social 
distancing) ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งเร่ืองของรายไดแ้ละตน้ทุน และเป็นโจทยใ์หญ่ อีกดา้นก็เป็นตวัแปรท่ีเร่งให้
ทุกค่ายตอ้งเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายใหม่ “ดีลิเวอร่ี” ท่ีมีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน 

ผลกระทบระยะสั้ น การล๊อกดาวน์ในช่วงแรกของการระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 กระทบต่อยอดขาย 
เน่ืองจากภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ เป็นท่ีสุ่มเสียงหลกัในการระบาด จึงตอ้ง
ปิดตามมาตรการการป้องกนัตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือความปลอดภยั นัน่จึงส่งผลต่อรายไดแ้ละลูกคา้ท่ีหายและ
ลดลงไป หลงัจากการคล่ีคลายสถานการณ์จึงมีการปรับปรุงร้านใหม่ ให้มีความปลอดภยั รองรับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปในยคุ นิวนอร์มอล รวมถึงตอ้งปรับกลยทุธ์การขาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ 

ผลกระทบระยะยาว สถานการณ์การระบาดเช้ือไวรัส COVID-19  ท าให้เกิดคนว่างงานและรายไดล้ดลงมากข้ึน 
ผูบ้ริโภคมีการระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึน นอกจากน้ีตน้ทุนการประกอบธุรกิจก็เพ่ิมข้ึน จากตน้ทุนแฝงท่ีเกิด
จากการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจให้รองรับช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมเติม รายไดเ้ฉล่ียต่อร้านมีทิศทางหดตวัลง 
การน าเขา้-ส่งออกสินคา้ก็ยงัไม่สามารถท าไดป้กติ ในช่วง 1-2 ปีน้ีจะอยูใ่นภาวะทรงตวั หรือชะลอการเติบโตจะไม่
เติบโตสูงอยา่งปีท่ีผา่น ๆ มา อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีทางการไดมี้การคล่ีคลายให้เปิดบริการได ้ ธุรกิจร้านอาหารก็
ค่อย ๆ ปรับตวัดีข้ึนในแง่ของยอดขาย และปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก็หันไปให้ความส าคญักบัออนไลน์
หรือดีลิเวอร่ีมากข้ึน และมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง  

ขอบเขตการศึกษา สภาพปัญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา
ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิตวัอย่างจ านวน 5 สาขา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยกระจายเพ่ือเป็นการสุ่มส ารวจ
การไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
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หลกัการแนวความคิดทฤษฎี ในการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ 
COVID-19 กรณีศึกษาภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกแนวคิดใน 2 แบบ คือ  PDCA หรือ Deming Cycle 
ของ Dr. William Edwards Deming   

วตัถุประสงค์การศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก สาเหตุของปัญหาต่อนโยบายขององคก์ร ท่ีมี
ผลกระทบต่อสภาพปัญหารายไดท่ี้มี  ต่อการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา
ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ และศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนัในระยะ
สั้นและระยะยาวของการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษาภตัตาคารอาหาร
ญ่ีปุ่ นฟูจิ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดก้ารศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นใน
สถานการณ์ COVID-19 มาเป็นแนวทางในการวางแผนและแกปั้ญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นมาปรับกล
ยุทธ์ในการด าเนินกิจการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการในสถานการณ์ COVID-19 และ
ปรับปรุงและพฒันาให้เกิดประโยชน์และพฒันาองคก์รอยา่งบูรณาการและย ัง่ยืนทั้งดา้นทรัพยากรและรายได ้  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน พบว่าปัจจัยหลกัท่ีส่งผลต่อการด าเนินกิจการ 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจาก ผลการส ารวจความเห็นของผูป้ระกอบการ ดา้นความจ าเป็น
และขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการผลิตและจดับริการตามขอ้แนะน าเพ่ือลดความเส่ียงผูป้ระกอบการเกือบ
ทั้งหมดเช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบติัตามแนวทางการผอ่นปรนมาตรการฯไดภ้าครัฐตอ้งตดัสินใจแนวทางท่ีชดัเจน
ว่า หากเกิดปัญหาการระบาดรอบใหม่ ภาครัฐจะสั่งปิดเฉพาะร้านท่ีมีปัญหา (ผูป้ระกอบการเห็นดว้ย แต่อาจขาด
แรงจูงใจในการตรวจสอบกนัเอง) หรือจะสัง่ปิดพ้ืนท่ี (จะเกิดแรงตา้นจากผูป้ระกอบการเม่ือถึงเวลาตอ้งปิด แต่จะ
ไดรั้บความร่วมมือสอดส่องกนัเองดีกว่า) (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2563) และปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงคือ
ส่วนประสมทางการตลาดผลสรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในรายงานน้ีพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ น ในศูนย์การค้าอยุธยาซิต้ีพาร์ค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวน การให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น โดยภาพรวม สรุปว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ี
ในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น วนัท่ีมกัจะไปใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมีบุคคลท่ีไปใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นด้วยกัน จ านวนบุคคลท่ีไปใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นดว้ยกนั ค่าใชจ่้าย ในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นต่อคร้ัง และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น แตกต่างกนั (ธญัญ์ธิชา รักชาติ และ กิติ
มา ทามาลี, 2560) และยงัรวมไปถึงเหตุจูงใจในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น จากการศึกษา พบว่าเหตุจูงใจท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ รู้สึกว่าอาหารญ่ีปุ่ นเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ทานแลว้ไม่อว้น และ
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มีรสชาติท่ีดีถูกปากคนไทยมากกว่าการรับประทานอาหารประเภทอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการส ารวจขององค์การ
ส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (2559) ท่ีไดมี้การส ารวจผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัสาเหตุหลกั
ท่ีท าให้เลือกมารับประทานอาหารญ่ีปุ่ น พบว่าผูบ้ริโภคเห็นว่าอาหารญ่ีปุ่ นมีรสชาติอาหารท่ีดีและค านึงถึงสุขภาพ
เป็นหลกั (เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ, 2559) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 
กรณีศึกษาภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ประกอบไปดว้ย การศึกษา
เอกสาร (Document research) และการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท่ีเอกสาร และแบบสอบถามท่ี
น ามาใชผู้บ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นอยูเ่ป็นประจ า ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์นั้นจะครอบคลุมขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภค ตั้งแต่ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น พฤติกรรมในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น การรับรู้
เก่ียวกับอาหารญ่ีปุ่ นระดับพรีเม่ียม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
กระบวนการในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ น และขอ้มูลส่วนตวัของผูถู้กสมัภาษณ์ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ พนกังานในภตัตาคารอาหาร
ญ่ีปุ่ นฟูจิ ในงานวิจยัคร้ังน้ีเลือก 5 สาขาท่ีมีผลประกอบการรายไดดี้ท่ีสุดในการส ารวจ โดยมีพนกังานท่ีให้บริการ
ในแต่ละสาขาเฉล่ีย 35 คน ประชากรทั้งหมด 175 คน ในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ทางศึกษาไดมี้การเก็บ
ขอ้มูลในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มตวัอย่างพนกังานท่ีให้บริการภายในภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 120 คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกกลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถาม 120 ชุด ตวัแทนและ
สาขาในการตอบแบบสอบถาม  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ทางผูศึ้กษาจะใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือและขอความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างจาก 2 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ  

• ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ
สาขา และพนกังานท่ีให้บริการในภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของปัญหาและกระบวนการ
ท างาน โดยตรวจสอบไดจ้ากประวติัระหว่างการให้บริการ ท่ีทางระบบไดท้ าการบนัทึกไว ้ 

• ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยท่ี
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นจากรายงานต่าง ๆ ของราชการ รัฐบาล เอกสารเผยแพร่-
บทความ จากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเช่ือถือได ้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 – เดือน มกราคม 2564 ผลกระทบจากการล๊อกดาวน์ และผลกระทบหลงัคลายล๊อกดาวน์ 
ในรูปแบบ New Normal  มีเป้าประสงค ์คือ เพ่ือหาแนวทางในการจดัการและการแกไ้ขปัญหาหลงัจากสถานการณ์ 
COVID-19 เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการองค์กรและบุคลากรในการด าเนินกิจการรูปแบบใหม่  มีตวัช้ีวดัและค่า
เป้าหมายคือ รายไดแ้ละผลประกอบการ ผลกระทบจากการล๊อกดาวน์ และผลกระทบหลงัคลายล๊อ กดาวน์ ใน
รูปแบบ New Normal   
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นเพศชายจ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.17 คน และเป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83 อายุท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 31 - 40 ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และอายุท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือต ่ากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.67 สถานภาพ
มากท่ีสุดคือโสด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 64.17 ระดบัการศึกษามากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.17 น้อยท่ีสุดคือประถมศึกษาหรือต ่ากว่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองคก์รมากท่ีสุดคือต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17 นอ้ยท่ีสุดคือปริญญาโท จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ระดบัหรือต าแหน่งในการท างานมากท่ีสุดคือปฏิบติัการ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 นอ้ยท่ีสุดคือผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ปัจจยัอิทธิพลต่อการปฏิบติังานด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 ดา้นกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.77, S.D. = 0.84)  ดา้นโครงสร้าง ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 0.87) 
ด้านระบบ  ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 3.56, S.D. = 0.91)  ด้านแบบของการบริหาร ค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅� = 3.78, S.D. = 0.85) ด้านบุคลากร ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.62, S.D. = 0.86)  ด้าน
ความสามารถ ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 3.93, S.D. = 0.79) ดา้นค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.81, S.D. = 0.80)  และว่า ความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์รในแนวทางการด าเนิน
กิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.45, S.D. = 
0.72) ดา้นราคา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.84)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวมอยู่
ในระดบัมาก (�̅� = 3.87, S.D. = 0.89) ดา้นส่งเสริมการตลาด  ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.73, S.D. = 0.93)  
ดา้นบุคคลพนกังาน ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.07, S.D. = 0.85) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.39, S.D. = 0.72) ดา้นกระบวนการ  ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� 
= 4.34, S.D. = 0.80)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูศึ้กษาได้ศึกษาผลกระทบท่ีมีรายได้ของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิในสถานการณ์ 
COVID-19  ผูศึ้กษาท าการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์เชิงรุกเพ่ือมุ่งเนน้การขยายธุรกิจ โดยมีความสมัพนัธ์กบัธุรกิจเดิม
และอาศยัเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ท่ีมีฐานลูกคา้เก่าซ่ึงมีความจงรักภกัดีกบัทางตราสินคา้ โดยองค์กรตอ้งสร้าง
ความหลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงานจึงเกิดแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าถือเป็นการขยายธุรกิจชนิด
อ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เดิม ยงัท าให้ทางองค์กรสามารถขยายตลาด เพ่ิมส่วนแบ่งการครองตลาด เพ่ิม
ยอดขายและก าไร โดยเนน้เพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัเป็นส าคญั    

กลยุทธ์เชิงรุก ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อยอดรูปแบบผลิตภณัฑ์และเพ่ิมการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เพ่ิม
ทางเลือกของสินคา้และบริการใหม่ ๆ โดยเนน้เร่ืองสุขภาพเป็นส าคญัโดยใชว้ตัถุดิบเกษตรอินทรียแ์ละบรรจุภณัฑ์
ท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีท าจากธรรมชาติ มีแผนระยะกลาง 1 – 2 ปี ในการด าเนินการ ใช้
งบประมาณ 8,000,0000 บาท ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัธุรกิจเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ยอดขาย และองค์กรสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบั
อย่างครอบคลุม ปัจจยัในการเลือกกลยุทธ์เชิงรุก ในการแก้ปัญหาการด าเนินงานของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิใน
สถานการณ์ COVID-19 การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิไม่เพียง
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แค่การมารับประทานอาหารท่ีร้านอย่างเดียว ในการผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปแช่แข็งเป็นการตอนยอดผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความแข็งแรงของตราสินคา้ให้ขยายฐานลูกคา้ สามารถส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดต่างประเทศได ้ใชว้ตัถุดิบ
ทดแทนภายในทอ้งถ่ินเพ่ือทดแทนสินคา้ท่ีไม่สามารถน าเขา้จากต่างประเทศ โดยคดัสรรคุณภาพตามมาตรฐานจาก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป็นการลดตน้ทุนการขนส่ง กลยุทธ์เชิงรุก แผนระยะกลางท่ีสามารถด าเนินการไดท้นัทีและใช้
งบประมาณ 8,000,000 บาท อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม และผูศึ้กษาเลือกกลยทุธ์เชิงรับ ในการท าส่ือการตลาดท่ีเป็น
กระแสนิยมอย่างรวดเร็ว Viral Marketing ปัจจยัในการเลือกกลยุทธ์เชิงรับเป็นล าดบัสอง ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิในสถานการณ์ COVID-19 เพราะเป็นแผนระยะสั้นซ่ึงสามารถท าไดเ้ลย
และเห็นผลทนัท่ีในระยะสั้น เพ่ือดึงกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและกลุ่มลูกคา้สงัคมออนไลน์ ซ่ึงมีผูบ้ริโภคอิทธิพลมากตาม
กระแสสงัคมในปัจจุบนั แผนระยะสั้น 6 เดือน – 1 ปี ในการด าเนินการ ใชง้บประมาณ 5,000,000 บาท เป็นงบการ
ท่ีเหมาะสมกบัการสร้างกระแสนิยมให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพ่ิมคุณค่าและความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ยงัแสดงถึง
ศกัยภาพและภาพลกัษณ์ท่ีขององคก์รให้น่าเช่ือถือ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการการศึกษาคน้ควา้อิสระพบว่า  (1) ผลสรุปการศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อสภาพปัญหารายไดท่ี้มี ต่อการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19  พบว่า นโยบายของ
องคก์รท่ีระดบัความพึงพอใจมีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สรุปผลการศึกษาไดว้่า พนกังานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย
ขององค์กร ในการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบั มาก (2) ผลสรุปของการศึกษาสาเหตุของปัญหาต่อนโยบายขององค์กร ในการด าเนินกิจการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 พบว่า ความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์กรในแนวทางการด าเนินกิจการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 ระดบัความพึงพอใจมีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในดา้นต่าง ๆ สรุปผล
การศึกษาได้ว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์กร ในการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก (3) ผลสรุปของการศึกษาแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัในระยะสั้นและระยะยาวของการด าเนินกิจการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 สรุปไดว้่าผูศึ้กษาท าการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์เชิงรุกเพ่ือมุ่งเนน้การขยายธุรกิจ ท า
ให้ทางองคก์รสามารถขยายตลาด เพ่ิมส่วนแบ่งการครองตลาด เพ่ิมยอดขายและก าไร โดยเนน้เพ่ิมศกัยภาพทางการ
แข่งขนัเป็นส าคญั มีแผนระยะกลางในการด าเนินการ 1 – 2 ปี และ กลยุทธ์เชิงรับ ในการท าส่ือการตลาดท่ีเป็น
กระแสนิยมอย่างรวดเร็ว Viral Marketing ปัจจยัในการเลือกกลยุทธ์เชิงรับเป็นล าดบัสอง ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิในสถานการณ์ COVID-19 เพราะเป็นแผนระยะสั้นซ่ึงสามารถท าไดเ้ลย
และเห็นผลทนัท่ีในระยะสั้น เพ่ือดึงกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและกลุ่มลูกคา้สงัคมออนไลน์ ซ่ึงมีผูบ้ริโภคอิทธิพลมากตาม
กระแสสงัคมในปัจจุบนั แผนระยะสั้นในการด าเนินการ 6 เดือน – 1 ปี 

ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินกิจการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารของ
ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ ควรเพ่ิมให้มีนโยบายรับฟังความเห็นจากผูป้ฏิบติังานในส่วนของการให้บริการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบติังานให้เหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
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สถานการณ์ปัจจุบนั 2) การจดัการองค์กรของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ มีการมอบหมายต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานตามฝ่ายงานท่ีชดัเจน และมีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน ในสถานการณ์ COVID-19 
โครงสร้างองค์กรควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มเฉพาะหนา้ 3) การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารต่อผูบ้ริโภคยงัไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร ควร
เพ่ิมช่องทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งส่ือบุคคลและท่ีไม่ใช่บุคคล เพ่ือช่วยกระจายข่าวสาร
ของภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิ เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากยิ่งข้ึน ทั้งในรูปแบบมลัติมีเดียและส่ือส่ิงพิมพ ์

เพ่ือให้ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินกิจการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 ในคร้ังน้ีสามารถน าผลไปขยายทัศนะท่ีกว้างมากข้ึนเพ่ือจะเป็น
ประโยชน์ในการอธิบายสถานการณ์และปัญหาในการด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ COVID-19 
ธุรกิจหรือองค์กร ท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัร้านอาหารหรือการให้บริการสามารถน าผลศึกษาไปแก้ปัญหาอ่ืนท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนั ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะแนวทางประเดน็ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปไวด้งัน้ี การศึกษาคน้ควา้
อิสระคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในการวางกลยทุธ์การจดัการองคก์รในการรับมือการแกไ้ข
ปัญหา ธุรกิจหรือองคก์ร ท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัร้านอาหารหรือการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 และน า
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาการจดัการธุรกิจให้ดียิ่งข้ึน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์
ในการด าเนินกิจการร้านอาหารประเภทอ่ืน ๆ หรือธุรกิจด้านการบริการในสถานการณ์ COVID-19 หรือ
สถานการณ์ท่ีเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคอุบติัใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือให้สามารถ
น าผลการศึกษาค้นคว้าจากวิจยัเร่ืองน้ี ไปเพ่ิมทกัษะในการพฒันากลยุทธ์การจดัการองค์กรให้เข้มแข็งข้ึน โดย 
Swot analysis ใชเ้พ่ือคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย 5 Five Forces Model ใชเ้พ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาพการแข่งขนัท่ี
รุนแรงของการแข่งขนัว่าการแข่งขนัในธุรกิจนั้นมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด Tows analysis แสดงให้เห็น
โอกาสและอุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญ และ Pest analysis ใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 
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The Components of Luxury Brands Consumption in Chinese Market 
 

Shan Li1  and Ruchirat Patanathabutr2 
 

Abstract 
This paper is the first step of the research topic “The marketing guidelines of luxury brands consumption of Chinese 
post-90s”. This step is qualitative research in terms of inductive research using documentary research as a 
methodology. The results of documentary research of 80 research papers show that the components of luxury brands 
consumption in Chinese market are 1) Quality Assurance; 2) Perfectionist; 3) Brand History; 4) Face; 5) Self-
Extension; 6) Service; 7) Status Symbol; 8) Social Functions; 9) Rareness; 10) Design; 11) Uniqueness; 12) 
Bandwagon; 13) Conspicuous; 14) Snob; 15) Sensual Hedonist; 16) Customer Satisfaction; 17) Super ior Raw 
Material; 18) Brand Loyalty; 19) Uniqueness; 20) Craftsmanship; 21) Brand Image; 22) Group Sense of Belonging; 
23) Brand Awareness; 24) Self-Gift Giving; 25) Country of Origin; 26) Word of Mouth; 27) Advertising; 28) Price; 
29) Investment Value; 30) Store Environment. 
 
Keywords: Components of Luxury Brands, Luxury brands consumption 
 

1. Introduction 
 
In an environment of increasing global geopolitical uncertainty and economic recession fears, the luxury sector 

has continued to grow. By 2025, the global luxury market is expected to be worth €320-€330 billion (Bain & 
company, 2019).  Between 2012 and 2018, China accounted for more than half of the increase in global luxury 
consumption. Chinese people's consumption of luxury goods at home and abroad reached 770 billion yuan in 2018, 
accounting for one third of the total global consumption of luxury goods. The average household consuming luxury 
goods spent almost 80,000 yuan on luxury goods and luxury spending is expected to rise to 1.2 trillion yuan by 
2025 (McKinsey & company, 2019).   

It can be seen that, with the continuous improvement of Chinese people's living standards and the growing 
accumulation of social wealth, luxury goods are gradually becoming an important part of modern life consumption.  

This study aims to get observable variables of luxury brands consumption in Chinese market. The result of this 
study will be used further in in step 2 and 3 of the research topic ‘The marketing guidelines of luxury brands 
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consumption of Chinese post-90s’, which is fruitfully to business luxury goods agency in China. And the result of 
this study can also be useful for people who work in the luxury sector in Chinese market.  

 

2. Literature review 
2.1 Luxury Goods Concept 

 
The definition of luxury goods needs to be defined from different perspectives. Some scholars, starting with the 

value theory in economics, define luxury goods by the proportion of "tangible value" and "intangible value." 
(Wiedmann, 2012). Luxury goods are usually points with a low 'functional value' to 'price,' that is products with a 
high intangible value added (Nueno&Quelch, 1998). It summarized that luxuries are characterized by high price, 
exquisite craftsmanship, profound deposits and symbolic significance, time-honored connotation, rarity and 
appreciation, among which exquisite craftsmanship and high price are the common impression of people on luxuries 
(Wang Hao, 2017). 

 
2.2 Luxury Brand Concept 

 
There’s a researcher divided brand into three categories according to the level of prestige: up-market brands, 

premium brand and luxury brands (Vigneron and Johnson, 1999). Later, researchers made a distinction between old 
and new luxury brands (Silverstein and Fiske, 2003). Brands such as Louis Vuitton and D&G are considered 
traditional luxury brands with extremely expensive prices, and only a few can afford them. New luxury brands, 
which are less sophisticated but have a lower "threshold," are affordable to more consumers, most of whom are 
middle class. On the other hand, the outstanding advantages of new luxury brands are reflected in their extraordinary 
charm and experience.  

The conceptual framework of this research is shown in Figure 1.  
 

 
 

Figure 1 Conceptual framework of research step 1 
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3. Methodology 
 
This research step 1 is qualitative research in type of inductive research using documentary research as 

methodology. The systematic collection of textual data from various sources is a component of qualitative research 
(Kitto et al., 2008). A theory is developed as a result of data analysis in inductive research (Saunders et al., 2009). 
Documentary research is the examination of documents that contain information about the subject of the researcher's 
interest (Ahmed, 2010). In the following step, only the observable variables with a frequency greater than half of 
the total number of variables identified are chosen for further investigation (Vanichbuncha, 2006). Until at least 30 
variables are qualified, the researcher identifies the observable variable. As shown in Figure 2, the findings from 
research step 1 will be applied further in research step 2 and 3. 

 

 
Figure 2 Research process 
 

4. Results and Discussion  
 
The documentary research for the consumption of luxury brands in the Chinese market from 80 references reveals 

36 variables, of which only 30 have a frequency greater than half of the total variables initially identified. These luxury 
brand consumption variables in the Chinese market can be ranked from highest to lowest frequency, as shown in Table 1 
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Table 1 Observable variables of the consumption of luxury brands in Chinese market 
No Observable Variables Cumulative 

Frequency 
1 Quality Assurance 

Excellent quality assurance is one of the most basic characteristics of luxury brands and also one 
of the factors influencing consumer choice.  
(Li Mo, 2017; Yuan Yuan,2013; Liu Siwei,2017; Li Mo, 2013; Zhang Shu, 2012; Wang Hao,2017; Fan Junnan,2014; 
Liang Zhongxia,2016; Li Hongyu,2017; Yao Jie,2007; Li Hongyun,2007; Kai Min, 2012; Sun Duoshan,2008; Yan Chao, 
2012; Zhao Lunan,2019; Xie Jiali,2017; Zhang qiannou,2013; Yang Meixue,2010; Du Hong,2010; Li Wen,2016; Shen 
Ji, 2012; Jing Hao,2010; Guo Pei Jun,2007;  Lian Lian,2010; Xue Haona, 2019; Jiang Ling, 2009; Lou Qinq, 2014; Wei 
Zhen, 2010; Wu Bing, 2012; X.HapaHTyrranar,2012; Zhou Ying, 2010; Lu Changbao,2013; Yang Jie, 2014; Zhang Jun, 
2011; Mi Siying,2013; Zhong Ailing, 2014; Jin Xiaotong,2012; Li Dana, 2008; Hu Cuihua,2012; Zhang Xiaox,2013) 

40 

2 Perfectionist 
The reason why a luxury brand can become a top brand lies not in the use value of its products, 
but in its spiritual and cultural connotation, which give its consumers an unprecedented aesthetic 
sense. 
(Wei Zhen, 2010; Lian Lian, 2010; Fan Junnan, 2014; Li HongYu, 2017; Hu Cuihua, 2012; Wei Chen, 2010; Mi Siying, 
2013; Li Mo, 2013; Sun Duoshan, 2008; Yan Chao, 2012; Zhou Ying, 2010; Yang Wanli, 2019; Zhang Ying, 2015; Lu 
Changbao, 2013; Li Hongyun, 2008; Du Hong, 2010; Zhong Ailing, 2014; Wu Bing, 2012; Xiong Qian, 2011; Zhong 
RuiJia, 2011; Chen Yanying,2011; Chen Yanying, 2011; Zhou Yanping, 2016; Feng Lv, 2011; Liang Zhongxia, 2016; 
Zhao Yu, 2016; Luo Dang, 2014; Li Kewei, 2008; Xu Yan,2007; Zhou Jie, 2008; Guo Peijun, 2008; Huang Yushui, 
2011; Sun Shuying, 2015; Wang Yan, 2006; Sun Chao, 2012; Li Ji, 2016; Zhang Dongjie, 2017; Chen Zheng,2012; Zou 
Li, 2007) 

39 

3 Brand History 
Luxury products have a cultural system that has been passed on for over a century. 
(Cuihua Hu, 2012; Li Hongyu,2017; Wang Hao, 2017; Fan Junnan, 2014; Yang Wanli, 2019; Deng Xiaoai, 2014; Zhao 
Xiaoyu,2019; Zhao Yu, 2016; Sun Duoshan, 2008; Lin Hua, 2009; Wei Zhen, 2010; Jin Xiaotong, 2012; Xu Yan, 2007; 
Li Ji, 2016; You Yana, 2008; Zou Li, 2007; Li Weijie, 2015; Mi Siying, 2013; Mei Yu, 2013; Sun Jiahe, 2014; Huang 
Yushui, 2011; Wang Qinqin, 2013; Fu Bailu, 2012; Shi Zhuomin, 2016; Li Yayun, 2015; Li Meimei, 2017; Zhao Yu, 
2016; Shen Hui, 2014; Guo Hanji, 2019; Yuan yuan, 2013; Liu Siwei, 2017; Li Mo, 2013; Zhang Shu, 2012; Liang 
Zhongxia, 2016; Deng Xiaoai, 2014; Zhao Xiaoyu, 2019; Zhong Ailing, 2014) 

36 

4 Face 
Face is a dependent self-concept that emphasizes social roles and public perceptions as central to 
one's personal identity.  
(Zhang Ying, 2015; Yuan Yuan, 2013; Liu Siwei, 2017; Li Mo, 2013; Zhang Shu, 2012; Wang Hao, 2017; Liang 
Zhongxia, 2016; Yang Wanli, 2019; Zhong Ailing, 2014; Li Hongyun, 2007; Kai Min, 2012; Sun Duoshan, 2008; Yan 
Chao, 2012; Lin Hua, 2009; Yang Meixue, 2010; Chen Jing, 2016; Shen Ji, 2012; Jing Hao, 2010; Hu Cuihua, 2012; 
Lian Lian, 2010; Xue Haona, 2019; Li Dana, 2008; Li Mo, 2017; Lou Qinqin, 2014; Wei Chen, 2010; Wu Bing, 2012; 
Zhou Ying, 2010; Li Hongyu, 2017; Chen Yanying, 2011; Feng Lu, 2011; Hu Changchun, 2014; Liu Siwei, 2017; Shi 
Zhuomin, 2012; Shi Zhuomin, 2013; Le Meng, 2013; Wu Jianqiu, 2015) 

36 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

5 Self-Extension  
The essence of body consumption is to achieve various self-extension values behind the body 
consumption. 
 (Zhang Ying, 2015; Liu Siwei, 2017; Zhang Shu, 2012; Wang Hao, 2017; Liang Zhongxia, 2016; Yang Wanli, 2019; 
Zhao Xiaoyu, 2019; Li Hongyun, 2007; Zhang Xiaoxiao, 2013; Kai Min, 2012; Yan Chao, 2012; Lin Hua, 2009; Du 
Hong, 2010; Shen Ji, 2012; Guo Peijun, 2007; Li Mo, 2017; Wei Zhen, 2010; Zhou Ying, 2010; Mi Siying,2013; Li 
Kewei, 2008; Li Weijie, 2015; Deng Xiaoai, 2014; Li Hongyun, 2007; Huang Yushui, 2011; Bai Fan, 2009; Lu Zhijun, 
2009; Feng Linyan, 2015; Zhang Mengxia, 2010; Wu Bo, 2010; Chen Jing, 2016; Sun Yi, 2017; Wang Haizhong, 2012; 
Ye Zhi, 2010; Zhang Mengxia & Wang Siyang, 2010) 

34 

6 Service 
The service attitude of sales personnel will affect consumers' purchase of luxury goods. (Zhang 
Shu, 2012; Liu Siwei, 2017; Li Mo, 2013; Fan Junnan, 2014; Liang Zhongxia, 2016; Yao Jie, 2007; Zhao Xiaoyu, 2019; 
Li Hongyun, 2007; Cao Tingting, 2019; Zhao Yu, 2016; Zhang Xiaoxiao, 2013; Zhang Qiannou, 2013; Huang Yushui, 
2011; Hu Cuihua, 2012; Li Hongyu, 2017; Mi Siying, 2013; Li Kewei, 2008; Jia Yuzhou, 2015; Zhang Linqing, 2019; 
Zhang Xiaoqing, 2013; Li Bo, 2013; Huang Yiqun, 2018; Zhou Yanping, 2016; Zhao Yu, 2016; Wang Qiangqiang, 
2016; Shi Hua, 2017; Yang Lu, 2012; He Yuan, 2012; Wang Na, 2013; Li Fei, 2011; Li Zhehong, 2011; Dai Hongying, 
2013) 

32 

7 Status Symbol 
When a new luxury product appears, people with a status will be the first to use this product at the 
outset to highlight their status as minority users. 
 (Li Mo, 2013; Wu Bing, 2012; Yang Wanli, 2019; Huang Yushui, 2011; Li Hongyu, 2017; Zhong Ailing, 2014; Zhao 
Yu, 2016; Wang Hao, 2017; Wei Zhen, 2010; Liu Siwei, 2017; Li Kewei, 2008; Zhang Ying, 2015; Chen Jing, 2016; Kai 
Min, 2012; Wu Shijun, 2020; Guo Peijun, 2008; Li Bo, 2013; Sun Duoshan, 2008; Mi Siying, 2013; Hu Cuihua, 2012; 
Lin Hua, 2009; Mei Yu, 2013; Zhu Xiaohui, 2006; Chen Rui, 2015; Xu Yan, 2007; Wang Le, 2020; Gu Hong, 2012; 
Huang Jiani, 2010; Chen Jinliang, 2010; Wang Haizhong, 2012; Wang Qinq, 2013; Lu Changbao, 2013) 

32 

8 Social Functions 
The need of social intercourse and the influence of circle culture all play an important role in 
college students' choice of luxuries.  
(Fu Shiping, 2010; Wang Hao, 2017; Huang Yiqun, 2018; Hu Cuihua, 2012; Liang Zhongxia, 2016; Wu Bing, 2012; 
Zhang Qiannou, 2013; Li Mo, 2013; Shi Zhuomin, 2013; Chen Jing, 2016; Du Hong, 2020; Liu Siwei, 2017; Zhao Yu, 
2015; Lin Hua, 2009; Wu Shijun, 2020; Sun Duoshan, 2008; Li Weijie, 2015; Zhong Ailing, 2014; Kai Min, 2012; Xu 
Lu, 2011; Shi Zhi, 2013; Li Yaxin, 2018; Shen Yao, 2010; Zhang Maohua, 2007; Zhou Yuhan, 2016; Gao Jingj, 2016; 
Xu Jie, 2009; Li Dana, 2008; Liu Ju, 2019; Liu Ying, 2018; Yang Xinran, 2019) 

31 
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No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

9 Rareness 
Due to the large demand in the luxury market, modern luxury brands must maintain their rarity 
while ensuring their accessibility. 
(Li Hongyu, 2017; Huang Yushui, 2011; Wang Hao, 2017; Feng Linyan, 2015; Zhang Mengxia, 2010; Wang Yan, 2006; 
Li Mo, 2013; Liu Chunyan, 2017; Jiang j, 2015; Huang Weiran, 2015; Li Yutong, 2015; He Yuan, 2014; Zhang Ping, 
2014; Liu Zunli, 2014; Zhang Pengfei, 2013; Huang Yushui, 2013; Yuan Shaofeng, 2012; Yang Lin, 2012; Zhao Jinrui, 
2012; He Deen, 2011; Gong Miaom, 2011; Peng Chuanxin, 2010; Wang Dongmei, 2010; Liu Li, 2010; Xing Wei, 2009; 
Li Rongxi, 2008; Jia Xiaojun, 2007; Zhu Xiaohui, 2006; Wang Zhichao, 2006; Jiang Ling, 2010) 

30 

10 Design 
In the modern luxury industry, design plays an increasingly important role.  
(Li Hongyu, 2017; Wang Yan, 2006; You Yana, 2010; Fan Junnan, 2014; Chen Zheng, 2012; Lu Changbao, 2013; Cao 
Tingt, 2019; Wang Hao, 2017; Liu Siwei, 2017; Feng Linyan, 2015; Li Mo, 2013; Wei Cheng, 2012; Liu Jing, 2012; 
Yuan Jing, 2008; Fang Jing, 2009; Yang Lin, 2016; Zhang Jie, 2016; Han Miaoxian, 2016; Kang Lanyue, 2010; Li 
Linghong, 2011; Li Xiuyuan, 2019; Wang Luo, 2012; Liu Chunyan, 2017; Gong Haoqin, 2013; Tang Huaguo, 2019; Li 
Li, 2010; Wang Yingting, 2012; Wang Yu, 2013; You Yana, 2010; Huang Weiran, 2015) 

30 

11 Uniqueness  
Luxury goods are called luxury goods because they can reflect the uniqueness and scarcity.  
(Hu Cuihua, 2012; Wang Hao, 2017; Li Mo, 2013; Liang Zhongxia, 2016; Guo Peijun, 2008; Mei Yu, 2013; Li Kewei, 
2008; Wei Zhen, 2010; Kai Min, 2012; Li Hongyun, 2007; Shen Ji, 2011; Shi Zhuomin, 2013; Jin XIaotong, 2012; Xue 
Haona, 2019; Wu Bing, 2012; Li Ji, 2016; Feng Linyan, 2015; Xie Ying, 2016; Lu Changbao, 2013; Huang Yushui, 
2011; Yang Wanli, 2019; Liu Li, 2010; Wang Zheng, 2015; Zhou Wenzhe, 2007; Guo Peijun, 2007; Zhang Jun, 2011; 
Liu Xining, 2020; Cheng Dan, 2014; Huang Yunhui, 2017) 

29 

12 Bandwagon 
Bandwagon effect refers to the behavior that consumers follow fashion and trend and imitate and 
follow others (especially those in higher social classes) to consume. 
(Zhao Xiaoyu, 2019; Yang Wanli, 2019; Yan Chao, 2012; Wei Zhen, 2010; Zhao Zihan,, 2011; Luo Dang, 2014; Feng 
LV, 2011; Li Mo, 2013; Wang Hao, 2017; Wu Bing, 2012; Liu Siwei, 2017; Yang Wanli, 2019; Zhong Ailing, 2014; Fu 
Shiping, 2010; Sun Duoshan, 2008; Wu Shijun, 2020; Lv Xueqiao, 2013; Han Ruichun, 2012; Chen Rong, 2020; Xie 
Jing Hui, 2013; Ma Qian, 2013; Li Li, 2021; Liao Chenglin, 2009; Zheng Ji, 2010; Jiao Yue, 2014; Gao Yan, 2014; Ding 
Min, 2017; Zhang Yi, 2015; Zhang Leiyu, 2020) 

29 

13 Conspicuous 
People use luxury goods mainly to convey their unique status or financial success to the outside 
world. 
(Hu Cuihua, 2012; Xie Ying, 2016; Lu Changbao, 2013; Sun Yi, 2017; Li Mo, 2013; Liu Siwei, 2017; Shi Zhi, 2013; 
Sun Yi & Li Jie, 2017; Zhang Xiaox, 2013; Xu Lu, 2011; Liang Zhongxia, 2016; Li Hongyu, 2017; Wang Hao, 2017; Li 
Hongyun, 2007; Huang Yushui, 2011; Guo Peijun, 2007; Feng Lv, 2011; Lin Hua, 2009; Wei Zhen, 2010; Zhang Ying, 
2015; Chen Jing, 2016; Li Kewei, 2008; Kai Min, 2012; Du Hong, 2010; Wu Shijun, 2020; Li Dana, 2008; Li Li, 2010; 
Shen Ji, 2011) 

28 
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14 Snob 
Snob effect refers to the consumption tendency of consumers to avoid the "popular" 
consumption trend and show their own taste by buying luxury goods with excellent quality, 
unique style and novel design. 
(Zhao Xiaoyu, 2019; Yan Chao, 2012; Shi Zhi, 2013; Chen Jing, 2016; Feng Lv, 2011; Wu Bing, 2012; Yan Chao, 2012; 
Du Hong, 2010; Guo Peijun, 2008; Li Mo, 2013; Wei Chen, 2010; Sun Duoshan, 2008; Shen Ji, 2011; Xu Lu, 2011; 
Audrius Juodzbalis, 2018; Afzaal Ali, 2018; Zhang Maohua, 2007; Lin Yingyi, 2009; Liu Lingl, 2010; Yang Meixue, 
2010; Liu Shixiong, 2008; Anja Dwornicki, 2012; Zhu Weiw, 2013; Shi Wenda, 2020; Wang Ying, 2012; Lekini 
Dieudonne, 2019) 

26 

15 Sensual Hedonist 
High income people enjoy quality of life and even promote hedonism, they feel that if anything 
important is needed, and they can afford to purchase it, they will spend a lot of money on it.  
(Luo Dang, 2014; Li Mo, 2013; Lu Changbao, 2013; Gu Hong, 2012; Liang Zhongxia, 2016; Wu Bing, 2012; Wei Chen, 
2010; Xie Ying, 2016; Sun Duoshan, 2008; Deng Xiaoai, 2014; Du Hong, 2010; Lian Lian, 2010; Zhong Ailing, 2014; 
Li Hongyu, 2017; Yang Wanli, 2019; Feng Lv, 2011, Lin Hua, 2009; Liu Siwei, 2017; Shi Zhi, 2013; Zhang Ying, 2015; 
Chen Jing, 2016; Zhou Yanping, 2016; Zhu Xiaohui, 2006; Feng Linyan, 2015; Xu Lu, 2011; Shen Ji, 2011; Li Kewei, 
2008; Li Hongyun, 2007) 

25 

16 Customer Satisfaction 
After a purchase, customer satisfaction is described as the customer's overall assessment of the 
product or service. 
(Qiangq Wang, 2016; Gu Hong, 2012; Wei Zhen, 2010; Jiao Yue, 2014; Zhang Linqing, 2019; Li Bo, 2013; Zhu 
Weiwei, 2013; Mei Yu, 2013; Lina, 2016; Wang Haiyan, 2012; Ji Na, 2017; Wu Xiaoqiong, 2014; Qu Guangcheng, 
2014; Yang Panp, 2019; Huang Xiny, 2020; Hu Yanni, 2006; Zhang Jie, 2013; Cheng Mingyue, 2012; Audrius 
Juodzbalis, 2018; Anja Dwornicki, 2012; Li Mo, 2013; Zhang Haiyang, 2015; Francisca Margarita, 2020) 

23 

17 Superior Raw Material 
From the quality of raw materials to the exquisite and meticulous production techniques, and to 
the strict quality guarantee, other commodities are incomparable. 
(Hu Cuihua, 2012; Melody Lollier, 2019; Li Mo, 2013; Mei Yu, 2013; Zhang Jie, 2013; Lina, 2016; Zhong Ailing, 2014; 
Wu Bing, 2012; Zhang Mengxia, 2016; Cao Tingt, 2019; Feng Linyan, 2015; Yang Panp, 2019; You Yana, 2008; Li 
Hongyu, 2017; Wang Hao, 2017; Wei Zhen, 2010; Yang Meixue, 2010; Liu Siwei, 2017; Zhong Ailing, 2014; Elisa 
Cavallari, 2019; Li Chaojie, 2012) 

22 

18 Brand Loyalty 
The change of the popular view and shopping view directly lead to the change of contemporary 
Chinese consumer brand concept, urban consumers' brand loyalty is higher. 
(Luo Dang, 2014; Ji Na, 2017; Wu Xiaoqiong, 2014; Qu Guangcheng, 2014; Chen Jing; 2016; Guo Peijun, 2008;  Li 
Meimei, 2016; Huang Xinya, 2020; Huang Yiqun, 2018; Wang Qiangq, 2016; Zhang Jie, 2013; Chen Zheng, 2012; 
Huang Yushui, 2011; Wei Zhen, 2010; Mei Yu, 2013; Shi Hua, 2017; Zhang Shu, 2012; Fu Bailu, 2012; Zou Li, 2007; 
Zhao Zihan, 2011; Li Mo, 2013; Zhao Yu, 2016) 

22 
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19 Promotion 
When consumers choose Gucci or Chanel leather bags, they may only choose one of them because 
of the discount. 
(Hu Cuihua, 2012; Yang Panp, 2019; Zhu Xiaohui, 2006; Wang Haizhong, 2012; Mei Yu, 2013; Li Li, 2021; Gong 
Miaom, 2011; Yang Jie, 2014; Huang Yiqun, 2018; Lu Changbao, 2012; Chen JInliang, 2010; Ji Na, 2017; Zhi Ying, 
2013; Huang Jiani, 2010; Yang Lin, 2012; Wang Shu, 2012; He Yanmin, 2009; Wang Siqing,2016; Janice, 2012; Shen 
Liuhong, 2014; Aaron, 2007; Shen Kun, 2010) 

22 

20 Craftsmanship 
The craftsman and skill are the important kernel of modern luxury value maintained and added. 
 (Li Hongyu, 2017; Liu Siwei, 2017; Feng Linyan, 2015; Li Mo, 2013; Wei Cheng, 2012; Liu Jing, 2012; Yuan Jing, 
2008; Fang Jing, 2009; Yang Lin, 2016; Zhang Jie, 2016; Han Miaoxian, 2016; Kang Lanyue, 2010; Li Linghong, 2011; 
Li Xiuyuan, 2019; Wang Luo, 2012; Liu Chunyan, 2017; Gong Haoqin, 2013; Tang Huaguo, 2019; Li Li, 2010; Wang 
Yingting, 2012; Wang Yu, 2013) 

21 

21 Brand Image 
Consumers will buy luxury goods when they think that the brand image is consistent with their 
temperament. 
(Zhang Shu, 2012; Audrius Juodzbalis, 2018; Li Meimei, 2016; Xie Ying, 2016; Zhao Yu, 2016; Zhang Linqing, 2019; 
Huang Yiqun, 2018; Guo Peijun, 2008; Huang Yushui, 2011; Elisa Malacrida, 2011; Wei Zhen, 2010; Jing Hao, 2010; 
Anja Dwornicki, 2012; Wu Xiaoqiong, 2014; Rosa Morgillo, 2012; Le Bezvoet, 2015; Ahmed Amine, 2019; Laura 
Sophie, 2019; Alexandra Mary, 2014; Cheng Bin, 2008; Wang Qiangq, 2016) 

21 

22 Group Sense of Belonging  
In order to obtain group belonging and identification, an individual's aesthetic and consumption 
concept will be consistent with the group members' concepts and styles to some extent.  
(Zhang Mengxia, 2016; Li Mo, 2013; Ji Na, 2017; Xue Haona, 2019; Sun Duoshan, 2008; Li Weijie, 2015; Zhang 
Xiaoqing, 2013; Zhao Yu, 2016; Wei Zhen, 2010; Wang Hao, 2017; Zheng Xiaoying, 2014; Huang Yiqun, 2018; Zhao 
Xiaoyu, 2019; Shi Zhi, 2013; Li Hongyu, 2017; Liang ZHONGXIA, 2016; Du Hong, 2010; Gu HONG, 2012; Du 
Hangyu, 2017) 

19 

23 Brand Awareness 
Western consumers are more concerned with brand culture, whereas Chinese consumers are 
more concerned with brand popularity.  
(Lu Taihong, 2004; Jing Hao, 2010; Anja Dwornicki, 2012; Elisa Ma, 2011; Shi Hua, 2017; Huang Yushui, 2011; 
Audrius Juodzbalis, 2018; Chen Zheng, 2012; Li Meimei, 2016; Wang Hao, 2017; Huang Yiqun, 2018; Wei Zhen, 2010; 
Zhang Jie, 2013; Zhao Yu, 2016; Du Hong, 2010; Zhang Xiaoqing, 2013; Yang Lu, 2012; Cao Tingt, 2019; Mei Yu, 
2013) 

19 
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24 Self-gift Giving  
Self-gift of luxury goods is a way to relieve pressure and motivate oneself. 
(Fu Shiping, 2010; Li Mo, 2013; Li Li, 2021; Liu Siwei, 2017; Liang Zhongxia, 2016; Li Hongyun, 2007; Wang Hao, 
2017; Chen Jing, 2016; Zhang Mengxia, 2010; Deng Xiaoai,2014; Wei Chen, 2010; Xie Ying, 2016; Wu Bing, 2012; Lin 
Hua, 2009; Kai Min, 2012; Du Hong, 2010; Shen Ji, 2011; Yuan Yuan, 2013; Huang Jiani, 2010) 

19 

25 Country of Origin 
Luxury has origin effect. Chinese consumers attach great importance to the factor of origin of 
luxury goods.  
(Zhang Shu, 2012; Xie Ying, 2016; Fan Junnan, 2014; Shi Zhuomin, 2017; Chen Zheng, 2012; Huang Yushui, 2011; 
Yang Meixue, 2010; Mi Siying, 2013; Hu Cuihua, 2012; Wei Zhen, 2010; Zhao Zihan, 2011; Li Weijie, 2015; Rosa 
Morgillio, 2011; Ji Na, 2017; Zou Li, 2007; Guo Peijun, 2008; You Yana, 2008; Zhang Xiaoqing, 2013) 

18 

26 Word of Mouth 
This effect refers to the further publicity effect of the brand, product or service brought by the re-
dissemination behavior of customers.  
(Wang Qiangq, 2016; Jiao Yue, 2014; Cheng Dan, 2014; Yang Lu, 2012; Wei Zhen, 2010; Li Mo, 2013; Zhang Xinyue, 
2016; Zhao Genliang, 2013; Liang Lin, 2009; Lina, 2016; Chen Zheng, 2012; Wang Jiewen, 2011; Peng Chuanxin, 
2010; Shen Liu Hong, 2014; Zhou Qishen, 2013; Zhu Yuliang, 2015; Jina, 2017; Liang Lei, 2016) 

18 

27 Advertising 
The influence of advertising customers' purchase of luxury goods cannot be underestimated.  
(Zhang Shu, 2012; Zhao Hanzi, 2011; Wang Qinq, 2013; Shi Zhuomin, 2012; Huang Jiani,  2010; Zhang Ying, 2015; 
Zhao Yu, 2016; Chen Yanying, 2011; Li Li,, 2012; Wang Xueqin, 2013; Zhang Dongjie, 2017; Zhang Bo, 2014; Cao 
Jingxian, 2013; Tao Rong, 2019; Zeng Zishan, 2016; Xu Yan, 2007; Luo Jiaxu, 2020) 

17 

28 Price 
In China, the higher the price of some luxuries, the more willing consumers are to buy them.  
(Zhang Shu, 2012; Xie Ying, 2016; Chen Li, 2015; Guo Hongbao, 2012; Yi Shaohua, 2013; He Ling, 2014; Yuan Yuan , 
2013; Hu Cuihua, 2012; Li Li, 2010; Cai Yuxuan, 2020; Ming Ronghua, 2015; Zhao Genliang, 2013; Xiao Xiao, 2012; 
Han Xinxin, 2015; Liu Siwei, 2017; Shihua, 2017; Zhang Xiaoqing, 2013) 

 

17 

29 Investment Value 
Due to the uniqueness of luxuries, consumers will also consider the degree of preservation value 
of luxuries when purchasing luxury brands, so as to invest in them.  
(Hu Cuihua,2012; Xu Ying, 2017; Wang Hao, 2017; Xu Ying, 2017; Chen Xiaomin, 2019; Liu Liang, 2012; Ma Xiaoxi, 
2011; Fei Tao, 2014; Li Zeyun, 2019; Zhang Qiannou, 2013; Fan Junnan, 2014; Zhang Shen, 2013; Shen Wenju, 2013; 
Ellisa Cavallari, 2019; Chen Zheng, 2012; Yang Fan, 2008; Chen Jie, 2014) 

17 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 3045 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

No Observable Variables Cumulative 
Frequency 

30 Store Environment 
Shopping environment affects consumer's purchasing mood, such as lighting, light color, 
temperature, crowdedness, and room size and so on. 
(Zhang Shu, 2012; Mi Siying, 2013; Huang Xinya, 2020; Zhang Jie, 2013; Li Yaxin, 2018; Li Li, 2017; Zhao Hanzi, 
2011; Cao Tingt, 2019; Lou Qinq, 2014; Li Ji, 2016; Luo Dang, 2014; Huang Yiqun, 2018; Cai Yuxuan, 2020; Cao Lida, 
2013; Chen Zheng, 2012; Zhang Xiaoqing, 2013; Huang Xiaozhi, 2021) 

17 

 
The above-mentioned components were applied to the conceptual framework of research step two in the research 

topic "The marketing guidelines to luxury brands consumption of Chinese post-90s." As illustrated in figure 3, the 
components become observable variables of luxury brands consumption in Chinese market. 

 
 
 

Figure 3 Conceptual framework of research step 2 
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From documentary research, the components of luxury brands consumption are 1) Quality Assurance;   

2) Perfectionist; 3) Brand History; 4) Face; 5) Self-Extension; 6) Service; 7) Status Symbol; 8) Social Functions; 
9) Rareness; 10)Design; 11) Uniqueness; 12) Bandwagon; 13) Conspicuous; 14) Snob; 15)Sensual Hedonist;  
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16) Customer Satisfaction; 17) Superior Raw Material; 18) Band Loyalty; 19) Uniqueness; 20) Craftsmanship; 21) 
Brand Image; 22) Group Sense of Belonging; 23) Brand Awareness; 24) Self-Gift Giving; 25) Country of Origin; 
26) Word of Mouth; 27) Advertising; 28) Price; 29) Investment Value; 30) Store Environment. These components 
are applied to observable variables of the latent variable in the conceptual framework. 

The researcher will use research results step one, the study's conceptual framework to create a questionnaire and 
collect data from the study's target group in Chinese post-90s. Then the number of components of luxury brands 
consumption in Chinese market components will be reduced using an exploratory factor analysis (EFA) as research 
step 2. The outcome of research step 2 will be used to develop luxury brands consumption of Chinese market in 
research step 3 of the research topic “The marketing guidelines of luxury brands consumption of Chinese post -90s”. 
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การวเิคราะห์ผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อการตัดสินใจการลงทุน 
ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกประเทศไทยของนักธุรกจิจีน 

A Case of how COVID-19 impact the investment decision for Chinese  
investors in Eastern Economic Corridor Development of Thailand 

 

SISHI LIU1 และ ผุสดี พลสารัมย์2 
 Sishi Liu and Pussdee Polsaram 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเพ่ือศึกษาผลกระทบและปัจจยัทางนโยบายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
กฎหมายและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัธุรกิจจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19  เพ่ือ
น าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากตวัแทนนกัธุรกิจจีนท่ีมีการลงทุนใน EEC ทั้งหมด 18 ท่านระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 
ปี 2564  ภายใตท้ฤษฎีการลงทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ (Eclectic Paradigm ) Five Forces Model และเคร่ืองมือ
การวิเคราะห์ PESTEL Analysis และ SWOT Analysis จากผลการศึกษาพบว่า นกัธุรกิจจีนไดรั้บผลกระทบจาก
ปัจจยัต่างๆ บางปัจจยัส่งผลให้นกัลงทุนจีนชะลอการตดัสินใจลงทุน แต่บางปัจจยักระตุน้ให้นกัลงทุนจีนมีแรง
บนัดาลใจในการวางแผนลงทุนท่ีต่างประเทศมากข้ึน และไม่ไดท้ าให้ธุรกิจจีนเลิกตดัสินใจเขา้มาลงทุนท่ีเมืองไทย 
 
ค ำส ำคัญ: กำรลงทุนของนักธุรกิจจีน  EEC ผลกระทบโควิด-19 
 

Abstract 
The purpose of this independent study is to find appropriate solutions to build investor confidence under the Covid-
19 pandemic, by using qualitative research to examine the impact of political, economic, social, technological, 
legal, and environmental factors on investors The research collects information from 18 representatives of Chinese 
investors who invested in EEC through in-depth interviews between January and March 2021.  The study applies 
Eclectic Paradigm, the Five Forces of business competition, PESTEL analysis, and SWOT analysis, and the 
findings show that investors influenced by various factors, some of which slow down investors' investment 
decisions, but some of which prompt investors to invest more overseas and also do not make Chinese investors 
cancel their decision to invest in Thailand.  
 
Keywords: Chinese investor, EEC, the effects of the COVID-19 pandemic 
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1. บทน า 
 

ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนในสายตาของนกัลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนกัลงทุนจีนท่ีให้ความสนใจ
ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC (EEC : Eastern Economic Corridor Development) อย่าง
ต่อเน่ือง จากสถานการณ์การโควิด-19 (COVID-19) ท่ีไดมี้การแพร่กระจายระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงปลายปี 2019 ถึงปัจจุบนั  ผลพวงจากวิกฤตโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบทัว่โลก ท าให้หลายประเทศตอ้ง
ใชม้าตรการปิดเมือง (Lockdown) เพ่ือบรรเทาการแพร่ระบาดดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของประชาชนใน
ทุกประเทศ และท าให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกตอ้งหยุดชะงกัพร้อมกัน และเขต EEC ประเทศไทยก็
ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั โควิด-19 เป็นปัจจยัส่งผลให้มูลค่าการขอรับการส่งเสริมใน EEC ในเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคมปี 2563 ลดลง 10% และเป็นปัจจยักดดนัต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (FDI) จากประเทศต่างๆ 
ท่ีมาลงทุนท่ี EEC จากขอ้มูลพบว่า ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี 2563 การลงทุนโดยตรงจากจีนท่ีลงทุนใน EEC 
เม่ือเทียบกบัปี 2562 ลดลงจาก 18,342 ลา้นบาทเป็น 8,441 ลา้นบาท (Thailand Board of Investment, 2564) จึงมีความจ าเป็น
ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อนกัลงทุนท่ี EEC ในการรับมือความทา้ทายและสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุน เพ่ือดึงดูดนกัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุนไดท้นัเม่ือเหตุการณ์ดา้นโรคระบาดคล่ีคลาย  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด-19 ท่ีมีต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุน EEC ประเทศไทย และศึกษาปัจจยัทางนโยบายและการเมือง 
(Political) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจยัดา้นสภาพสงัคม (Socio-Cultural Factors) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
(Technology) ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment)ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัลงทุนจีนท่ีมา
ลงทุนท่ี EEC ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เพ่ือน าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสร้างความเช่ือมัน่ของ
นกัลงทุนจีนต่อสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  

ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ของประเทศไทย 
ครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และศึกษากลุ่มนกัลงทุนจีนจาก 5 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมการผลิตการคา้ขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจ
หรือองค์กรท่ีให้การบริการสนับสนุนการลงทุน และกลุ่มตวัอย่างจะมีนักลงทุนจีน จ านวน 18 ราย ท่ีได้มีการจด
ทะเบียนเปิดบริษทัประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าและการค้าขาย หรือมาลงทุนก่อตั้งโรงงาน ด าเนินธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม หรือร่วมลงทุนกบับริษทัไทย เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีไทยและองค์กรท่ีให้การบริการ
สนบัสนุนการลงทุน ระยะเวลาการศึกษาจะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี ในดา้นการพฒันาแนวคิดและทฤษฎี จะเขา้ใจแนวคิดทฤษฎีการ
ลงทุนระหว่างประเทศในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุน
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุนท่ี EEC ประเทศไทย ในดา้นการบริหารจดัการ จะเป็นประโยชน์ต่อ
นกัลงทุนในดา้นการเตรียมการรับมือกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบกบัธุรกิจระหว่างประเทศ และในดา้น
การวางแผนกลยุทธ์บริหารธุรกิจ เพ่ือด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของการระบาดโควิด-19 ช่วยน าเสนอ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ี EEC ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
BOI ส านักงาน EEC ในการบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์ โควิด-19 เพ่ือให้เกิดการลงทุนใน EEC อย่างเป็น
รูปธรรม และสร้างฐานความเจริญ ความย ัง่ยืนคร้ังใหม่หลงัโควิด-19 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการท า FDI ท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดคือ แนวคิด Eclectic Paradigm หรือเรียกว่า กรอบแนวคิด 

OLI-Model ของ Dunning (1993) เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงการท่ีองคก์รธุรกิจตดัสินใจลงทุนในต่างประเทศข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไข 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. ความไดเ้ปรียบในการเป็นเจา้ของสินทรัพยพิ์เศษบางอยา่ง (O : Ownership Advantage) 
2. ความได้เปรียบท่ีเกิดจากแหล่งท่ีตั้ง (L: Location Advantage) 3. ความได้เปรียบด้านศกัยภาพการด าเนินการ
ภายในขององคก์ร (I: Internalization Advantage) และบริษทัจะพิจารณาจากความไดเ้ปรียบของบริษทั หากบริษทั
มีความไดเ้ปรียบครบทั้ง 3 ดา้นขา้งตน้ จะท าให้บริษทัตดัสินใจไปท า FDI แทนการเขา้สู่ต่างประเทศดว้ยรูปแบบอ่ืน 
นอกจากทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศแลว้ ส าหรับการวางกลยทุธ์การลงทุนของบริษทัท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ 
ทฤษฎี Five Forces Model หรือแรงกดดนัทั้ง 5 ของ Porter (1979) ก็มีแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัการแข่งขนัของธุรกิจ 5 ประการ รวมถึง คู่แข่งรายใหม่ ลูกคา้ สินคา้ทดแทน ผูจ้ดัหาวตัถุดิบและการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม บริษทัท่ีลงทุนในต่างประเทศสามารถน าแนวคิดน้ีมาปรับใชใ้นการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เพ่ือหากลยุทธ์รับมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณ์เม่ือด าเนินการลงทุนท่ีต่างประเทศ  และ
ช่วยตดัสินใจไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั เม่ือไปลงทุนหรือพฒันากลยทุธ์ธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากควร
วิจัยความสามารถในการแข่งขนัและข้อได้เปรียบของบริษทัตามทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว การประเมิน
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มจากภายนอก (PESTEL) รวมถึงปัจจยัทางนโยบายและการเมือง (Political) ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Socio-Cultural Factors) ปัจจัยทางเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ ๆ (Technology) ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจก็มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง (Ülgen & Mirze, 2007). อีกทั้ง ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถช่วยให้
นกัลงทุนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ น ามาวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (SWOT) เขา้ใจจุดแขง็และจุดอ่อน มองเห็น
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เพ่ือน ามาประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน (Kotler, 1999; Kotler & Scheff Bernstien, 1997)   

นอกจากน้ีแลว้ ในงานวิจยัต่างๆ ก็พบว่า ปัจจยัต่างๆ และการตดัสินใจลงทุนมีความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 
ฐาณิญา โอฆะพนม และ ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างชาติในประเทศไทย ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศปีท่ีผ่านมา อตัรา
ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศ และปัจจยัทางการเมือง การใชจ่้ายของภาครัฐบาล และ
การเก็บภาษี  

พรทิพย ์ตนัติวิเศษศกัด์ิ และ อดิศร ณ อุบล (2561) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงของจีน
ในไทยเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2543–2559 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการท า FDI 
ของจีนในไทยมีความสัมพนัธ์เพียง 3 ปัจจัย คือ การเปิดเสรีทางการค้ากบัจีน จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียว และจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตของไทยก็เป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เม่ือเครือข่ายการส่ือสารดีก็จะเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน  
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มนต์ชยั ลีลาถาวรสุข (2561) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน(ACFTA) ท่ีมีต่อ
การลงทุนระหว่างไทยกบัจีน พบว่า ขอ้ตกลง ACFTA มีส่วนช่วยส่งเสริมการคา้และการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศจีน และ ยงัก่อให้เกิดโอกาสในมิติดา้นการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนท่ีไทย  

เปรมกมล เถียรหนู (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยางลอ้
รถยนต์จากจีนในประเทศไทยพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการก าหนดการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยางลอ้
รถยนต์จากจีนในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ดา้นวตัถุดิบ ดา้นศกัยภาพแรงงาน ดา้นวฒันธรรม นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ปัจจยัดา้นการถูกกีดกนั
ทางดา้นการคา้ในอุตสาหกรรมจากกลุ่มประเทศแถบตะวนัตก และปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุนการผลิต  

หล่ี เหรินเหลียง (2012) ในงานวิจยัโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอยา่งย ัง่ยืน เม่ือวิเคราะห์จาก
มิติวฒันธรรมโดยมองจากปัจจัย 2 ฝ่ังทั้งไทยและจีนนั้น ได้ศึกษาและพบว่า ปัจจัยมีดงัต่อไปน้ี 1) ปัจจัยทาง
การเมือง เสถียรภาพทางการเมืองและรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนท่ีชดัเจน 2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 3) 
ปัจจยัทางวฒันธรรม พ้ืนฐานความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างไทย-จีน 4) ขอ้ไดเ้ปรียบของ OLI-Model ท าเลท่ีตั้งท่ี
ดีซ่ึงสามารถช่วยขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน มีแหล่งทรัพยากรวตัถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลกัษณะภูมิประเทศไดเ้ปรียบกว่าประเทศเพ่ือนบา้นในเขตอาเซียน จึงท าให้สามารถดึงดูดนกัลงทุนจีน
เขา้มาลงทุนในไทย 

ตามแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ การวิจยัต่างๆ ยงัคงศึกษาแค่อิทธิพลจากปัจจยับางประการท่ีมีต่อการ
ลงทุน แต่ไม่ไดน้ าปัจจยัภายนอกมาประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัเอง รวมทั้ง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือศึกษาผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัธุรกิจใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัและไม่มีการศึกษาเร่ืองผลกระทบของเหตุการณ์พิเศษ เช่น การแพร่ระบาดของโรคส่งผล
ต่อการตดัสินใจการลงทุนในภูมิภาคดว้ย 

กรอบแนวคิดการศึกษาน้ีมีดงัน้ี 
 

 
 
รูปที่  1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 

ความไดเ้ปรียบ 3 ประการ OLI-Model    
การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน(SWOT) 

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL) 

ผลกระทบจาก โควดิ-19 

สภาพแวดลอ้มและปัจจยัการแข่งขนัของธุรกิจ Five Forces Model 

การตดัสินใจการลงทุน แนวทางสร้างความเช่ือมัน่ในการ

ลงทุน 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ในการวิจยัการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูล 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยใชก้ารสมัภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นจากนักลงทุนจีนใน EEC ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลใน
ระหว่าง เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  2)การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจาก 
เอกสาร งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี และขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนการต่างประเทศ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เช่น ขอ้มูลสถิติ รายงานการประชุม ข่าว และขอ้มูลเอกสารของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจากภาครัฐฯ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนบริษทัจีนท่ีลงทุนใน EEC และนกัธุรกิจจีนท่ีอยู่ใน
องค์กรท่ีให้การบริการสนบัสนุนการลงทุนใน EEC มีทั้งหมด 18 (n) ราย จากฐานขอ้มูลบริษทัจีน 217 (N) ราย มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเมกะโปรเจ็กต์ EEC (3) นิคมอุตสาหกรรม  (4) อุตสาหกรรมการผลิตการ
คา้ขาย (6) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์(2) และการบริการสนบัสนุนการลงทุน (3) ซ่ึงการวิเคราะห์คร้ังน้ีไดมี้ก าหนดใช้
เกณฑเ์ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีต าแหน่งเป็น
ประธานหอการคา้ หรือดา้นพฒันาธุรกิจ เป็นตน้ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ผูท้รงคุณวุฒิ หรือเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์
การท างาน 10-30 ปีโดยเฉพาะมีประสบการณ์การท างานท่ีเมืองไทย หรือเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแนะน าจากวงการ   

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ตวัแทนบริษทัจีนท่ีลงทุนใน 
EEC และนักธุรกิจจีนท่ีอยู่ในองค์กรท่ีให้การบริการสนับสนุนการลงทุนใน EEC โดยมีการติดต่อผ่านทาง
โทรศพัทแ์ละบนัทึกเสียงของผูถู้กสัมภาษณ์ การสมัภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีไม่มีโครงสร้าง (Non 
Structure Interview ) ถอดเสียงบนัทึกเทปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

การศึกษาน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงคุณภาพ 1) จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีหน่ึง จะใชวิ้ธีการศึกษาขอ้มูล
ท่ีได้จากเอกสาร น าข้อมูลจากเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย งานวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา ทั้ งไทยและ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสรุปขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ต่อมาน าปัจจยัต่าง ๆ 
ของ PESTEL ท่ีพบเจอมาสอบถามนกัลงทุนจีน รวมทั้งปัจจยัการเมือง ปัจจยัเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัสังคม ปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยักฎหมาย และปัจจยัเทคโนโลยีในช่วง โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการลงทุนท่ี EEC 2. 
ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์สองและสามของงานวิจยัน้ี น าเอาขอ้มูลสมัภาษณ์มาจดัท าให้เป็นระบบและหาความหมาย 
แยกแยะองคป์ระกอบขอ้มูลท่ีมีขอ้คิดเห็นเหมือนกนันั้นออกมา รวมทั้งการเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์จากการ
วิเคราะห์ Five Forces Model ภาคธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ประเมินถึงปัจจยัภายใน (SWOT) บริษทัเป็นอยา่งไร 
เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ท่ีมีต่อการตดัสินใจ
ของนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุน EEC ประเทศไทย เพ่ือดูว่านกัลงทุนจีนให้น ้าหนกักบัปัจจยัไหนเป็นส่วนส าคญัและมี
อิทธิพลต่อนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุนท่ี EEC ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 สุดทา้ยรวบรวมและสรุปขอ้มูล 
เพ่ือน าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนจีนต่อสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย  
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการสัมภาษณ์นกัธุรกิจจีนท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีให้การบริการสนบัสนุนการลงทุนใน EEC จ านวน 18 ราย โดยมี
ค าถามครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งจากปัจจยั PESTEL SWOTและ Five Forces Model เช่น ปัจจัยการเมือง 
ปัจจัยเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยสังคม ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ปัจจัยกฎหมาย และปัจจัยเทคโนโลยีในช่วงโควิด 19 ส่งผล
กระทบอย่างไรต่อการลงทุนของนกัลงทุนจีนท่ี EEC รวมทั้งกระทบไปถึงกระทบปัจจยัภายในบริษทัเป็นอย่างไร 
การวิจยัคร้ังน้ีพบว่า  

1. การแพร่ระบาดโควิด 19  มีผลกระทบต่อนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุนท่ี EEC หลายดา้น 
ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัการเมือง นกัธุรกิจจีนไดรั้บผลกระทบจากนโยบายการเข้าเมืองจากนโยบายการปิด

พรมแดนระหว่างประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นโยบายการปิดเมืองของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่งผล
ให้มีการปรับเปล่ียนนโยบายการขอวีซ่าและมีนโยบายการกกัตวั รวมทั้งเกิดปัญหานโยบายของแต่ละกระทรวงใน
ประเทศไทยท่ีไม่สอดคล้องกัน ท าให้นกัลงทุนจีนไม่มีความชดัเจนว่าเอกสารท่ีตอ้งจดัเตรียมจะมีความสมบูรณ์
พร้อมมากเพียงใด และค่าใชจ่้ายในการขา้มพรมแดนระหว่างจีนและไทยเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้นกัลงทุนต่างชาติไม่
สามารถเขา้ประเทศไทยอย่างสะดวกสบายและท าให้การบริหารจดัการของบริษทัต่างๆ การอบรมบุคลากร การติดตั้ง
และการทดสอบเคร่ืองจกัรนั้น ต่างก็เจอปัญหาอย่างหนกั เน่ืองจากบุคลากรต าแหน่งส าคญั เช่นวิศวกรเฉพาะด้าน 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีหรือบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่สามารถเขา้เมืองไทย
ได ้บริษทัมีก าลงัคนไม่พอ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง นอกจากน้ีแลว้ แรงงานต่างดา้วท่ีเคยจ้างงานได้
กลบัประเทศไปในช่วงระบาดโควิด-19  ในรอบแรก และรอบสองท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มแรงงานต่างดา้วนั้น  ก็ท าให้เกิด
สภาวะขาดแคลนแรงงานต่างดา้วข้ึนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และผูผ้ลิตจีนท่ีดเน้นใชก้ าลงัคน มีการขาดแคลน
แรงงานต่างด้าว จากประเทศเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา  ท าให้จ านวนคนในการผลิตสินค้าของบริษทัเหล่าน้ีไม่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการผลิตต ่าลงไปดว้ย 

ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  การชะลอตวัของเศรษฐกิจจากโควิด-19 ท าให้ เมกะโปรเจกต ์ ท่ีลงทุน
ใน EEC นั้นมีความล่าชา้เกิดข้ึน นกัลงทุนจีนท่ีมีส่วนร่วมลงทุนเมกะโปรเจกต์ ของ EEC เห็นว่าพาร์ทเนอร์บริษทั
ไทยมีความกงัวลในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง และเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศ
ไทยมีความไม่แน่นอนมากข้ึน จึงท าให้พาร์ทเนอร์บริษทัไทยของบริษทัท่ีลงทุน เมกะโปรเจกต์ มีการตดัสินใจลงทุน
ชะลอตวัลง ดงันั้นความคืบหนา้ของโครงการจึงเกิดความล่าชา้ 

อีกทั้งในบางบริษทัไดรั้บผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานของประเทศจีนท่ีมีการหยุดชะงกัลงตอนเกิดโควิด-19
ช่วงแรก  ส่งผลให้บริษทัต่างๆไม่สามารถจดัหาสินคา้หรือวตัถุดิบเพ่ือสนบัสนุนการผลิตสินคา้ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ท่ี
ประเทศไทยได ้จึงท าให้บางบริษทัมีปัญหาการน าเขา้วตัถุดิบ หรือหยุดสายการผลิตบางส่วนลง แต่ในทางตรงกัน
ขา้ม ก็มีบางบริษทัไดรั้บออเดอร์จากบริษทัแม่มากข้ึน เน่ืองจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทท่ีผลิตสารอาหาร บริษัทผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเหล่าน้ีเป็นทั้ งผู ้ผลิตและผู้ส่งออก ได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น ตน้ทุนการขนส่งทางทะเลสูงจากตูค้อนเทนเนอร์
ขาดแคลน แต่บางบริษทักลบัมียอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากการเปล่ียนแปลงของตลาดในช่วงโควิด-19 

กลุ่มบริษทัอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีลงทุนในจงัหวดัพทัยา เน่ืองจากจงัหวดั
พทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียว ไดรั้บผลกระทบจากการไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการได้ในช่วงโควิด-19  จึงท าให้
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ธุรกิจอสังหาฯ ซ่ึงมีการพ่ึงพาธุรกิจการท่องเท่ียวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลง และเมืองไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  ไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้เงินลงทุนไหลเขา้มาใน
ประเทศไทย และเงินบาทไทยมีความแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให้นกัลงทุนท่ีลงทุนอสงัหาฯ ตอ้งค านึงถึงตน้ทุน
อตัราดอกเบ้ียเงินบาท จึงมีการควบคุมการลงทุนส่งผลให้ยอดขายลดลง 

ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัทางด้านสังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มโควิด-19 ส่งผลต่อวิธีการ
ท างานและวิธีบริหารการจดัการของบริษทัจีน บริษทัจีนส่วนใหญ่ไดรั้บผลการทบจาก ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) รูปแบบการท างานของบริษทัจีนต่างๆในช่วง โควิด 19 
จะมีการดิจิทลัไลเซชัน่(Digitalization) อาทิ การประชุมออนไลน์ การจดัการบริษทัออนไลน์ การให้บริการทางออนไลน์
ซ่ึงถือว่าเป็นนวตักรรมใหม่ในดา้นบริการ 

นอกจากน้ี การวิจยัคร้ังน้ียงัพบว่า การบริหารจดัการของบริษทัจีนมีความแตกต่างกนัระหว่างพนกังานจีนและ
พนักงานไทยเน่ืองจากความแตกต่างทางวฒันธรรม จะเห็นได้ชดัว่าบริษทัจีนจะมีมาตรการในการควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19  อย่างเขม้งวด เน่ืองจากประเทศจีนไดเ้กิดการแพร่ระบาดโควิด-19  ก่อนประเทศ
อ่ืนๆ ท าให้บริษทัจีนต่างก็ต่ืนตวัและมีมาตรการบริหารจดัการอย่างเขม้งวด เนน้ย  ้าให้พนกังานจีนปฏิบติัตวัในช่วง
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19อย่างเขม้งวด แต่ส าหรับพนกังานไทย จะขอความร่วมมือในการปฏิบติั เพราะว่า
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน พนกังานไทยบางส่วนไม่เห็นดว้ยว่าจ าเป็นตอ้งกักตวัท างานและไม่สามารถไปไหนได้ 
บริษทัจีนจึงใชแ้นวทางท่ียืดหยุ่นเพ่ือการบริหารงาน   

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท าให้ความตอ้งการของตลาดท่ีเกิดข้ึนในช่วงโควิด 19 เช่น ท างานท่ีบา้น การเรียน
ออนไลน์ การพฒันาอีคอมเมิร์ซ ท าให้ยอดการสั่งซ้ือผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์และเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมข้ึน การลงทุนใน
ดา้น วตัถุดิบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์การพฒันาอีคอมเมิร์ซ บริการคลาวด์และ 5G ไดรั้บผลในดา้นเชิงบวก และ
สร้างก าไรไดใ้นในช่วงโควิด 19  

ผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นการพฒันาเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซ  จากบริษทัท่ีไดรั้บการสมัภาษณ์ 
หากแบ่งตามประเภทธุรกิจแลว้ คร่ึงหน่ึงไดก้ล่าวถึงการแพร่ระบาดโควิด-19  คร้ังน้ีถือเป็นโอกาสในการพฒันาต่อ
ยอดธุรกิจของบริษทั บางบริษทัมีการกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจตามลกัษณะของอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลง
ของตลาด เช่น การพฒันาอีคอมเมิร์ซเป็นตน้ 

2. ปัจจยัทางดา้นนโยบาย การเมืองและเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน EEC ของไทย 
ท าให้มีการชะลอการลงทุนแต่ไม่ได้หยุดการลงทุนจากนักลงทุนจีน เน่ืองจากสภาพการป้องกัน โควิด-19  ของ
ประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัตน้ของโลก ท าให้นกัลงทุนจีนยงัมีความมัน่ใจต่อการลงทุนใน EEC ประเทศไทย แต่มี
การชะลอการลงทุน การชะลอการลงทุนในประเทศไทยของนกัลงทุนจีนนั้น สาเหตุหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดโควิด-19  คือ บุคลากรไม่สามารถเข้ามาลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีในประเทศไทยได ้ จึงท าให้การ
ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนเหล่าน้ีชะลอตวัลง  

จากการวิเคราะห์ Five Forces เห็นไดว้่าปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อนโยบาย ปัจจยัทางดา้นการเมือง และ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่างกัน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ก็มีความสามารถในการเผชิญความท้าทายของโควิด-19  ท่ีแตกต่างกนั ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มนิคมอมตะ หรือ นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ซ่ึงเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูง มีส่ิง
อ านวยความสะดวก ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี และจดัเตรียมมาตรการต่างๆสามารถ
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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นช่วงท่ีตอ้งเผชิญโควิด-19 ฉะนั้นทางนิคมมีอ านาจต่อรองของซพัพลายเออร์
ท่ีค่อนขา้งสูง และในโซนเขต EEC ประเทศไทยก็ยงัคงมีอ านาจในการต่อรองมาก เน่ืองจากท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมี
จ ากดั ต าแหน่งท าเลท่ีดีของท่ีดินมีมูลค่าในการลงทุนอยา่งมาก ถึงแมจ้ะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
ชัว่คราว ตน้ทุนการขนส่งทางทะเลท่ีสูงข้ึนน้ีจะเกิดข้ึนเพียงระยะเวลาหน่ึง แต่เม่ือวิเคราะห์ในภาพรวมแลว้ โซนเขต 
EEC ยงัคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในมุมมองของนกัธุรกิจจีน แต่ในขณะเดียวกนั ส าหรับบริษทัต่างชาติท่ีแสวงหาการ
ลงทุนท่ีอ่ืน ประเทศเวียดนามจะเป็นประเทศท่ีมีตน้ทุนแรงงานราคาถูกท่ีมีศกัยภาพสูง ถือว่ามีส่ิงท่ีสามารถแข่งขนั
กับนิคมของประเทศไทยได ้ถ้าหาก EEC ต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนท่ีไทย ควรท่ีจะต้องพยายามสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานและห่วงโซ่อุปทานให้สมบูรณ์ จึงจะสามารถดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนท่ีเมืองไทยได้
มากข้ึน  

โดยสรุปจากภาพรวมธุรกิจท่ีได้ให้สัมภาษณ์ มี 5 กลุ่มธุรกิจใหญ่ท่ีมีศักยภาพและมีการพัฒนาในเชิงบวก 
สามารถอยูร่อดไดใ้นช่วงโควิด-19  มีส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บผลกระทบ เช่น บริษทัอสงัหาริมทรัพย ์อยูใ่นระหว่างการหา
แนวทางรับมือเพ่ือให้อยูร่อด แต่บริษทัต่างๆ ท่ีให้สมัภาษณ์มานั้นไม่มีธุรกิจไหนท่ีจะลม้เลิก หยดุด าเนินกิจการหรือ
ถอนตวัออกจากประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนจีนเหล่าน้ีมองถึงการลงทุนในระยะยาว มัน่ใจว่า ปัจจยัทาง
การเมือง นโยบาย EEC ไทยและนโยบาย BRI ของจีน (นโยบายท่ีผลกัดนัให้นกัลงทุนจากจีนกล้าลงลงทุนนอก
ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนโยบาย BRI ) สามารถดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามาท่ีไทยได ้และผูบ้ริหาร
บริษทัจีนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานและค่าขนส่งสูงจะเป็นแค่ในระยะสั้นและ 
โควิด-19 ท าให้การจดัการทางดา้นซัพพลายเชนของบริษทัเหล่าน้ีต่ืนตวั กระตุน้ให้ทางบริษทัวางแผนปรับเปล่ียน
ขยายท่ีตั้งของโรงงาน ศูนยก์ระจายสินคา้ และเส้นทางการขนส่ง เพ่ือให้บริษทัสามารถปรับตวัไดอ้ย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤต  

3. ส าหรับทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสร้างความเช่ือมัน่ของนักลงทุนจีนต่อสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) การพฒันา EEC จ าเป็นตอ้งมีสิทธิประโยชน์หรือมาตรการต่างๆ ในการพฒันา
บุคลากรทอ้งถ่ินเพ่ือให้มีช่างฝีมือ วิศวกร และบุคลากรท่ีมีทกัษะระดบัสูงในการสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม
มากข้ึน และทาง EEC ควรพฒันาให้อุตสาหกรรมต้นน ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า ท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียว ให้อยู่
ในคลสัเตอร์อุตสาหกรรมท่ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมแรงดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติ 2) ในดา้นนโยบายแรงงาน
ของ EEC ในวิกฤตคร้ังน้ีแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (ลาว กมัพูชา เมียนมาร์) ไดรั้บผลกระทบในดา้นความกดดนัทาง
สงัคม ดา้นมาตรการท่ีเขม้งวดในการเดินทางขา้มจงัหวดัต่างๆ กระทรวงแรงงานไทยควรมีการปรับนโยบายการจ้าง
แรงงานต่างด้าวเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีเกิดความมัน่ใจท่ีจะท างานต่อในประเทศไทยได ้  3) การออกสิทธิ
ประโยชน์ของนโยบาย BOI ท่ีให้การส่งเสริมควรยืดหยุ่นและเขา้ถึงไดส้ าหรับนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศ
ไทย เน่ืองจากนกัลงทุนทัว่ไปบางรายท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก BOI ยงัคงไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็น
ปกติเหมือนบริษทัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก BOI ในช่วงโควิด-19 นโยบายของภาครัฐควรจะตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมในการออกมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ผูข้อรับเอกสารไม่เกิดความซับซ้อนในการจดัเตรียม และเม่ือสถานการณ์มี
การเปล่ียนแปลงควรจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ลดขั้นตอนความ
ยุ่งยากในการขอเอกสารต่างๆ จะช่วยท าให้นักลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้สะดวกยิ่งข้ึน  
4). ขอ้เสนอแนะส าหรับบริษทัจีน บริษทัท่ีไปลงทุนต่างประเทศ ควรมีความพร้อมในการรับมือเม่ือเจอวิกฤตต่างๆ 
การเตรียมความพร้อมการบริหารจดัการไม่เพียงแต่การบริหารจดัการภายในบริษทั มาตรการต่างๆ ท่ีน ามาใชจ้ัดการ
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ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยงัตอ้งมีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ตน้ทุน บุคลากรและทรัพยากรให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยันโยบายเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายให้ได ้

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนและผู้บริหารชาวจีนจ านวน 18 ราย จากกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ  5 
อุตสาหกรรม  โดยใชฐ้านขอ้มูลผูป้ระกอบการจีนกว่า 200 บริษทัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี EEC ผลการวิเคราะห์พบไดช้ดัว่า นกั
ธุรกิจจีนท่ีลงทุนอยูใ่นเขต EEC นั้น ลว้นไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
มีทั้งในดา้นเชิงบวกและเชิงลบ โดยสรุปดว้ยเคร่ืองมือ PESTEL ท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีจากปัจจยัทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคม กฎหมาย ซ่ึงปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีนกัลงทุนจีนไดพ้บเจอนั้น ผลการวิจยัพบว่า เม่ือเจอ
สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ท่ีมีความแตกต่างกนัในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มภายนอก 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีคล้ายกัน แต่จากปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม กฎหมายก็น ามาซ่ึง
ผลกระทบท่ีแตกต่างกันต่อนักลงทุนจีนท่ีมางลงทุนใน EEC ประเทศไทยในประเภทธุรกิจท่ีไม่เหมือนกัน 
นอกจากน้ีแลว้ ลกัษณะของแต่ละประเภทธุรกิจและบริษทัท่ีอยู่ในขั้นตอนการลงทุนในประเทศไทยท่ีไม่เหมือนกัน
นั้น จากภายในองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนท่ีมีความแตกต่างกนัและบริษทัเหล่าน้ีให้น ้ าหนกัและรับมือผลกระทบจาก
ปัจจยัต่างๆ ก็แตกต่างกนัในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19  เป็นไดท้ั้งวิกฤตและโอกาสส าหรับนกัลงทุนจีน
ท่ีมาลงทุน EEC ประเทศไทยเหล่าน้ี 1) การแพร่ระบาด โควิด-19 มีผลกระทบต่อนกัลงทุนจีนท่ีมาลงทุนท่ี EEC 
หลายดา้น 2) ปัจจยัทางดา้นนโยบาย การเมืองและเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการลงทุนใน EEC 
ของไทย ท าให้มีการชะลอการลงทุนแต่ไม่ได้หยุดการลงทุนจากนักลงทุนจีน 3) ข้อเสนอส าหรับทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนจีนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ในประเทศไทย จาก
การวิจยัคร้ังน้ี เห็นไดว้่าโยบายและกฎหมายส าหรับการเข้าเมืองก็ยงัมีข้อจ ากัด นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ และดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นเทคนิคจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี การวิจัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการในช่วงสถานการณ์การระบาด โควิด-19 ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาสั้นและมีสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบไดนามิก ท าให้ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อนกัลงทุนจะ
แตกต่างจากปัจจยัหลายดา้นในระยะยาว ของการวิจยัต่างๆ ก่อนหน้าน้ีไม่เคยท าการศึกษา ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ติม
เต็มช่องว่างส่วนน้ีดว้ย จากการวิเคราะห์คร้ังน้ีพบว่าไดใ้ชท้ฤษฎีการลงทุนต่างประเทศแนวคิด Eclectic Paradigm 
ตอ้งมีการประยกุต์ตามสถานการณ์เม่ือด าเนินการลงทุนท่ีต่างประเทศ นกัลงทุนตอ้งประเมินสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงปัจจยัการลงทุน ประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก จุดแขง็และจุดอ่อนของบริษทัตามสถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตามจริง ศกัยภาพและการเติบโตของบริษทัท่ีไม่เหมือนกนันั้น แต่ละบริษทัจะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่าง
กนัเพ่ือเผชิญกบัความทา้ทายของวิกฤตและดดัสินใจลงทุนขยายธุรกิจต่อไป  

ส่วนขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ นโยบายและกฎหมายส าหรับการเข้าเมืองก็ยงัมีข้อจ ากัดและเง่ือนไข 
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หรือสิทธิพิเศษท่ีทาง BOI ให้มาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบันักลงทุน ควรมีการ
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ปรับเปล่ียนการใช้งานให้ครอบคลุมถึงนักลงทุนทั่วไปได้ เน่ืองจากนักลงทุนทั่วไปบางรายท่ีไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จาก BOI ยงัคงไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติเหมือนบริษทัท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก BOI 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือเม่ือต้องประสบปัญหาในวิกฤตแบบน้ีอีกในอนาคต  การพฒันา EEC 
จ าเป็นตอ้งมีสิทธิประโยชน์หรือมาตรการต่างๆ ในการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินเพ่ือให้โซนเขตนิคมอุตสาหกรรมมี
ช่างฝีมือ วิศวกร และบุคลากรท่ีมีทกัษะระดบัสูงในการสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมมากขั้น กระทรวงแรงงาน
ไทยควรมีการปรับนโยบายการจ้างแรงงานต่างดา้วเพ่ือให้แรงงานต่างดา้วเกิดความมัน่ใจท่ีจะท างานต่อในประเทศ
ไทย นอกจากน้ีแลว้ ควรให้การสนบัสนุนห่วงโซ่อุปทาน ภายใน EEC พฒันาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมแรง
ดึงดูดนกัลงทุนหรืออ านาจต่อรองกบัลูกคา้ 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ในดา้นหัวขอ้การวิจยั นอกจากมีการศึกษาวิจยัผลกระทบต่อนกัธุรกิจจีนในช่วงโควิด-19 
แลว้ ควรจะศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบต่อนกัธุรกิจจีนหรือแนวทางต่างๆ ของนกัธุรกิจท่ีผ่านพน้วิกฤต จะไดน้ ามาใช้
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการธุรกิจ นอกจากน้ี ในดา้นรูปแบบหรือประเภทการวิจยัควรจะท าวิจยัเชิงปริมาณ 
มีการท าแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและไปเก็บขอ้มูลนกัธุรกิจจีน เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมในเชิงอธิบายทาง
สถิติมากข้ึน และไดมี้กลุ่มบริษทัท่ีเขา้มาในมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลจ านวนนกัธุรกิจมากข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร  

Marketing mix factors and consumer behavior affects the decision to buy 
condominium of Chinese residents in Bangkok 

 

WANG  DAN1 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษางานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคนจีนท่ีไดซ้ื้อคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครแล้ว 
จ านวน 384 ชุด ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดซ้ื้อ 1 ห้องชุดท่ีกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่
จะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ 1 ห้องนอน และคอนโดท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่มูลค่าอยูร่ะหวา่ง 3,000,001 - 4,000,000 
บาท ย่อมจะซ้ือเป็นคอนโดมิเนียมใหม่ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย สาเหตุท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานคร
มกัจะเป็นเพราะท างานท่ีกรุงเทพมหานคร แล่สวนใหญ่จะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีใกลส้ถานี BTS/MRT/รถเมล์ 
กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ่ือคอนโดมิเนียมต่อชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เพ่ือน ญาติ และคนรู้จัก จะเลือกซ้ือผ่านพนักงานขายของโครงการ และส่วนใหญ่จะเลือกผ่อนช าระ จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบว่า ปัจจยัท่ีชาวจีนท่ีไดเ้ลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ระดบัมากท่ีสุดคือ 1) ดา้นบริการหลงัการขาย 2) ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3) ดา้นมีตวัอย่างห้องให้ดู 
4) มีส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลางครบถว้น เช่น มีสวน สระว่ายน ้า ห้องยิม ห้องซาวน่า เป็นตน้ 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
 

Abstract 
This research study aims to study the factors related to the marketing mix factor affecting the decision to buy 
condominiums of Chinese residents in Bangkok and to study consumer behavior affecting the decision  to buy 
condominiums of the residents Chinese in Bangkok. It is a quantitative study (Quantitative Research) which using 
questionnaires as a tool to collect data from  3 8 4  Chinese people  who had  purchased condominiums in 
Bangkok.The results of the research were as follows: Most of the respondents bought 1 condominium in Bangkok. 
Most of them choose to buy one bedroom condominium and most of the condos that they choose to buy, worth 
between 3,000,001 - 4,000,000 Baht, and most of them prefer to buy new condominiums that have been completed 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 E-mail : danwang555@gmail.com 
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construction. The reason why they choose to buy a condominium in Bangkok is often because they are work in 
Bangkok. And most of them choosed to buy a condominium near the BTS / MRT / Bus station,and Most of them 
got influence to make the decision to buy a condominium from their friends, relatives and acquaintances,and most 
of them had buy through the salesman of the condominium project. And most of them will choose to pay in 
installments. The analysis of the data also found that The factors that most respondents who choose to buy 
condominiums in Bangkok have the highest opinion: 1) after-sales service 2) price is suitable for quality 3) has 
sample rooms to see 4) facilities Convenient, complete with central facilities such as garden, swimming pool, 
gym, sauna room etc. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Consumer behavior, The decision to buy condominium 
 

1. บทน า 

 
ดว้ยการพฒันาความสัมพนัธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ ก็มีชาวจีนท่ีเป็นจ านวนมากเลือกเดินทางมาเท่ียว

ประเทศไทย ชาวจีนท่ีมาเท่ียวประเทศไทยในทุกปีท่ีผ่านไปเป็นหลกัสิบลา้นคน นอกจากน้ี จากการพฒันาดา้น
การคา้ระหว่าง 2 ประเทศ ท าให้มีชาวจีนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ทั้งเปิดบริษทั และสร้างโรงงาน และ
ท าการค้าขายต่างๆ บริษทัเหล่าน้ีท่ีมาท าค้าขายท่ีไทย ย่อมจะจ้างคนจีนจ านวนมากมาท างานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ถือเป็นทางเลือกท่ีดีมาก
ส าหรับชาวจีนจ านวนมากท่ีจะเดินทางมาเท่ียว มาท าการคา้ขาย หลายปีมาน้ี ชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียว มาท าการ
คา้ขาย หรือมาท างานท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั ชาวจีนท่ีตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ี
กรุงเทพมหานครก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย ตามโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ท่ีกรุงเทพมหานครก็มีการออกแผนการ
ส าหรับชาวจีนท่ีซ้ือคอนโดมิเนียม 

ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการวางแผนส าหรับคนท่ี
สนใจอยากจะซ้ือคอนโดมิเนียม หรือคนท่ีสนใจท าธุรกิจการสร้างคอนโดมิเนียม หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอนโดมิเนียม หรือเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม หรือเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์
ต่อผูล้งทุนในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือให้โครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ชาวจีนให้มากยิ่งข้ึน 
กรุงเทพมหานครเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับยอดนิยมของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก จีนเป็นตลาด

นักท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย ในปี 2562 มีนักท่องเท่ียวชาวจีนมาไทย 10.98 ล้านคน คิดเป็น 28% ของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวประเทศไทย (เพ่ิมข้ึน 4.2% จากปี 2561)  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ชาวจีนท่ีเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความไม่เข้าใจในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ลูกคา้ชาวจีนตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมยากหรือในท่ีสุดคอนโดมิ
เนียมท่ีตดัสินใจซ้ือไปก็ไม่ใช่คอนโดมิเนียมท่ีถูกใจอย่างท่ีคาดหวงั ในท่ีสุดก็ท าให้ตอ้งขายต่ออีกคร้ัง ดงันั้น ความ
ไม่เขา้ใจในตลาดอสังหาริมทรัพยข์องไทยจึงท าให้ประสบปัญหามากมาย ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
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ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการวางแผนส าหรับคนท่ีสนใจอยากจะซ้ือคอนโดมิเนียม หรือคนท่ีสนใจ
ท าธุรกิจการสร้างคอนโดมิเนียม หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนโดมิเนียม หรือเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม หรือเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูล้งทุนในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมท่ี
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้โครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนให้มากยิ่งข้ึน 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ี

อาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 
2. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศัยอยู่

กรุงเทพมหานคร 
 

1.2 สมมุติฐานในการวิจัย  
 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร  
2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 

 
1.3 ประโยชน์ของผลงานวิจัย  

 
1. งานวิจัยฉบบัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 2. งานวิจยัฉบบัน้ีจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเพ่ือให้แผนการจ าหน่ายคอนโดมิเนียมเขา้ถึงลูกค้าชาวจีนได้มากยิ่งข้ึน 3.งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดส้ าหรับคนท่ีมีความตอ้งการจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 4. งานวิจยัฉบบัน้ี
จะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูล้งทุนในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพเพ่ือให้โครงการสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนให้มากยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

2.1.1. แนวคดิ ทฤษฎ ีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชด้ าเนินงานในตลาดเป้าหมายให้

บรรลุวตัถุประสงค์  (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2549) ว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือส าหรับ นกัการ
ตลาดท่ีน ามาใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือส่ิงท่ีทางผูข้ายตอ้งการน าเสนอต่อผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย (1) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอให้กับผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพอใจ 
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ผลิตภณัฑ์ในท่ีน้ีหมายถึงสินค้าท่ีจับต้องได้ (Tangible good) และสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible service) ได้แก่ 
บริการ สถานท่ี องค์กร และแนวคิดต่างๆ สอดคลอ้งกบั (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ท่ีกล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีมีจุดเด่น
สามารถตอบสนอง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ (2) ดา้นราคา (Price) หมายถึง 
จ านวนเงินท่ีลูกคา้ยินดีจ่ายเพ่ือให้ไดสิ้นคา้และ บริการ ซ่ึงราคาเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัองคก์ร การตั้งราคา
ควรค านึงถึงการรับรู้คุณค่า ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค โดย (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) ไดก้ล่าวว่าราคาเป็นส่วนส าคญัใน
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ราคาท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด คือ ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ และ
ปริมาณของผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมท่ีเปรียบเทียบกบัคุณภาพและปริมาณของ ผลิตภณัฑ ์ดงันั้นการตั้ง
ราคาจึงควรอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ์ (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์ผูข้ายส่งมอบคุณค่าให้ไดอ้ยา่งสะดวก ช่องทางทางการตลาดน้ี
ไม่เพียงเป็นการส่งมอบสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น ยงัรวมถึงการให้ขอ้มูล
ข่าวสาร การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและการน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ดว้ย (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หมายถึง วิธีการท่ีนักการตลาดใช้เพ่ือส่ือสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการตลาด และการขายโดยตรง 
อย่างไรก็ดี ในยุคท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญั เกิดช่องทางการส่ือสารใหม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตท่ีผูบ้ริโภค
น าเสนอ ประสบการณ์จากการใช้สินค้า และสามารถส่ือสารกันเองโดยตรง ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีนักการตลาด 
น ามาใชเ้พ่ือการประชาสัมพนัธ์สินคา้ คือ การบอกต่อ Word of Mouth นอกจากน้ี (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ไดก้ล่าว
ว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือของธุรกิจและนกัการตลาดในการกระตุน้และจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้มีทศันคติ
และพฤติกรรมไปในทางท่ีตอ้งการ 

 

2.1.2. แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค (6w1H) 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2539) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าเป็นปฎิกริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การไดรั้บและการใชสิ้นคา้รวมถึงบริการทางเศรษฐกิจและกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็น
ตวัก าหนดปฎิกิริยาต่างๆเหล่าน้ี ซ่ึงมีบางส่วนสอดคลอ้งกบั (ทิฆมัพร ดอกบวั, 2542) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ การตดัสินใจตลอดจนถึงการกระท าต่างๆ ของบุคคล เพ่ือให้ไดม้า ซ่ึงสินคา้หรือบริการส าหรับใชใ้นการ
บริโภค โดยจะเน้นตวัผูซ้ื้อเป็นส าคญั พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกับกบัความรู้สึกและการจดัการขอ้มูลของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถน าไปใช้ เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด และตอบสนองต่อพฤติกรรม
เหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเร่ิมตั้งแต่การตระหนกั การรับรู้ 
และการตีความในตวัสินคา้และบริการทั้งทางตรงหรือทางออ้ม จนเกิดการคิด วิเคราะห์ถึงคุณสมบติัและประโยชน์ 
เกิดการประเมินความตอ้งการ การหาขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมเติม ท าการเปรียบเทียบ และท าการตดัสินใจซ้ือ และเกิดการ
รับรู้ในตวัสินค้าและบริการผ่านประสบการณ์ การใช้จริงอีกคร้ัง จนเกิดเป็นทศันคติต่อตวัสินค้าและบริการ ทั้ง
ทางดา้นบวกหรือดา้นลบ 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ซ้ือและการใชสิ้นคา้ จากทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งเงิน เวลา และก าลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย 
ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน และโดยส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
และบริการต่าง ๆ เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย, 2554) 
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2.1.3. แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ 
(อรอนงค์ สวสัด์ิบุรี, 2555) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นการก าหนดขั้นตอนการตดัสินใจตั้งแต่

แรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยโดยใชห้ลกัเหตุผล และมีกฎเกณฑใ์นการตดัสินใจท่ีเป็นระบบ   
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2556) ไดใ้ห้ความหมาย การตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจ

ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการ การคน้หาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตดัสินใจซ้ือหรือบริการ   

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือกระบวนการในการเลือกทางเลือก โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมกัจะ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกจากข้อมูลท่ีมีหรือขอ้จ ากดัต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ใด สถานการณ์หน่ึง โดยจะเลือก
ทางเลือกท่ีพิจารณาแลว้ว่าเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความ ตอ้งการหรือตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด   

 
2.1.4 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัของชาวต่างชาติในเมืองพทัยา การศึกษางานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ืออาคาร ชุดพกัอาศยัของชาวต่างชาติในเมืองพทัยา ผู ้
ศึกษาวิจัยได้ออกแบบการวิจัยให้เป็นรูปแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 400 ตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มแบบโควตา (quota sampling) และ
น าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย เช่น การใช ้ค่าสถิติ t (T-Test) เพ่ือทดสอบกลุ่มตวัอย่างตามเพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบกลุ่มตวัอย่างตามตวัแปรต้นอ่ืน ๆ เช่น อายุ รายได้ต่อเดือน เช้ือชาติ การ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์แบบไคส แควร์ (Chi - square)  เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรตน้และตามท่ีมีลกัษณะเป็นตวั
แปรนามบญัญติั (Nominal) ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน เช้ือชาติ กบั ขนาดห้องท่ีตอ้งการ ราคาท่ีตอ้งการ โดย
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางสนบัสนุนการตดัสินใจในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทอาคารชุดพกัอาศยับน
พ้ืนท่ีเมืองพทัยา ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติในการพฒันาโครงการนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
คุณภาพในการก่อสร้าง และความปลอดภยัของโครงการ ในด้านการออกแบบห้องชุดพกัอาศยันั้นขนาดของ
ห้องพกัเป็นจุดท่ีท าให้ชาวต่างชาติสนใจมากท่ีสุดใน การตดัสินใจเลือกซ้ือห้องชุดพกัอาศยัในเมืองพทัยา และท าเล
ท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งงานของชาวต่างชาติก็เป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้ชาวต่างชาติสนใจในการตัดสินใจซ้ือเช่นกัน 
ผลการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยของ
ชาวต่างชาติในเมืองพทัยาให้เหมาะสมต่อกลุ่มผูบ้ริโภคชาวต่างชาติ (อิสรา อุชุภาพ, 2559) 

(จริญจิตต์ ผจงวิริยาทร, 2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี ส่วนปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมนั้น พบว่า  มีเพียงปัจจยั
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่านั้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ี อาจจะช่วยผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจ เก่ียวกบัคอนโดมิเนียมสามารถน าขอ้มูลจากการ
วิจยัไปใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ในตลาดธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 
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(สัญชยั ธนะวิบูลย์ชยั, 2559) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย มีจ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้น
ท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าและส่ิงอ านวยความสะดวกในท าเลรอบโครงการ (2) ปัจจยัดา้นบุคลากรและการให้บริการของ
ส านกังานขายโครงการ (3) ปัจจยัดา้นราคา (4) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และสภาพแวดลอ้มของโครงการ (5) ปัจจยั
ดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ โดยในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย
พบว่า ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
ผูบ้ริโภค 

(ขวญัใจ ชา้งหล า, 2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคามากกว่า5  ลา้นบาทของผูบ้ริโภคท่ี
มีผูสู้งอายุในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้น และยงัมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีกรณีศึกษาใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจซ่ึงปัจจยัท่ีผูสู้งอายมีุ อิทธิพล คือ 1) ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการและส่ิงอ านวยความสะดวก ตอ้งเดินทาง
สะดวก มีตลาด หรือร้านสะดวกซ้ือ 2) ปัจจยัดา้นกายภาพของบา้นตอ้งการบา้นท่ีมีห้องนอนล่างพ้ืนชั้นล่างไม่มี
การเล่นระดบั สวนรอบบา้นตอ้งให้ความร่มร่ืนดูแลง่าย 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการ ตอ้งการโครงการท่ี
ให้บรรยากาศดี ร่มร่ืน ส่วนตวัอาคารสโมสรไม่ส าคญัเท่าสวนส่วนกลาง   

(สุธาร ศรีสุข, 2559) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านแฝดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ผลการวิจยัปัจจยัในส่วนบุคคลพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกรณีศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายรุะหว่าง 30 -40 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 70,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นส่วนมากเพ่ืออยู่อาศยัเอง 
วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือบา้นของกรณีศึกษา เป็นการแยกครอบครัว/แต่งงาน และตอ้งการเปล่ียนท่ีอยูใ่หม่ ผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ บุคคลในครอบครัว ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 12 เดือน ราคาบา้นท่ีสนใจมาก
ท่ีสุดคือ 3,000,000 บาท – 3,500,000 บาท ขนาดท่ีดินท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด 38-50 ตารางวา พ้ืนท่ีใชส้อยท่ีเลือกมาก
ท่ีสุด คือ 140-145 ตารางเมตร รูปแบบบา้นท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ สไตล์โมเดิร์น ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า 
จ านวนท่ีจอดรถ 2 คนั ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นแฝด ด้วยการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งหมด 7 
ปัจจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้น
ท าเลท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาลว้นส่งผลทางบวกต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นแฝดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประเภทของงานวิจัย   
 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร  ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานวิจยัเป็นวิจยัเชิงปริมาณ  
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3.1.1 จ านวนประชากรของการศึกษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครท่ีไดซ้ื้อคอนโดมิเนียมแลว้ โดยผูวิ้จยั

จะไม่สามารถทราบถึงจ านวนของตวัอย่างชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครท่ีไดซ้ื้อคอนโดมิเนียม ผูวิ้จัยจึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณจากสูตร กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถ

ค านวนได้จากสูตร N=
𝑍2

4𝐸2
  เม่ือ N = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  E =ระดบัค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5% แทนค่าในสูตรได้ดงัน้ี N=
(1.96)2

4(0.005)2
 ดงันั้นเท่ากับ 384 

ตวัอยา่ง  
 
3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง และ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.) วิธีสุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

การค านวนขากสูตร กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ผูวิ้จยัจะเลือกแจกแบบสอบถาม Online จ านวน 384 ชุด โดย
ใชร้ะบบแบบสอบถาม Wen Juan Xing และแจกผา่นช่องทางกลุ่มโซเชียลเช่น wechat, Line เป็นตน้ ท่ีเป็นโซเชียล
ไดรั้บความนิยมใชข้องชาวจีนท่ีพกัอาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร และมีการตั้งค่าระบบแบบสอบถามให้เก็บรวบรวบ
เป็นจ านวน 384 ชุดเท่านั้น จะแปลค าถามเป็นภาษาจีนเพ่ือให้สะดวกต่อการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นผูช้าย เป็นร้อยละ 59.11 
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นชาวจีนท่ีไดซ้ื้อคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีสดัส่วนสูงท่ีสุดจะเป็นกลุ่มช่วง
อายุ 31-40 ปี จ านวน 166 คน เป็นร้อยละ 43.23 มีระดบัการศึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 180 คน ร้อยละ 
46.88 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 
170 คน เป็นร้อยละ 44.27 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่เป็น 110001 บาทข้ึนไป เป็นร้อยละ 27.865 
 

4.2. อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1  
 
ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ (6W1H) คอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่

กรุงเทพมหานคร H0: ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยั
อยูก่รุงเทพมหานคร H1 : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ี
อาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร  
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4.3 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1. สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดซ้ื้อ 1 ห้องชุดท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 65.36 และคนร้อยละ 41.93 เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ 1 ห้องนอน และคอนโดท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่มูลค่า
อยูร่ะหว่าง 3,000,001 - 4,000,000 บาท เป็นร้อยละ23.18 โดยคนท่ีซ้ือเป็นคอนโดมิเนียมใหม่ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย
เป็นร้อยละ 56.25 สาเหตุท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครคนท่ีร้อยละ 52.60 เป็นเพราะท างานท่ี
กรุงเทพมหานคร และสวนใหญ่จะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีใกลส้ถานี BTS/MRT/รถเมล์ เป็นร้อยละ 71.61 กลุ่ม
คนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ่ือคอนโดมิเนียมต่อชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เพ่ือน ญาติ และคนรู้จกั เป็นร้อยละ 55.99 และคนร้อยละ 57.55 จะเลือกซ้ือผ่านพนกังานขายของโครงการ และ
ส่วนใหญ่จะเลือกผอ่นช าระ เป็นร้อยละ 62.24 และพบกว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีชาวจีนท่ีไดเ้ลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดคือ ด้านบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.4707 ดา้นวสัดุมีคุณภาพดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3564 ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.3032 ดา้นมีตวัอย่างห้องให้ดู ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.258 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลางครบถว้น เช่น มีสวน 
สระว่ายน ้า ห้องยิม ห้องซาวน่า เป็นตน้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2447 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เจริญจิตต ์ผจงวิริยากร, 
2559) ซ่ึง ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือคอนโดมิเ นียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี  
 
5.2. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการกระจายแบบสอบถาม ผา่นโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ Line Wechat เป็นตน้ อาจจะท า
ให้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถูกจ ากดัเป็นกลุ่มคนท่ีเล่นโซเชียล จึงอาจจะท าให้ผลการศึกษาไม่ไดอ้า้งอิงถึง
ชาวจีนทัว่ไปท่ีไดซ้ื้อคอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานคร ท าให้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มคนท่ีเล่นส่ือออนไลน์ดงักล่าว
เท่านั้น อาจส่งผลต่อการกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนของงานวิจยัได ้และระยะเวลา
ในการท าวิจยัเร่ืองน้ีมีจ ากดั อาจจะท าให้ม่สามารถพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัอ่ืนๆ อย่างทัว่ถึง และเน่ืองจาก
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เก็บขอ้มูลผา่นกลุ่มโซเชียล อาจจะท าให้ไม่สามารถทราบถึงผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดซ้ื้อคอนโดท่ีกรุงเทพมหานคร
แลว้เป็นชาวจีนท่ีอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหรือเพียงแค่เคยมากรุงเทพมหานครและไดซ้ื้อคอนโดท้ิงไว ้ 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครเพ่ิมเดิม เน่ืองจากผูวิ้จัยพบว่าชาวจีนท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพราะท างานท่ีกรุงเทพมหานคร ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกาวิจยัในคร้ัง
ต่อไป อาจจะศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากกว่าน้ีเพ่ือเจาะจงปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร และควรจะมีตั้งค าถามให้ทราบถึงผูต้อบแบบสอบถาม
ไดอ้าศยัอยูท่ี่กรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลาก่ีปี เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ของงานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาดา้นท าเลท่ีตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยั
พบว่าชาวจีนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีไทยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่กล ้BTS/MRT/สถานีรถเมล์ 
และโครงการท่ีใกลท่ี้ท างาน ดงันั้น ส าหรับผูท่ี้ต้องการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป อาจจะศึกษาทางด้านท่ีตั้งของ
โครงการเพ่ือวิเคราะห์สถานท่ีตั้งโครงการท่ีชาวจีนนิยมมากท่ีสุด 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีน 
สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

The Relationship Between the Job Characteristics and Factors of 
Organizational Commitment of Chinese Teachers in Bangkok 

 

Zhang Yuhua1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2  
Zhang Yuhua and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูคน
จีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test ANOVA ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยเชิง
พหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) เม่ือพิจารณาระดบัคุณลกัษณะงาน พบว่า คุณลกัษณะงานของครูคนจีนสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัท่ี 1 คือดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ล าดบัท่ี 2 คือดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ  ล าดบัท่ี 3 คือด้านข้อมูลยอ้นกลบั ล าดบัท่ี 4 คือด้านความเป็นอิสระในงาน และล าดบั
ท่ี 5 คือดา้นความส าคญัของงาน 2) เม่ือพิจารณาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รของครู
คนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยล าดบัท่ี 1 คือความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน
ทางสังคม  ล าดับท่ี 2 คือความผูกพันด้านความรู้สึก   และล าดับท่ี  3 คือความผูกพันด้านความต่อเน่ือง 3) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของ
งาน ความเป็นอิสระในงานและขอ้มูลยอ้นกลบัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีน
สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง 0.05 

 
ค ำส ำคัญ: คุณลักษณะงำน, ควำมผูกพันต่อองค์กร,ครูคนจีน ,สอนภำษำจีน 

 

Abstract 
The purpose of this research is to study the relationship between the job characteristics and factors of 
organizational commitment of  Chinese teachers in Bangkok. The sample size was 400 Chinese teachers in 
Bangkok and questionnaires are used as a measuring tool for data collection. The statistical analyzes used are 
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frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Correlation Coefficient and 
Multiple Regression .  
The results of the study are the following three: 1) When considering the level of job characteristics, it was found 
that the job characteristics of Chinese teachers teaching Chinese in Bangkok are generally at a relatively high 
level. The first number is the uniqueness of the job. The second is the diversity of the skills. The third is the 
feedback information. The fourth is the independence of the work and the fifth is the importance of the work. 2) 
When considering the level of organizational commitment, it was found that the overall organization commitment 
of Chinese teachers in Bangkok is at a relatively high level. The first is normative social norms. The second is the 
emotional commitment, and the third is the continuity commitment. 3) The relationship between the job 
characteristics, job diversity uniqueness of the work, importance of work, job independence and the feedback are 
positively correlated with the corporate commitment of Chinese teachers in Bangkok. The significant level at 0.05. 
 
Keywords: Job characteristics, Organizational commitment, Chinese teachers, Teaching Chinese 
 

1. บทน า 
 

การขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิวฒันาการของโลก เป็นส่วนหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เกิดการกระตุน้ทาง
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคมในดา้นบวก ท าให้ผูค้นทัว่ทุกมุมโลกสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ
กนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม โดยมีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
ใชใ้นการเช่ือมโยงและเปิดโอกาสให้มนุษยแ์สวงหาความรู้ไดท้ ัว่ทุกทิศทาง ภาษาจีนเป็นภาษาทางการซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับขององค์กรสหประชาชาติและเป็นภาษาสากล มีผูใ้ช้ในฐานะเจ้าของภาษาเป็นจ านวนถึง 1 ใน 6 ของ
ประชากรโลก กล่าวคือ มากกว่าหน่ึงพนัสามร้อยลา้นคน ภาษาจีนจึงนบัไดว้่าเป็นภาษาท่ีมีผูใ้ชก้นัมากท่ีสุด 

โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดติ้ดต่อการคา้ขายและมีความสัมพนัธ์ทางการทูตมากว่า 30 ปี 
ประชาชนของทั้งสองประเทศ จึงมีความใกลชิ้ดสนิทสนมมีการไปมาหาสู่กนัตลอดเวลา และประเทศไทยไดล้ง
นามความตกลงระหว่างรัฐบาลภายใตค้วามร่วมมือทางวฒันธรรมและภาษา เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย ปัจจุบนัจ านวนการศึกษาสอนภาษาจีนของประเทศไทยในระดบัต่างๆ ท่ีด าเนิน
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน ดงัน้ี ระดบัประถมศึกษาจ านวน 769 แห่ง มธัยมศึกษา จ านวน 707 แห่ง 
อาชีวศึกษาจ านวน 173 แห่ง อุดมศึกษาจ านวน 82 แห่ง และการศึกษานอกระบบจ านวน 152 แห่ง  

ตามสถิติจากกระทรวงศึกษาธิการไทยในปี 2003 คนไทยเรียนภาษาจีนมีจ านวน 50 ,000 คน ปี 2008 คนไทย
เรียนภาษาจีนมีจ านวน มากกว่า 400,000 คน ปี 2010 จ านวนคนท่ีเรียนภาษาจีนมี 660,000 คน ปี 2013 จ านวนคนท่ี
เรียนภาษาจีนมี 863,056 คน จนถึงปี 2017 จ านวนคนท่ีเรียนภาษาจีนมีมากว่า 1 ลา้นคน ดงันั้น ตามขอ้มูลน้ีแสดง
ให้เห็นว่าในประเทศไทย การพฒันาของภาษาจีนอย่างรวดเร็วและอตัราส่วนครูคนจีนต่อนกัเรียนไทยส าหรับ
การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยยงัคงใกลเ้คียงกบั 1: 600 การขาดแคลนครูสอนภาษาจีนอยา่งมาก 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั 

2) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานคร 
 
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

องค์กรสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานและความผูกพนัต่อองค์กรไปใชเ้พ่ือให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนาน ท าให้อตัราการลาออกนอ้ยลง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎคีวามผูกพนัต่อองค์กร 
 

อลัเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer ,1990) เสนอว่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกท่ีพนักงานมีต่อ
องค์กรโดยเป็นส่ิงเหน่ียวร้ัง (GoldenHandcuff) ให้คนยงัอยู่ในองค์กร ซ่ึงความผูกพนัต่อองค์กรแบ่งได้เป็น 3 
ลกัษณะคือความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึก ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง และความผูกพนัต่อ
องค์กรดา้นบรรทดัฐาน ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นส่ิงเช่ือมโยง พนักงานเข้ากบัองค์กรโดยท่ีความผูกพนัดา้น
ความรู้สึกเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กร ส่วนความผูกพนัด้านความต่อเน่ืองเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บผลตอบแทนจากองคก์รและการรับรู้ถึงการขาดทางเลือก หรือความยากล าบากใน
การหางานใหม่ท าให้บุคคลจ าเป็นท่ีจะอยู่ในองค์กร ในขณะท่ีความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคมเกิดข้ึนจาก
ค่านิยมส่วนบุคคล และความรู้สึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากองค์กร ท าให้บุคคลรู้สึกว่า เขา
ควรอยูใ่นองคก์รนั้นต่อไป 

Mowday, Porter, and Steers. (1982) ไดเ้สนอแบบจ าลองปัจจยัเบ้ืองตน้ และอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์ร
ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรมีอยู่ 4 ปัจจัย ซ่ึงแต่ละปัจจัยต่างก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา บุคลิกลกัษณะ 
2. บทความ (Role-Related Characteristic)ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ความทา้

ทายในงาน 
3. โครงสร้างองคก์ร (Structural Characteristic) ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ร การรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ การ

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความเป็นทางการ 
4. ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) ได้แก่ สัมพนัธภาพในองค์กร รูปแบบการบริหารงานของ

ผูบ้ริหาร 
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ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551) ให้ความส าคญัของความผูกพนัองค์กรว่า การส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รมี
ความผกูพนัต่อองคก์รนั้นส าคญัต่อการปฏิบติังานในปัจจุบนัขององคก์ร เน่ืองจากผูท่ี้มีความผกูพนัจะมีความตั้งใจ
และทุ่มเทปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัช่วยลดตน้ทุนในองคก์ร โดยในวิจยัช้ีให้เห็นว่า ความ
ผกูพนัองคก์รเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการรักษาบุคลากรท่ีมีความช านาญและประสิทธิภาพไวเ้พ่ือไม่ให้ไปอยู่
กบัคู่แข่งซ่ึงอาจก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายมากมายตามมา เพราะถา้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยหรือไม่มีจะเกิด
ผลกระทบส าคญัหลายดา้นต่อการปฏิบติังาน 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีคุณลักษณะงาน 
 

คุณลกัษณะงานท่ีเฉพาะเจาะจงน าไปสู่เง่ือนไขทางจิตวิทยาซ่ึงท าให้พนกังานเกิดการจูงใจ การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน (Hackman and Oldham, 1980) ไดแ้บ่งคุณลกัษณะงานไว ้
5 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) คือ ในการท างานนั้น พนกังานสามารถไดใ้ชค้วามรู้ หรือทกัษะท่ี
หลากหลายในการท างานมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงงานยิ่งทา้ทายมากเท่าไรก็ยิ่งเพ่ิมคุณค่ามากเท่านั้น ในทางกลบักนัคือ
งานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะมาก หรือเป็นงานเดิมๆ จะเป็นงานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะ และอาจเป็นงานท่ีซ ้ าซากและไม่ก่อเกิด
คุณค่าเพ่ิมในงาน 

2. ความเก่ียวเน่ืองกนัของงาน หรือความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) คือไดท้ างานนั้นเป็นช้ินเป็นเป็น
อนัแค่ไหน ไดท้ าจนจบกระบวนงาน หรือไดท้ าเพียงบางส่วน บางจุดของงานเท่านั้น ซ่ึงในงานตามสายการผลิต  
มกัพบว่าพนกังานจะท างานเป็นบางส่วนของงาน 

3. ความส าคญัของงาน (Task Significant) คืองานนั้นๆ มีความส าคญัและมีคุณค่าเท่าไหร่ ความส าคญันั้นอาจ
เป็นความส าคญัและมีคุณค่าต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อองค์กร หรือมีค่าต่อชีวิตและทรัพยสิ์น หรือต่อสังคม
เพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอยา่งมาก 

4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือผูป้ฏิบติัมีอิสระในงานท่ีตวัเอง รับผิดชอบแค่ไหนโดยไดใ้ชค้วามคิด ได้
ตดัสินใจ ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง สามารถจดัตารางงานของตวัเอง หรือในทางกลบักนั อาจจะเป็นงานท่ีตอ้งท าตาม
คู่มือ หรือตามค าสัง่เท่านั้น 

5. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือผูป้ฏิบติังานไดข้อ้มูล ยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานของตวัเองหรือไม่เพราะการ
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจะท าให้ไดท้ราบว่า ผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นอยา่งไร มีผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร และงานนั้น
ประสบความส าเร็จหรือไม่ตอ้งมีการ แกไ้ขปรับปรุงอยา่งไร เพ่ือจะไดพ้ฒันาให้ดียิ่งข้ึนต่อไปเร่ือยๆ 

ปัจจยัของงานทั้ง 5 ประการน้ี มีผลต่อสภาวะทางจิตวิทยา (Criticial psychological States) ท่ีส าคญั สร้างความ
พึงพอใจ และลดปัญหาจากขาดงานหรือลาอออกจากงาน ซ่ึงสภาวะทางจิตใจนั้นมีดว้ยกนั 3 ประการคือ 

1.ประสบการณ์การรับรู้ความหมายของงาน (Experienced Meaningfulness of Work) หมายถึง มีความพิเศษ 
บุคคลจะรับรู้ว่างานท่ีไดป้ฏิบติัไปนั้น เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามีความส าคญัตามแต่ละทศันคติของบุคคล 

2. ความรู้สึกว่าไดรั้บผิดชอบในผลลพัธ์จากงานของตนเอง(Experienced Responsibility for Work Outcome) 
หมายถึง ระดบัความรู้สึกของพนกังานว่า งานท่ีตวัเองท าสามารถปฏิบติังานไดม้ากน้อยแค่ไหน ตอ้งเช่ือมัน่ว่า
ตวัเองสามารถใชค้วามสามารถเพ่ือสร้างผลลพัธ์ท่ีเป็นผลงานจากความพยายามของตวัเอง และพิจารณาไดจ้าก
ความเป็นอิสระของงาน 



งานประชุมวชิาการระดับชาต ิสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 9 3075 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  22  พฤษภาคม  2564 

3. การไดรั้บทราบผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน (Knowledge of results) หมายถึง ผลสะทอ้นกลบัจากงานจะท าให้ทราบ
ผลลพัธ์จากงานนั้นๆ จึงท าให้ตวัเองทราบความคิดเห็นในผลงานจากผูเ้ก่ียวขอ้ง บุคคลจะตอ้งสามารถประเมิน
ระดบัผลงานของตวัเองว่าอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจหรือไม่ และจะเกิดความสุขเม่ือไดรั้บทราบว่าผลของงานท่ีตวัเอง
ท าไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากผูเ้ก่ียวขอ้งหรือถา้ผลลพัธ์ของงานไม่น่าพอใจในสายตาผูอ่ื้นก็ตอ้งยอมรับผลท่ีเกิด
เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาให้ดีข้ึน 

เม่ือบุคคลไดรั้บผลจากสภาวะทางจิตใจทั้ง 3 ประการแลว้ จะก่อให้เกิดผลต่อบุคคลและการท างานมีประสิทธิภาพ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลนั้นจะเกิดแรงจูงใจภายในระดบัท่ีสูงข้ึนจากการท างาน (High Internal Work Motivation) 
2. ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (High quality Work Performance) 
3. บุคคลนั้นจะเเกิดความพึงพอใจในงานท่ีท าสูงข้ึน (High Satifaction with the work) 
4. จากผลท่ีเกิดจากสภาวะจิตใจขา้งตน้จะส่งผลให้พนกังานมีการขาดงาน และอตัราการลาออกลดลง (Low 

Absenteeism and Turnover) 
ปรียาพร วงศอ์นุ ตรโรจน์ (2534) อธิบายว่าลกัษณะงานประกอบดว้ย การท่ีบุคลากรไดท้ราบถึงความหลากหลาย

ในงาน ไม่ว่าจะเป็นความทา้ทาย สร้างสรรค ์ความน่าสนใจ มีโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ การไดรั้บผิดชอบใน
งานท่ีท า สามารถควบคุมการท างานของตวัเอง และงานนั้นจะประสบผลส าเร็จ ซ่ึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน แต่ในทางกลบักนั ถา้คุณลกัษณะงานไม่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน บุคลากรก็จะรู้สึกไม่ชอบ
ในงานเกิดความไม่พอใจและไม่ทนต่อการท างานหรือเม่ือท าไปนาน ๆ จะเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย 
 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โสมย์สีรี มูลทองทิพย์ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน
มธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา พบว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ขวญัใจ เลียดประถม (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองระดบัความผูกพนัต่อองค์กรและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองคก์ร
ของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวขององคก์รบรีหารส่วนจงัหวดัชลบุรีพบว่า ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราวมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับค่อนข้างสูง โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสมัพนัธ์ต่อองคก์ร ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสมัพนัธ์ต่อองคก์รคือปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน โดยปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะงานนั้นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสมัพนัธ์ต่อองค์กร ไดแ้ก่ ความหลากหลายของงานและ
ความส าคญัของงาน ส่วนความอิสระในงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสมัพนัธ์ต่อองคก์ร 

สมยศ ตนัมงคล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานธนาคารออมสินในส านกังานใหญ่ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลาย
ของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการท างานและขอ้มูลยอ้นกลบัมี
ความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกและเชิงลบกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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3. วธีิการศึกษา 
 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ ครูคนจีนสอนภาษจีน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน นกัวิจยัไดส้ร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะงานและความผกูพนัต่อองคก์ร โดยโรงเรียนท่ีจบัฉลากเลือกคือโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตสาทร เขตลาดพร้าว 
เขตดอนเมือง เขตบางกะปิและเขตลาดกระบงั ผูวิ้จยัไดสุ่้มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 คน โดยสุ่มจากเขตละ 80 คน
ดว้ย วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างมีนาคม-เมษายน 
พ.ศ. 2564 

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

1) แจกแบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมาจากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม Online โดยให้ครูคนจีน 
สอนภาษาจีนสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) ท าแบบสอบถามใน Google form และ Wechat  

2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทั้งหมดเพ่ือน าไปจดัท าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละเตรียมส าหรับ
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

3) คน้หาน าขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะงาน ความผูกพนัต่อองค์กร คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร และคุณลกัษณะงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร จากต ารา รายงานการวิจยั วารสาร และบทความทาง
วิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผูวิ้จัยน าข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์
ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis) ซ่ึงจะตอ้งไดค้่ามากกว่า 0.7 เป็นตน้ไป ให้เป็น
ระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ตวัแปรตน้จ านวน 36 ชุด 

ตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha (n=36) 
ความหลากหลายของทกัษะ 0.891 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน 0.881 
ความส าคญัของงาน 0.856 
ความมีอิสระในงาน 0.872 
ขอ้มูลยอ้นกลบั 0.856 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก 0.860 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง 0.897 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 0.888 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประมวลผลของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของค่าเฉล่ีย (Mean)  = X , ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) : S.D. 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T – test independent, สถิติ One Way 
ANOVA หรือ F-Test, สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และ สถิติ
ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างช่วงอายุ 20-24 ปี เพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด และมีประสบการณ์ระหว่าง 2-4 ปี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพ และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร แต่ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร จะพบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม แปรผลอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้สึก แปรผลอยู่ในระดบัมาก สุดทา้ยคือความผูกพนัดา้นความต่อเน่ืองแปรผลอยูใ่น
ระดบัมาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ตวัแปรตาม ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ค่าเฉลี่ย S.D. แปรผล 

ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 5.00 1.00 4.15 0.74 มาก 
ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง 5.00 1.00 3.94 0.84 มาก 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 5.00 1.00 4.28 0.68 มากท่ีสุด 

 
คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะงานดา้นความส าคญัของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่า Sig.= 0.000  

ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือ คุณลกัษณะงานดา้นความส าคญัของงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
คุณลกัษณะงานด้านความอิสระในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร มีค่า Sig.= 0.000  

ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือ คุณลกัษณะงานดา้นความอิสระในงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
คุณลกัษณะงานดา้นขอ้มูลยอ้นกลบัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีค่า Sig.=0.000 ซ่ึงนอ้ย

กว่า 0.01 นัน่คือ คุณลกัษณะงานดา้นขอ้มูลยอ้นกลบัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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คุณลกัษณะงานดา้นหลากหลายของทกัษะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่า Sig.= 0.064 
ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ คุณลกัษณะงานดา้นความหลากหลายของทกัษะไม่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 

คุณลกัษณะงานดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่า Sig.= 
0.495 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ คุณลกัษณะงานดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงานไม่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

มีค่า R Square เท่ากบั 0.633 ค่า Adjusted R-Square เท่ากบั 0.629 และค่า F เท่ากบั 136.095 
 

Y = 0.450+0.271(ความอิสระในงาน) + 0.255(ขอ้มูลยอ้นกลบั) + 0.228(ความส าคญัของงาน) +  
0.088(ความหลากหลายของทกัษะ)+0.037(ความมีเอกลกัษณ์ของงาน) 

 
สมการน้ีหมายความว่าหากความอิสระในงานเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 0.271 

หน่วย ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 0.255 หน่วย ความส าคญัของงาน
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 0.228 หน่วย ความหลากหลายของทกัษะเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
จะท าให้ความผกูพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 0.088 หน่วย และความมีเอกลกัษณ์ของงานเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความ
ผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 0.037 หน่วย 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
(n=400) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

คงท่ี 0.450 0.150  2.998** 0.003 
ความหลากหลายของทกัษะ 0.088 0.047 0.087 1.855 0.064 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน 0.037 0.054 0.037 0.682 0.495 
ความส าคญัของงาน 0.228 0.044 0.253 5.169** 0.000 
ความมีอิสระในงาน 0.271 0.050 0.276 5.406** 0.000 
ขอ้มูลยอ้นกลบั 0.255 0.046 0.264 5.577** 0.000 
R Square=0.633 Adjusted R-Square=0.629 F=136.095 Sig=0.000 **Significant level at 0.01 

 

4.2 อภิปรายผล 
 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 : ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของครูคนจีน
สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ทั้ง 6 ดา้น 

1) อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวริยา อาหลี (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร
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ของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศกร เผ่าไพโรวจนกร (2546)  ไดศึ้กษาเร่ือง
งานวิจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานบริษทั ซีเมนส์ จ ากดั พบว่า อายไุม่ใช่ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แมว้่าบุคลากรจะมีอายมุากหรืออายนุอ้ยก็มีความผกูพนัต่อองคก์รเหมือนกนั  

2) ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรกฎ พลพานิช (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานบงัคบับญัชาและพนักงานวิชาชีพ การตลาด บริษทัปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั พนกังานท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี มีความผกูพนัต่อองค์กรสูงกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าระดบัปริญญา
ตรี แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศกร เผา่ไพโรวจนกร (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองงานวิจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานบริษทั ซีเมนส์ จ ากดั พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพันต่อ
องคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั 

3) รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกบังานวิจัยของวนันญา อดิศรพนัธ์กุล (2556) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงานและพฤติกรรมผูน้ ากบัความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า รายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของงพงศกร เผา่ไพโรวจ
นกร (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองงานวิจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร : ศึกษาเฉพาะกรณีพกังานบริษทั ซีเมนส์ จ ากดั 
พบว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั 

4) เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิสา กุลอ่อน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Garcia (ชาญณรงต ์ด ารงทวีศกัด์ิ) พบว่าเพศชายมี
ความผกูพนัต่อองคก์รสูงกว่าเพศหญิง 

5) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิสา กุลอ่อน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคลากรส่วนมาก ไดแ้ก่ สถานภาพไม่
มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Lincoin และ Kalleberg (2542) ท่ีพบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้มีความผูกพนัมากกว่าบุคลากรท่ีมี
สถานภาพโสด 

6) ประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้กบังานวิจยัของสุนิสา กุลอ่อน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสตัว์แห่งชาติ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคลากรส่วนมาก ไดแ้ก่ ประสบการณ์ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ  

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 : คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รกรของครู
คนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ดา้น 
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1) ความส าคญัของงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมยศ ตนัมงคล (2556) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินใน
ส านกังานใหญ่ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานดา้นความส าคญัของงาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

2) ความมีอิสระในงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมยศ ตนัมงคล (2556) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินใน
ส านกังานใหญ่ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานดา้นความมีอิสระในงาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

3) ข้อมูลย้อนกลับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาภรณ์ มวลิมป์ (2546) 
ได้ศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยด้านคุณลกัษณะงานด้านข้อมูลยอ้นกลบัมีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานท่ี 3 : อิทธิพลคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์กรกรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าคุณลกัษณะงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความมีอิสระในงานมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั และสุดทา้ยดา้นความส าคญัของงาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา ปาปะเถ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร คณะทนัตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า คุณลกัษณะงานทั้ง 5 
ดา้น ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัต่อองคก์ร ไดร้้อยละ 44.2 โดยพบว่าคุณลกัษณะงานดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในงาน และขอ้มูลยอ้นกลบั ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์รของบุคลากร คณะทนัตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์รและคุณลกัษณะงาน ประชากรคือครูคนจีนสอน
ภาษาจีนในเขตสาทร เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตบางกะปิและเขตลาดกระบงั  สุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 
คน โดยสุ่มจากเขตละ 80 คน ผลการศึกษาจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 20-24 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสดและมีประสบการณ์ระหวา่ง 
2-4 ปี ประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
แตกต่างกัน คุณลกัษณะงานดา้นความส าคญัของงาน ความมีอิสระในงานและข้อมูลยอ้นกลบัมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูคนจีนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
 

ดา้นความหลากหลายของทกัษะ องคก์รควรแนะน าให้ครูคนจีนว่าเม่ือสอนภาษาจีนควรใชค้วามรู้ ความช านาญ
ดา้นการสอนภาษาจีนท่ีสนุกสนานให้นกัเรียนเขา้ใจเรียนภาษาจีนง่ายข้ึน 

ดา้นความส าคญัของงาน องค์กรควรปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน พยายามให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานแก่
บุคลากรในทุกระดบัและช้ีหรือแสดงออกให้บุคลากรเกิดการรับรู้ว่างานท่ีท ามีความส าคญักบัองคก์ร ให้ครูคนจีนรู้
ว่าการสอนภาษาจีนเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัและส่งผลต่อการด าเนินงานของครูคนอ่ืนในสถาบันการสอน
ภาษาจีนน้ี จะท าให้เขารู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เพียงพนกังานเท่านั้น เป็นคนท่ีส าคญักบัองคก์ร ท าให้ครูคนจีนรู้สึกว่า
ท างานท่ีน่ีสามารถไวใ้จได ้

ดา้นความเป็นอิสระในงาน กฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตวัก าหนดในหน้าท่ีของพนกังานในองค์กร หาก
เขม้งวดเกินไปก็จะเกิดผลเสียกบัองค์กร ดงันั้น องค์กรควรปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้พนกังานสามารถ
ตดัสินใจส่ิงท่ีเขารับผิดชอบ ให้ครูคนจีนรู้สึกว่ามีอิสระในงาน 

ดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั องค์กรควรแจง้ผลการสอนภาษาจีนตามเกณฑ์การประเมินท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ
ให้ครูคนจีนรับทราบ หรือว่าเปิดประชุมในทุกสัปดาห์ ควรให้ครูคนจีนทุกคนมาสรุปว่าสัปดาห์น้ีไดเ้จอปัญหา
อยา่งไรบา้ง สุดทา้ยตนเองจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 

(1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใชก้ารเก็บแบบสอบถามท าให้ไม่สามารถได้
ขอ้มูลเชิงลึก ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมข้ึน  เช่น มีการสมภาษณ์
แบบเจาะลึกกบัครูผูส้อนภาษาจีนหรือผูจ้ดัการสถาบนัการสอนภาษาจีน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความรายละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร 

(2) จะมุ่งศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ  โดยอาจมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจและความพึงพอใจต่อองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร เพ่ือน าไปปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์ การเพ่ิมสวสัดิการของพนกังานให้มีประโยชน์และ
ท าให้บุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน 

(3) เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในผลการศึกษา ควรท าการศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือศึกษาความ
ผกูพนัต่อองคก์รท่ีเกิดข้ึนว่าสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการวิจยั 

(4) งานวิจัยช้ินน้ีพบว่าปัจจัยท่ีน ามาศึกษายงัไม่สามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กรได้ดีนัก ดงันั้นใน
งานวิจยัคร้ังต่อไปตอ้งพิจารณาน าตวัแปรตน้ดา้นประชากรศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง และการ
สร้างกลยทุธ์ให้เหมาะสม 

(5) ควรจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนกังานทั้งพนกังานท่ียงัปฏิบติังานอยู่และพนกังานท่ี
ลาออกไปแลว้เพ่ือให้ทราบเหตุผลท่ีแทจ้ริงและไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม 
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5.4 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
 

(1) ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นช่วงท่ีโรงเรียนปิดเทอมและครูผูส้อนภาษาจีนส่วนใหญ่
หลีกเล่ียงโควิด-19 จึงเลือกกลบัประเทศจีน หรือว่าพักอยู่ท่ีพักอาศัยของตนเอง ซ่ึงตรงกับช่วงเก็บข้อมูล
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัของแต่ละแผนกจึงมีสดัส่วนไม่เท่ากนั ข้ึนกบัจ านวนครูผูส้อนภาษาจีนแต่ละเขตมากนอ้ย
แตกต่างกนั 

(2) ด้วยมาตรการปลอดภยัการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้ผูวิ้จยัไม่สามมารถแจก
แบบสอบถามด้วยการแจกเอกสารให้กับครูผูส้อนภาษาจีนโดยตรง ต้องปรับวิธีการแจกแบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถาม Online โดยให้ครูผูส้อนภาษาจีนสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) ท าแบบสอบถามใน Google form 
และ Wechat ทั้ งนั้น ด้วยวิธีการน้ีผู ้วิจัยจึงไม่สามารถแจกแบบสอบถามได้ตามเขตละ 80 ชุดตามท่ีตั้งใจไว้ 
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัของแต่ละเขตจึงมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ข้ึนกับความสมคัรใจของครูผูส้อนภาษาจีนและ
จ านวนครูผูส้อนภาษาจีนแต่ละเขตมากนอ้ยแตกต่างกนั 

(3) งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ท าให้ทราบเพียงปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์รเทา้นั้น แต่ไม่ทราบถึงสาเหตุและเหตุผลเบ้ืองลึกของความสมัพนัธ์ 

(4) ด้วยพฤติกรรมท่ีไม่ชอบช่วยคนแปลกหน้าของครูผูส้อนภาษาจีน ส่งผลให้ครูผูส้อนภาษาจีนในการท า
แบบสอบถามรีบเร่งหรืออ่านขอ้ค าถามไม่ครบถว้นและการตอบท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
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 ที่             /2564 
เร่ือง แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิพิจำรณำบทควำมในกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ 

สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบญัชี ครัง้ที่ 9 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 

...............................................…………………… 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี ครัง้ที่ 9 ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ      

 อธิกำรบดี อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 43 (1) แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน      

พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 จึงแต่งตัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำมในกำรประชุม                

วิชำกำรระดบัชำติ สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบญัชี ครัง้ที่ 9  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ดงัรำยนำมต่อไปนี ้

1. ดร.รวิดำ วิริยกิจจำ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
2. ดร.พีรพงษ์ ฟศูิริ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
3. ดร.แสงดำว ประสขุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
4. ดร.กิตตินนัท์ พนัธุมสตุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
5. ดร.จรัชวรรณ จนัทรัตน์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
6. ดร.นงนภสั แก้วพลอย มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
7. ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
8. ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. ดร.รัชดำ ธูปทอง มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

10. ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
11. ดร.ศภุสณัห์ ปรีดำวิภำต มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
12. ดร.สทุธำวรรณ ซำโต้ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
13. ดร.อนฉุตัร ช ่ำชอง มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
14. ดร.อศัวิน ปสธุรรม มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
15. ดร.อำรดำ มหำมิตร มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำนิตำ ฆ้องฤกษ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวรำภรณ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิออน ศรีสมยง มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 





20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี เอี่ยมละออภกัดี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลลิตำ หงษ์รัตนวงศ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณรพี บำนชื่นวิจิตร มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวรส ศรีสตุโต มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สกุญัญำ ภู่สวุรรณรัตน์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
25. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภวรรณ คณำนรัุกษ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
26. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดัดำวลัย์ เลขมำศ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
27. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐัวฒุิ ควูฒันเธียรชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนำวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรวรรณ นนัทแพศย์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรุำงค์ เห็นสว่ำง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ พงศ์สพุฒัน์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
33. ดร.เอกภทัร มำนิตขจรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
34. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยรุพร ศทุธรัตน์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร ทพัไชย มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
37. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิพฒัน์ นนทนำธรณ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรัญพงษ์ บญุศิริธรรมชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศภุฤกษ์ สขุสมำน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

  40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หฤทยั น ำประเสริฐชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
41. ว่ำที่ร้อยตรี ดร.จลุ ธนศรีวนิชชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
42. ดร.ปำนิสรำ ทิตำทร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
43. ดร.อรวี ศรีบญุลือ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
44. ดร.เอกอนงค์ ตัง้ฤกษ์วรำสกลุ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
45. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวสัด์ิ วรรณรัตน์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
47. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริจินต์ วงศ์จำรุพรรณ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
48. ดร.ณฐัพล พนัธุ์ภกัดี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
49. ดร.ยอดมนี เทพำนนท์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
50. ดร.วฒุิไกร งำมศิริจิตต์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
51. รองศำสตรำจำรย์ ยพุำวรรณ วรรณวำณิชย์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
52. รองศำสตรำจำรย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงพร หำญสนัติ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชยั ศรีวรรธนะ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 



55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรำรัตน์ วรพิเชฐ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสวุรรณ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์ โกศกำริกำ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
58. ดร.ชลลดำ สจัจำนิตย์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
59. ดร.ณฐักนัย์ ชินนรำนนัทน์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
60. ดร.ไพฑรูย์ เจตธ ำรงชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พลวฒัน์ เลิศกลุวฒัน์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สชุำดำ เจียมสกลุ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
63. ดร.อำรยำ เอกพิศำลกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
64. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพย์วรรณำ งำมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ช่อ วำยภุกัตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุจิรัตน์ พฒันถำบตุร  มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
67. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชมุ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
68. ดร.ศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกลุ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
69. ดร.อมรวรรณ รังกลู มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
70. ดร.บษุกร ลีเจ้ยวะระ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
71. ดร.ธนภณ วิมลูอำจ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
72. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร ลิขิตวงศ์ขจร มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
73. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นวลฉวี แสงชยั มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

    74.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวญัฤดี พรชยัทิวตัถ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
75. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภทัรวดี เพิ่มวณิชกลุ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
76. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อนรัุกษ์ ทองสโุขวงศ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

    77.  ดร.วิชชลุดำ เวชกลู มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
78. ดร.ป่ินประภำ แสงจนัทร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
79. ดร.ธนิดำ อทุยำพงษ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
80. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งำม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
81. ดร.ธัญมชัฌ สรุงบญุมี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
82. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วลัภำ ถมยำ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
83. ดร.พรพิรัตน์ คนัธธาศิริ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
84. ดร.ทรรศนะ บญุขวญั วิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั 
85. ดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลัลกัษณ์  คณุาธิกรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัยา  ประดิษฐสวุรรณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
88. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกัษ์  กลุิสร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
89. รองศาสตราจารย์สพุาดา  สิริกตุตา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  





 

 

ค ำสัง่มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย     
            ที่             /2564       
เร่ือง แต่งตัง้คณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำต ิ  
          สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบญัชี ครัง้ที่ 9      
                      ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 
 ...............................................…………………… 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี ครัง้ที่ 6 ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ        

 อธิกำรบดี อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 43 (1) แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  พ.ศ.  2546 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 จึงแต่งตัง้คณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ สำขำ

บริหำรธุรกิจและกำรบญัชี ครัง้ที่ 9 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ดงัรำยนำมต่อไปนี ้

คณะที่ปรึกษา 

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร อมรสวสัด์ิวฒันำ 
รองอธิกำรบดีสำยงำนวิชำกำรและงำนวิจยั 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เหมือนหมำย อภินทนำพงศ์ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 

3. อำจำรย์ปรเมศ สง่แสงเติม 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 

4. ดร.ชชัชยั หวงัวิวฒันำ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 

5. ดร.ด ำรงค์ ศรีพระรำม 
รักษำกำรแทนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ที่ปรึกษำ 

6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ล ำปำง แม่นมำตย์ 
คณบดีวิทยำลยับณัฑิตศกึษำกำรจดักำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น ที่ปรึกษำ 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หฤทยั น ำประเสริฐชยั  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ  
คณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ที่ปรึกษำ 

  





8. ดร.ศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกลุ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
วิทยำลยับณัฑิตศกึษำกำรจดักำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น ที่ปรึกษำ 

 

โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

1. ให้ค ำปรึกษำกำรจดัโครงกำรกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบญัชี 

ครัง้ที่ 9  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 

2.   สนบัสนนุให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรประชมุ 

คณะท างาน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนำ ปัจฉิมนนัท์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บริุนทร์ ศรีสมถวิล มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย รองประธำนคณะท ำงำน 

3. ดร.ยอดมนี เทพำนนท์  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะท ำงำน 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชมุ มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 
5. นำงสำวอรกำรณ์ วีระชยำภรณ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะท ำงำน 
6. นำงสำวสวุรี พ่วงพลบั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะท ำงำน 
7. นำงสำวมกุดำ สีแนน มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 
8. นำงสำวพรชนก วรฉตัร มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 
9. นำงนกริน วิชำโคตร มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 

10. นำยรังสฤษฎ์ เวชำสวุรรณ มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 
11. นำยภชุงค์ จกัรเสน มหำวิทยำลยัขอนแก่น คณะท ำงำน 
12. นำงสำวเพชรรัตน์ แจ้งจัน่ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
13. นำงสำวโทร่ี รัศมีพรหม มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
14. นำยกิตติภณ ลีทพัไทย มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
15. นำงสำวกำญจนำ เกรียงไกรสิริกลุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
16. นำงสำวสวิุมล นพอมรบดี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
17. นำงสำวพชัรำภรณ์ เลิศนวนิล มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
18. นำยประทีป อ ำพนัศิริ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
19. นำยวรินทร บวัวิชยั มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำน 
20. นำงสภุำภรณ์ โชติปกรณ์กลุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
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